Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yer alan gündem
maddesine ilişkin bir pay sahibimiz tarafından elektronik olarak iletilen aşağıdaki soruya Bankamızca
yazılı yanıt verilmiş ve soruda talep edilen bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Gündem Madde 6:
Banka’nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi,
işlemlerin onaylanması ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi
Soru:
% 3,6’sı karşılığı 92 Milyon TL bedelle tasfiyesinin onaylanması istenen toplam 2 Milyar 568 Milyon TL
donuk alacak şeklinde tabir edilen batık kredilerin kredi türüne göre oranlarının açıklanmasını
istiyorum. Yani ne kadarı kurumsal ticari, ne kadarı KOBİ, ne kadarı bireysel krediler, ne kadarı kredi
kartları, ne kadarı tüketici kredileri, ne kadarı konut, ne kadarı taşıt, ne kadarı ihtiyaç diğer kredilerden
oluşuyor?
Yanıt:
Bankamızca 4 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda açıklanan bağımsız
denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarının aşağıda yer verilen
1.7.2.1 numaralı dipnotunda gerekli açıklama ve bilgiye yer verilmiştir.
1.7.2.1. Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem içinde intikal (+)
Diğer donuk alacak hesaplarından giriş (+)
Diğer donuk alacak hesaplarına çıkış (-)
Dönem içinde tahsilat (-)
Kayıttan düşülen (-)
Satılan (-)
Kurumsal ve ticari krediler
Bireysel krediler
Kredi kartları
Diğer
Cari Dönem Sonu Bakiyesi
Karşılık (-)
Bilançodaki net bakiyesi

III. Grup
Tahsil imkanı
sınırlı krediler

IV. Grup
Tahsili şüpheli
krediler

V. Grup
Zarar niteliğindeki
krediler

2.744.681
8.654.438
7.490.936
438.895
3.469.288
1.802.062
1.667.226

2.670.841
1.073.298
7.490.936
6.845.619
633.905
3.755.551
1.987.691
1.767.860

6.964.335
1.341.598
6.845.619
689.744
843.413
2.568.732
1.819.950
386.955
361.827
11.049.663
7.624.151
3.425.512

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Banka, BDDK tarafından 27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Karşılıklar Yönetmeliği değişikliğine uygun olarak beşinci grupta izlenen, 540 gün
üzerinde gecikme günü bulunan ve beklenen zarar karşılığı tutarı, teminatlar dikkate alındıktan sonra
alacak tutarının %100’ü olan dolayısıyla geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan
817.316 TL tutarındaki kurumsal ve ticari kredileri kayıtlardan düşmüştür. Dönem içerisinde ilgili
Karşılıklar Yönetmeliği değişikliğine uygun olarak kayıttan düşülen krediler sonrası Banka’nın takipteki
kredi oranı %7,89’dan %7,58’e düşmüştür.
Banka’nın tasfiye hesaplarında izlenen bireysel kredi, ticari kredi ve kredi kartları stoklarından seçilen
2.568.732 TL tutarlı tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföyler 91.926 TL bedelle çeşitli varlık
yönetimi şirketlerine satılmıştır.

