
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN 

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

2 

 

 

İçindekiler 

 

1. Yapı Kredi’nin Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı ................................................................................ 3 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Kanuni Denetçiler .......................... 4 

3. Banka Üst Yönetimi  .......................................................................................................................... 5 

4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi .................................. 6 

5. Genel Müdür’ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi .................................................... 7 

6. Finansal Durum ve Performans.......................................................................................................... 8 

7. Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler ....................................... 9 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler ..................................................................................... 9 

9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak 
Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim Raporu .......... 9 

10.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak 
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim 
Raporu .............................................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Ara Dönem Faaliyet Raporu içindeki finansal değerlendirmeler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. konsolide BDDK finansal tabloları baz alınarak yapılmıştır.  

 



 

 

3 

 

 1.  Yapı Kredi’nin Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı 

Türkiye’nin ilk ulusal çaplı perakende bankası olan Yapı Kredi 1944 yılında kurulmuş olup, 30 Haziran 2013 

itibariyle toplam 143 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası 

konumundadır. Müşteri odaklı bankacılık anlayışı ile değer yaratan Banka, Türkiye’nin en değerli 10 markasından 

biridir. Yapı Kredi, The Banker ve World Finance gibi çeşitli prestijli kuruluşlar tarafından düzenli olarak 

“Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilmektedir. 

Yapı Kredi, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi destekleyen güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir. Banka’nın %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 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka'nın halka açık olan 

hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, bu hisseleri temsil eden Global Depo Sertifikaları (Global 

Depositary Receipts) Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda kotedir.  

Yapı Kredi, geniş coğrafi dağılımı ve çok kanallı hizmet ağı ile 9,6 milyon
1
 müşteriye hizmet vermektedir. Banka, 

Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan banka bazında 932 şubesi ile beşinci en büyük şube ağına ve toplam 17.702 

çalışana sahiptir. Yapı Kredi ayrıca 2.847 ATM, yenilikçi internet bankacılığı, öncü mobil bankacılık ve ödüllü iki 

çağrı merkezinden oluşan gelişmiş şube dışı kanallara sahiptir. Bu kanalların etkin kullanımı sayesinde toplam 

bankacılık işlemlerinin %83’ü şube dışı kanallardan gerçekleştirilmektedir.  

Yapı Kredi, segment bazlı hizmet modeli ile bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı ve kart ödeme sistemlerini 

içeren perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve özel bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Banka, kredilerde %9,6 pazar payıyla sektörde dördüncü konumda, mevduatta ise %9,1 pazar payıyla altıncı 

konumdadır. Yapı Kredi, kredi kartı bakiyesine göre %20,2’lik, üye işyeri hacmine göre %19,3’lük, işyeri hacmine 

göre %17,6 ve kredi kartı adedine göre %17,2’lik pazar payı ile liderdir. Banka, ayrıca iştirakleri aracılığıyla 

finansal kiralama (%16,3’lük pazar payı) ve faktoring (%18,5’lik pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmektedir. 

Yapı Kredi, yatırım fonlarında %18,3 oranında pazar payıyla ikinci, hisse senedi işlem hacminde %6,8 oranında 

pazar payıyla ve bireysel emeklilik
2
 alanında %17,4 pazar payıyla üçüncü, hayat sigortacılığında

2
 %6,3 pazar 

payıyla beşinci, hayat dışı sigortacılığında
2
 ise %6,3 pazar payıyla altıncı konumdadır. Banka’nın Hollanda, Rusya 

ve Azerbaycan’da yurtdışı bankacılık iştirakleri de bulunmaktadır.   

 

 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 

 

 Not: Tüm pazar payı ve sıralama bilgileri bu raporun yayınlanma tarihi itibarıyla günceldir 

 
(1) Aktif müşteri kriterlerini yıl içinde en az bir kere karşılayan müşteri sayısı (aktif müşteri sayısı 6,5 milyon)  
(2) 12 Temmuz 2013 tarihinde, sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik’in tamamına sahip olan YK Sigorta’daki %94 pay) Allianz’a satış işlemi 

sonuçlanmıştır. YK Emeklilik’teki %20 pay, geri alındıktan sonra elde tutulmuştur. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren, sigortacılık iştirakleri Yapı Kredi 
finansallarında yer almayacaktır.  
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 2.  Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Denetim Komitesi Üyeleri 

  

 Yönetim Kurulu Üyeleri  

        (30 Haziran 2013  itibariyle) 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

   

            

 
 

 

 

 

 

Denetim Komitesi Üyeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı Görevi 

Mustafa V.KOÇ Başkan 

F. Gianni PAPA Başkan Vekili (Bağımsız) 
 

Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür 

Carlo VIVALDI Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Ahmet F. ASHABOĞLU Üye  

F. Füsun Akkal BOZOK Üye (Bağımsız) 

O. Turgay DURAK Üye 

Francesco GIORDANO Üye (Bağımsız) 

Laura Stefania PENNA Üye 

Dr.Jürgen KULLNIGG Üye 

Benedetta NAVARRA Üye (Bağımsız) 

Adil Giray ÖZTOPRAK Üye (Bağımsız) 

Adı Soyadı Görevi 

F. Gianni Papa Başkan 

F.Füsun Akkal BOZOK Üye 

Francesco GIORDANO Üye 

Benedetta NAVARRA Üye  

Adil Giray ÖZTOPRAK Üye  
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 3.  Banka Üst Yönetimi  
            

    (30 Haziran 2013 itibariyle) 

 

                                         

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 30 Haziran 2013 tarihinde Yüksel Rizeli’nin Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa 
etmesinin ardından, Akif Cahit Erdoğan bu göreve atanmıştır. 

 

  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 Satış Yönetimi 

Marco IANNACCONE 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 ve Organizasyon Yönetimi 

Mert YAZICIOĞLU Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Uyum Görevlisi 

Stefano PERAZZINI İç Denetim Yönetimi 

Yüksel RİZELİ1 Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi 

Cemal Aybars SANAL Hukuk Yönetimi 

Wolfgang SCHILK Risk Yönetimi 

Zeynep Nazan SOMER ÖZELGİN Perakende Bankacılık Yönetimi 

Feza TAN Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi 

Mehmet Gökmen UÇAR Perakende Krediler Yönetimi 

Mert ÖNCÜ Hazine Yönetimi 

Adı Soyadı Görevi 

Mutlu Atakişi İç Kontrol Direktörü 
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4.  Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi 

Değerli Ortaklarımız, 

2013 yılının ikinci çeyreğinde, küresel ekonomide iyileşme sinyalleri gözlemlenmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde istihdam verilerindeki hafif toparlanma ve hanehalkı gelirlerindeki yükseliş ekonomik büyümede bir 

miktar iyileşmenin başladığına işaret etmektedir. Bu olumlu gelişmelere dayanarak FED, Mayıs ayının sonunda 

parasal genişlemenin kademeli olarak sonlanacağının sinyalini vermiştir. Avrupa bölgesinde ise ekonomik krize 

maruz kalan ülkelerde büyümede yaşanan aşağı yönlü eğilim hafiflemeye başlamıştır. Öte yandan, 2012 yılında 

yavaşlayan Çin ekonomisindeki büyüme hızı beklenen seviyede seyretmemektedir. 

Türkiye’de ise esnek para politikası tarafından desteklenen sağlam makroekonomik göstergeler korunmuştur. 

Ancak, Mayıs ayının sonlarına doğru FED’in parasal genişlemenin kademeli olarak sonlanacağına dair yaptığı 

açıklama ve yurtiçindeki politik gelişmeler, gösterge bono faizi oranlarının 300 baz puandan fazla artarak ~%9 

seviyesine çıkmasına ve TL/Dolar kurunun %5 artışla Mayıs sonundaki 1,875 seviyesinden Haziran ve Temmuz 

aylarındaki en yüksek seviye olan 1,967’ye yükselmesine neden olmuştur. Bu nedenle Merkez Bankası, TL’nin 

Dolar’a karşı değer kaybetmesini önlemek amacıyla büyümeyi destekleyen genişleyici para politikası yerine 

sıkılaştırıcı politikaya yönelmiştir. Bu kapsamda, Merkez Bankası Dolar satış ihalesi düzenlemiş ve TL/Dolar 

kurunun 1.94 seviyesinin altına düşmesini sağlamıştir. Ayrıca, Temmuz ayında faiz koridorunun üst bandını 75 

baz puan artırarak %7,25’e çıkarmıştır. 

Bankacılık sektöründe hacim büyümesi yılın ikinci çeyreğinde hızlanmıştır. Kredi büyümesi 2012 yılsonuna göre 

%16 artarak 873 milyar TL’ye ulaşırken mevduat tabanı %8 artarak 830 milyar TL’ye yükselmiştir. Sağlam aktif 

kalitesi, yılın ilk yarısında yapılan 1.247 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföy satışlarının da 

desteğiyle korunmuştur. Tahsili gecikmiş alacak oranı %2,7, portföy satışları hariç tutulduğunda ise %2,8 

seviyesinde gerçekleşmiştir.   

Yapı Kredi, müşteri odaklı bankacılık anlayışını sürdürmüş ve Türkiye’nin dördüncü büyük özel bankası olarak 30 

Haziran 2013 itibarıyla toplam 143 milyar TL’lik aktif büyüklüğüne ulaşmıştır. Yapı Kredi, kredi kartı bakiyesine 

göre %20,2’lik, üye işyeri hacmine göre %19,3’lük, işyeri hacmine göre %17,6 ve kredi kartı adedine göre 

%17,2’lik pazar payı ile liderdir. Banka ayrıca, finansal kiralama (%16,3’lük pazar payı) ve faktoring (%18,5’lik 

pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi, yatırım fonlarında %18,3 oranında pazar payıyla 

ikinci, hisse senedi işlem hacminde %6,8 oranında pazar payıyla ve bireysel emeklilik
1
 alanında %17,4 pazar 

payıyla üçüncü, hayat sigortacılığında
1
 %6,3 pazar payıyla beşinci, hayat dışı sigortacılığında

1
 ise %6,3 pazar 

payıyla altıncı konumdadır. 

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında müşteri odaklı sürdürülebilir performans elde ederek aktiflerinin %61’ini krediler 

kanalıyla ekonomiye aktarmıştır. Böylelikle, hem Türkiye ekonomisinin hem de bireylerin finansmanına katkı 

sağlamıştır. %61’lik kredi/aktif oranı, sektördeki en yüksek seviyelerden biridir. Yapı Kredi’nın sermaye yeterlilik 

oranı Banka bazında %15,8, Grup bazında ise %14,8’dir. Öte yandan Banka, güçlü temel bankacılık gelirleri ve 

disiplinli gider yönetimi sayesinde 1.296 milyon TL net kar elde etmiş ve %16,7’lik ortalama özkaynak karlılığına 

ulaşmıştır. 

Temmuz ayında sigortacılık iştiraklerinin Allianz’a satış işlemini tamamlayan Yapı Kredi, ayrıca 15 yıllık 

bankasürans ortaklığını da başlatmıştır. Bu ortaklık sayesinde, sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri Yapı Kredi’nin 

geniş şube ağı ve yenilikçi alternatif dağıtım kanalları tarafından müşterilere sunulacaktır.  

Bu vesileyle, özverili yaklaşımları için çalışanlarımıza, hiç eksilmeyen destekleri için hissedarlarımıza ve 

müşterilerimize teşekkür ederim. 

Mustafa V.KOÇ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

(1) 12 Temmuz 2013 tarihinde, sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik’in tamamına sahip olan YK Sigorta’daki %94 pay) Allianz’a satış işlemi sonuçlanmıştır. YK 

Emeklilik’teki %20 pay, geri alındıktan sonra elde tutulmuştur. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren, sigortacılık iştirakleri Yapı Kredi finansallarında yer almayacaktır.  
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5.  Genel Müdür’ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi 

Değerli Ortaklarımız, 

İyileşmekte olan küresel ekonomik koşullar, Mayıs sonunda FED’in parasal genişlemenin kademeli olarak sona 

ereceğine dair yaptığı açıklama sonrası önemli ölçüde değişmiştir. Dünya çapında likidite sıkışıklığına dair oluşan 

beklentiler nedeniyle gelişmekte olan ekonomilerde faiz oranları hızlı bir şekilde artarken, para birimleri Dolar’a 

karşı değer kaybetmeye başlamıştır.  

Türkiye’de ise yılın ilk yarısının büyük bir bölümünde makroekonomik gidişat, sağlam ekonomik büyüme, kontrol 

altında tutulan enflasyon ve yükselen tüketici güven endeksi tarafından desteklenmiştir. 2013 yılının ilk çeyreğinde 

elde edilen ekonomik büyüme, kamu harcamaları ve yatırımları sayesinde 2012 yılının son çeyreğindeki %1,4’e 

kıyasla artarak %3,0’e yükselmiştir. Tüketici güven endeksi artmaya devam ederken, işsizlik oranı ise tek haneli 

seviyede seyretmiştir. Enflasyon, Haziran ayında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artıştan geçici olarak etkilenmiştir. 

Ancak, çekirdek enflasyonda aşağı yönlü eğilim devam etmiştir. Mayıs ayında cari açığın gayrisafi hasılaya oranı 

altın ihracatındaki düşüş ve genel olarak zayıf seyreden ihracat nedeniyle 2012 yılsonundaki %6,0’ya kıyasla bir 

miktar artarak %6,4’e çıkmıştır. Öte yandan, %5,5/%6 seviyesinde sabit seyreden gösterge bono faizleri, Mayıs 

sonunda FED açıklamaları ve yurtiçindeki politik gelişmeler sonucunda hızlı bir şekilde artarak ~%9 seviyesine 

çıkmıştır.  

Yapı Kredi, yılın ikinci çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi ile 2012 yılsonuna göre %12 oranında toplam kredi 

büyümesi elde etmiştir. Türk Lirası cinsinden krediler, kredi kartlarında %18, konut kredilerinde %15 ve bireysel 

ihtiyaç kredilerinde %10 büyüme sayesinde %8 oranında artış göstermiştir. Öte yandan, proje finansmanı 

kredilerinden kaynaklanan yabancı para kredileri Dolar bazında %10 büyümüştür. Aktif kalitesi beklentilere paralel 

bir gelişim sergilemiş ve tahsili gecikmiş alacak oranı %3,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi risk maliyeti ise 

%1,14 seviyesindedir.  

Yapı Kredi sağlıklı mevduat tabanını korumuş ve yılsonuna göre sektörün üzerinde %10 oranında toplam 

mevduat büyümesi elde etmiştir. Banka, TL mevduat alanında mevduat maliyetlerini de önemli ölçüde iyileştirerek 

yılsonuna göre pazar payını 15 baz puan artışla %8,4’e çıkarmıştır. 

Fonlama tabanını çeşitlendirmek amacıyla yurtdışı piyasalardan fonlama sağlamaya devam eden Yapı Kredi, 

Temmuz ayında çeşitlendirilmiş alacak hakları programı çerçevesinde 5 ile 13 yıl arası vadelerde 505 milyon ABD 

doları tutarında finansman sağlamıştır. Aynı zamanda, Banka yine Temmuz ayında Avrupa Konseyi Kalkınma 

Bankası’ndan 100 milyon Avro tutarında fonlama sağlamıştır.  

Temmuz ayında sigortacılık iştiraklerinin Allianz’a satış işlemini tamamlayan Yapı Kredi, bu işlem sonucunda 

2013 yılının üçüncü çeyreğindeki finansallarında 1.243 milyon TL
1
 tutarında sermaye geliri kaydedecektir. Ayrıca, 

sermaye yeterlilik oranının da 2012 yılsonundaki seviyeye göre yaklaşık 80-90 baz puan artması beklenmektedir.  

Akıllı büyümeye odaklı stratejimizle ilerlerken, bu yolda desteklerini bizden esirgemeyen müşterilerimize ve 

hissedarlarımıza, yoğun çabaları için de tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

Faik Açıkalın  

Murahhas Üye ve Genel Müdür 
 
 
(1) Vergi öncesi, Banka bazında 
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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 2013 tarihli 6 aylık konsolide mali tablolarına göre, 1.296 milyon TL net kar (%55 yıllık büyüme) 

elde etmiştir. Banka’nın maddi ortalama özkaynak oranı %19,2
1
, sermaye yeterlilik oranı ise %15,8 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. 

Yapı Kredi, yıllık %20 artış gösteren temel bankacılık büyümesi ile diğer gelirlerin desteğiyle toplam gelirlerini yıllık %30 

artışla 3.975 milyon TL’ye yükseltmiştir. Net faiz marjı yıllık bazda olumlu gelişim göstererek 20 baz puan artışla %4,0’e 

yükselmiştir. Öte yandan, etkin mevduat fiyatlama yönetimi sayesinde net faiz marjı çeyreksel bazda neredeyse sabit 

kalmıştır. Sağlam net ücret ve komisyon performansı (yıllık %20 büyüme) tüketici kredileri, hesap işletim ücretleri ve 

varlık yönetiminden kaynaklanmıştır. Türkiye’de büyümeye yönelik yatırımları ve Azerbaycan’da bireysel bankacılığın 

geliştirilmesini de içeren giderler ise yıllık %12 artış göstermiştir.  

Banka’nın kredi büyümesi yılın ikinci çeyreğinde hızlanarak ilk yarıda %12’ye ulaşmıştır. Kredi büyümesi, kredi kartları, 

konut kredileri, bireysel ihtiyaç kredileri ve proje finansmanından kaynaklanmıştır. Kredi/aktif oranı, Yapı Kredi’nin 

müşteri odaklı bankacılık anlayışı sayesinde 2012 yılsonundaki %59’dan %61’e çıkmıştır. Banka, kredi kartları 

alanındaki liderliğini tüm alanlarda sürdürmüştür. Yapı Kredi, kredi kartı bakiyesine göre %20,2’lik, üye işyeri hacmine 

göre %19,3’lük, işyeri hacmine göre %17,6 ve kredi kartı adedine göre %17,2’lik pazar payına sahiptir. 

Mevduat alanında yılın ikinci çeyreğinde ivme kazanan Yapı Kredi, 2012 yılsonuna göre sektörün üzerinde %10 

büyüme kaydetmiştir. Mevduat büyümesi yılın ilk yarısında özellikle TL mevduattan kaynaklanmıştır. Banka, Aralık 

2012’den bu yana bire bir mevduat fiyatlama yaklaşımının desteğiyle sektörden daha iyi TL mevduat maliyeti gelişimi ile 

bu alanda 15 baz puan pazar payı kazanmıştır.  

Aktif kalitesi beklentilere paralel olarak gelişmiş ve tahsili gecikmiş alacak oranı yılın ilk çeyreğindeki %3,4’e kıyasla 

%3,5 oranında gerçekleşmiştir. Özel karşılık oranı %66’ya yükselirken (1Ç13: %64), toplam kredi risk maliyeti %1,14 

oranında gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kıyaslanabilir baz: İlk yarıyıl sonuçları 57 milyon TL’lik sermaye benzeri kredi erken ödeme cezasının yılın ilk çeyreğindeki net faiz gelirlerindeki etkisini ve 
rekabet kurumu cezasının yılın ilk çeyreğindeki diğer karşılıklardaki etkisini hariç tutmaktadır. Kıyaslanabilir  ortalama özkaynak karlılığına baz olan özkaynak 2012 
yılının ortalama özkaynakları ve yılın ilk yarısındaki özkaynak ile hesaplanarak 2012 yılının son çeyreğinde satılmaya hazır menkul kıymetlerin vadeye kadar elde 
tutulacak menkul kıymetlere sınıflanmasının özkaynak üzerindeki etkisini hariç tutmaktadır.     
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7.  Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler 

12 Temmuz 2013 tarihinde sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik’in tamamına sahip olan YK 

Sigorta’daki %94 pay) Allianz’a satış işlemi sonuçlanmıştır. YK Emeklilik’teki %20 pay, geri alındıktan sonra elde 

tutulmuştur. Böylelikle Banka, 1.602 milyon TL net nakit elde etmiştir. Yapı Kredi, bu işlem sonucunda 2013 yılının 

üçüncü çeyreğindeki solo finansallarında vergi öncesi 1.243 milyon TL sermaye geliri kaydedecektir. Yapı Kredi, 

ayrıca satış işleminin tamamlanmasıyla 15 yıllık bankasürans ortaklığını da başlatmıştır. Bu ortaklık sayesinde, 

sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri Yapı Kredi’nin 932 şubeden oluşan geniş hizmet ağı ve yenilikçi alternatif 

dağıtım kanalları tarafından müşterilere sunulacaktır. 

17 Temmuz 2013 tarihinde Yapı Kredi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 7 yıl vadeli 100 milyon Avro 

tutarında kredi temin etmiştir. 

26 Temmuz 2013 tarihinde, çeşitlendirilmiş alacak hakları programı kapsamında 505 milyon ABD Doları (115 

milyon Avro ve 355 milyon ABD Doları) tutarında kredi temin etmiştir. Aynı tarih itibarıyla, hesaplara nakit para 

girişi tamamlanmıştır.  

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler  

2013 yılsonunda ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak yurtiçi talepten kaynaklanarak %3,4’e ulaşması bekleniyor 

(2012: %2,2). Kur yükselişinin geçiş etkisine ve işlenmemiş gıda ile enerji fiyatlarındaki artışa rağmen enflasyonun 

kontrollü seyretmesi beklenmektedir. 2013 yılsonu enflasyon beklentisi %7,2’dir (2012: %6,2). Cari açığın 

gayrisafi milli hasılaya oranı %6,9 olarak tahmin edilmektedir (2012: %6,0). 

9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 2013 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 2013 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 2013 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 Yatırımcı İlişkileri 

Yapı ve Kredi Plaza D Blok, Levent 34330 İstanbul  

E-mail : yapikredi_investorrelations@yapikredi.com.tr 

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