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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 Eylül 2010 itibariyle toplam 
82 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası konumundadır. Müşteri merkezli 
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 Eylül 2010 itibariyle) 
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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 

Massimiliano FOSSATI Üye 

Vittorio G.M.OGLIENGO Üye 

Carlo VIVALDI 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 Eylül 2010 itibariyle) 
                                         

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İç Sistemler Yöneticisi 

 

Adı Soyadı Görevi 

Mutlu Atakişi İç Kontrol Direktörü 
 
 

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 Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi 

Luca RUBAGA Organizasyon ve Lojistik 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 KOBİ Kredileri Yönetimi 

Mert YAZICIOĞLU Hazine Yönetimi 
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4.  Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi: 
 
Değerli Ortaklarımız, 
 
2010 yılının üçüncü çeyreğinde, Avrupa ekonomilerinin makroekonomik performansı zayıf seyretmeye devam 
ederken gelişmekte olan ekonomiler büyümenin temel öncüleri olmuştur. 2011 yılında ise küresel makroekonomik 
koşulların belirli bir dengeye ulaşması beklenmektedir.  
 
Türkiye’de makroekonomik iyileşme, yılın ilk iki çeyreğinde çift haneli gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi (%10,3) ile 
devam etmiştir. Büyüme temel olarak yurtiçi özel tüketim harcamalarından kaynaklanmıştır. Gıda fiyatlarındaki 
hafif artışa rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde düşük enflasyon ortamı Eylül ayındaki yıllık %9,2’lik enflasyonla 
devam etmiştir. Yıllık bazda %3,7 oranında artan çekirdek enflasyon ise kontrollü seyrini devam ettirmiştir. Öte 
yandan, işsizlik oranı sanayi üretimindeki olumlu trendin de etkisiyle azalmaya devam etmiş ve %11,7’ye inmiştir. 
Yılın üçüncü çeyreğinde Merkez Bankası politika faizlerini değiştirmemiş ve sabit faiz ortamının devamını 
sağlamıştır. Eylül ayında Merkez Bankası, çıkış stratejisine paralel olarak TL ve YP zorunlu karşılık oranlarını 
sırasıyla %5’ten %5,5’a ve %10’dan % 11’e çıkarmıştır. Ayrıca Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklar için faiz 
ödenmeyeceğini de açıklamıştır.  
 
Türkiye’de bankacılık sektörü yılın ilk 9 ayında 2009 yıl sonuna göre %21 oranında güçlü kredi büyümesi elde 
etmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise TL cinsinden kredilerde bir miktar yavaşlama nedeniyle toplam krediler 
geçen çeyreğe göre daha az artış göstermiştir. TL cinsinden mevduat sayesinde 2009 yıl sonuna göre %11 
oranında büyüyen mevduat hacmindeki artış da kredi büyümesindeki trendlere paralel olarak üçüncü çeyrekte 
yavaşlama kaydetmiştir. Bu dönemde, makroekonomik koşullardaki iyileşme sayesinde tahsili gecikmiş 
alacaklardaki olumlu trend devam etmiştir.  Bankacılık sektörü güçlü likidite, fonlama ve sermaye pozisyonunu 
korumuştur.  
 
Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankası olarak güçlü konumunu korumuş ve 
toplam konsolide aktiflerini 2009 yılının sonuna göre %14 artırarak 82 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Yapı Kredi’nin 
kredi ve mevduat pazar payı 2009 yıl sonundan beri artış göstermiş ve sırasıyla %10,2 ile %8,3’e ulaşmıştır. Yıl 
boyunca elde edilen pazar payı kazanımları yenilikçi ürün ve uygulamalar, müşteri penetrasyonu, müşteri 
aktivasyonu ve yeni müşteri kazanımı sayesinde artan ticari verimliliğe olan odaklılık ve sistemlerdeki 
iyileştirmeler sayesinde elde edilmiştir. Eylül sonu itibarıyla, Yapı Kredi 862 şubesi ve %9,2’lik pazar payıyla 
Türkiye’nin en büyük dördüncü şube ağına sahip bankası konumundadır. Yapı Kredi, ayrıca 2.452 ATM’si ve 
%9,3’lük pazar payıyla Türkiye’nin en büyük beşinci ATM ağına sahip bankasıdır.    
 
Yapı Kredi, 2010 yılının ilk 9 ayını müşteri odaklı yaklaşımını devam ettirerek ve ticari verimliliğe olan odaklılığını 
koruyarak başarıyla tamamlamıştır. Sonuç olarak, Yapı Kredi sektörün üzerinde hacim büyümesi, ticari verimlilik 
kazanımları, sıkı gider yönetimi ve tahsili gecikmiş alacaklardaki olumlu trend sayesinde yıllık bazda %46’lık 
artışla 1.870 milyon TL net kar elde etmiştir. 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 9 ayında global finansal kriz gelişmiş ülkeleri baskı altında tutmaya devam etmiştir. Ancak, küresel 
büyüme perspektifinden bakıldığında dünyanın en büyük ekonomilerindeki olumlu gelişmeler Avrupa ve 
Japonya’daki mali problemler ve zayıf iç talep nedeniyle oluşan olumsuzlukların etkisini bir nebze de olsa 
hafifletmiştir . Küresel makroekonomik iyileşme daha belirgin olsa da, bu iyileşmenin kalıcılığıyla ilgili belirsizlikler 
hala devam etmektedir.  
 
Yılın ilk 9 ayında Türkiye’deki olumlu makroekonomik göstergeler arasında güçlü gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi, 
düşük enflasyon ve sabit seyreden faiz ortamı yer almıştır. Bu dönemde hacim büyümesi yılın üçüncü 
çeyreğindeki hafif yavaşlamaya rağmen güçlü seyretmeye devam etmiştir. Eylül sonu itibarıyla, sektördeki toplam 
krediler TL ve YP cinsinden kredilerdeki dengeli büyüme sayesinde 2009 yıl sonuna göre %21 artarak 451 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Sektördeki güçlü kredi büyümesi 2009 yıl sonuna göre TL cinsinden mevduat hacimindeki 
%15’lik artışın da etkisiyle %11’lik toplam mevduat hacmi artışını da beraberinde getirmiştir. Eylül sonu itibarıyla, 
sektördeki tahsili gecikmiş alacaklar oranı, olumlu trend sayesinde 2009 yıl sonuna göre yaklaşık 100 baz puan 
azalarak %4,2’ye gerilemiştir.  
 
Bu dönemde Yapı Kredi ana bankacılık faaliyetleri ve ticari verimlilik alanındaki odaklılığını sürdürmüştür. Sonuç 
olarak Yapı Kredi, 2009 yıl sonuna göre TL cinsinden kredilerdeki %25’lik büyüme sayesinde kredilerini %23 
oranında artırarak sektörün üzerinde büyüme elde etmiştir. TL cinsinden kredilerdeki büyüme, KOBİ ve tüketici 
kredilerindeki sırasıyla %31 ve %28’lik artışlardan kaynaklanmıştır. Yapı Kredi, kredi kartlarında lider konumunu 
korumuş ve bakiyeye göre %19.8’lik pazar payı elde etmiştir. YP kredilerde, yüksek getirili proje finansmanı 
kredilerine odaklanan Yapı Kredi dolar cinsinden YP kredilerini 2009 yıl sonuna göre %22 oranında artırmıştır. 
Kredi büyümesine paralel olarak 2009 yıl sonuna göre TL cinsinden mevduatda %16’lık artış sayesinde sektörün 
üzerinde %14’lük toplam mevduat büyümesi elde edilmiştir. Güçlü vadesiz mevduat tabanını da koruyan Yapı 
Kredi’nin vadesiz mevduatının toplam mevduata oranı ise sektörün üzerinde %18 olarak gerçekleşmiştir. Yapı 
Kredi’nin tahsili gecikmiş alacaklar oranı, tahsili gecikmiş alacak oluşumundaki azalış, güçlü tahsilat performansı 
ve portföy satışları sayesinde 2009 yıl sonundaki %6,3’ten 2010 yılının ilk 9 ayında %4,3’e gerilemiştir. Yapı Kredi 
yılın ilk 9 ayında da güçlü sermaye ve likidite pozisyonunu korumuş, Banka bazında %16,9’luk, Grup bazında ise 
%16,0’lık sermaye yeterlilik rasyosu elde etmiştir. Öte yandan, sektörün üzerinde hacim büyümesine rağmen 
kredi/mevduat oranı da %97 olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi fonlama tabanını daha da güçlendirmiş ve Eylül 
ayında %125’lik çevirim oranıyla 1.250 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır.  
 
Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında yıllık bazda %46 artışla 1.870 milyon TL net kar elde etmiştir. Yapı Kredi, artan ticari 
verimlilik sayesinde sektörün üzerinde gerçekleşen kredi büyümesi, sağlıklı net ücret ve komisyon büyümesi, 
başarılı gider yönetimi ve  tahsili gecikmiş alacaklardaki olumlu trend sayesinde %29.8’lik ortalama özkaynak 
kârlılığına ulaşmıştır.  
 
Yapı Kredi yılın ilk 9 ayında şube genişleme planına devam etmiş ve 28 yeni şube açılışı gerçekleştirmiştir. Sonuç 
olarak, Banka’nın şube sayısı %9,2’lik pazar payıyla 862’ye ulaşmıştır.  
 
Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerinde istikrarı önde tutan yaklaşımı ile güçlü büyüme ve karlılık iradesini 
göstermeyi 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 30 Eylül 2010 tarihli 9 aylık konsolide BDDK (Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu) mali 
tablolarına göre, yıllık bazda %46 artışla 1.870 milyon TL net kâr elde edilmiştir. Banka, sektörün üzerindeki 
hacim büyümesi, sağlıklı net ücret ve komisyon gelirleri, sıkı gider yönetimi ve tahsili gecikmiş alacaklarda devam 
eden iyileşme sayesinde %29,8’lik ortalama özkaynak kârlılığına ulaşmıştır.  
 
Yapı Kredi, yılın ilk 9 aylık döneminde net faiz marjlarındaki aşağı yönlü baskının devam etmesine karşın, net 
ücret ve komisyon büyümesi (yıllık bazda %13), güçlü tahsilat performansı ve bir defaya mahsus olmak üzere 
gerçekleşen genel kredi karşılığı iptali sayesinde 4.846 milyon TL’lik toplam gelir elde etmiştir. Kontrollü gider ve 
insan kaynağı yönetimi sayesinde devam eden şube genişleme planına rağmen, toplam giderler enflasyona 
paralel olarak yıllık bazda %8 artmıştır. Gider/Gelir rasyosu %40,3 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Eylül sonu itibarıyla, Yapı Kredi ticari verimlilikteki artışın da olumlu etkisiyle 2009 yıl sonuna göre TL cinsinden 
kredilerdeki %25’lik artışla sektörün üzerinde, %23’lük kredi büyümesi elde etmiştir. TL cinsinden kredilerdeki 
büyüme, KOBİ ve tüketici kredilerindeki sırasıyla %31 ve %28’lik artışlardan kaynaklanmıştır. Yapı Kredi, kredi 
kartlarında lider konumunu korumuş ve bakiyeye göre %19,8’lik pazar payı elde etmiştir. YP kredilerde, yüksek 
getirili proje finansmanı kredilerine odaklanan Yapı Kredi YP kredilerini 2009 yıl sonuna göre dolar cinsinden %22 
oranında artırmıştır.  
 
Kredi büyümesine paralel olarak 2009 yıl sonuna göre TL cinsinden mevduatlardaki %16’lık artış sayesinde 
sektörün üzerinde %14’lük toplam mevduat büyümesi elde edilmiştir. Güçlü vadesiz mevduat tabanını koruyan 
Yapı Kredi’nin vadesiz mevduatının toplam mevduata oranı ise sektörün üzerinde %18 olarak gerçekleşmiştir 
(sektör: %14). Eylül 2010 itibarıyla Yapı Kredi’de yönetilen varlıklar 2009 yıl sonunda göre %9 artış göstermiştir. 
Böylelikle %18,7 pazar payına erişilmiş ve pazardaki ikinci konum sürdürülmüştür.   
 
Yapı Kredi sektörün üzerinde hacim büyümesine rağmen %97’lik kredi/mevduat oranıyla ve giderek güçlenen ve 
genişleyen fonlama tabanı sayesinde sağlam likidite pozisyonunu korumuştur. Aynı zamanda Eylül ayında 
%125’lik çevirim oranıyla 1.250 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. Yapı Kredi yılın ilk 9 
ayında da güçlü sermaye ve likidite pozisyonunu korumuş, Banka bazında %16,9’luk, Grup bazında ise %16,0’lık 
sermaye yeterlilik rasyosu elde etmiştir. 
 
Eylül 2010 itibarıyla, tahsili gecikmiş alacaklardaki trend olumlu seyretmektedir. Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş 
alacaklar oranı %4,3 olarak gerçekleşmiştir (2009: %6,3). Özel karşılık oranı ise %72 olarak gerçekleşmiştir 
(2009: %84) 
 
Yenilikçi ürün ve uygulamalar, müşteri penetrasyonu, müşteri aktivasyonu ve yeni müşteri kazanımı aracılığıyla 
artan ticari verimliliğe olan odaklılık ve sistemlerdeki iyileştirmeler sayesinde Yapı Kredi temel verimlilik 
göstergelerinde güçlü iyileşme kaydetmiştir. Buna göre çalışan başına krediler geçen yılın aynı dönemine göre 
%27 oranında artarken, çalışan başına mevduat ise %16 oranında artmıştır.  
 
Yapı Kredi yılın ilk 9 ayında şube genişleme planına devam etmiş ve 28 yeni şube açılışı gerçekleştirmiştir. Sonuç 
olarak, yılın 9 ayında Banka’nın şube sayısı %9,2’lik pazar payıyla 862’ye ulaşmıştır. 
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7.  Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler: 
 

26 Ağustos 2010 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 26 Mayıs 2010 tarihli özel durum 
açıklamasında belirtilen, varolan seküritizasyon kredisi  (çeşitlendirilmiş alacak haklarının menkul 
kıymetleştirilmesi) kapsamında yapılan değişim işlemi (mevcut sigortalı kağıtların sigortasız olarak değişimi); 23 
yatırımcının katılımıyla 600 milyon ABD Doları nominal değerli mevcut sigortalı kağıt aynı vadedeki sigortasız 
kağıtlarla değiştirilerek tamamlanmıştır. 
 
30 Eylül 2010 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, çeşitli uluslararası bankalardan Avro ve Amerikan 
Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli ve 342,5 milyon 
dolarlık dilimi için toplam maliyet LIBOR artı yüzde 1,30, 670 milyon avroluk dilimi için ise EURIBOR artı yüzde 
1,3 olan yaklaşık toplam 1 milyar 250 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlanmış olup, kredi anlaşması 29 Eylül 
2010 tarihinde imzalanmıştır. 
 
 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

2010 yılının ilk 9 ayında makroekonomik göstergeler olumlu ekonomik ortamın devamına işaret etmiştir. 2010 yılı 
gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin %7,0 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.  
 
Haziran ayında Merkez Bankası gecelik borçlanma oranı olarak ifade edilen politika faizini haftalık repo faizine 
eşitlemiştir. Buna göre Haziran ayı itibarıyla %6,5 olan politika faizi, bu değişimle haftalık repo faizi olan %7’ye 
dönüştürülmüştür. Merkez Bankası’nın politika faizini 2010 yılının sonuna kadar sabit bırakması beklenmektedir. 
2011 yılının sonlarına doğru ise Merkez Bankası’nın faizlerde toplam 125 baz puanlık bir artış yapması 
beklenmektedir. Öte yandan, gıda fiyatlarındaki hafif artışa rağmen çekirdek enflasyonun kontrol altında tutulması 
sayesinde enflasyonun aşağı yönlü trend izlemeye devam etmesi beklenmektedir. 2010 yılında enflasyonun %7,2 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
2010 yılının ilk 9 ayında bankacılık sektöründe kredi ve mevduat hacmi güçlü seyretmiştir. Yılın üçüncü 
çeyreğinde TL cinsinden kredilerdeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle toplam kredi büyümesi bir miktar 
yavaşlamıştır. Öte yandan, makroekonomik iyileşme sayesinde tahsili gecikmiş alacaklardaki olumlu trend devam 
etmiştir. Artan rekabet ve düşük faiz ortamı, bankacılık sektöründeki net faiz marjlarında aşağı yönlü baskı 
yaratmaya devam etmiştir. 2010 yılında yıllık kredi ve mevduat büyümesinin sırasıyla %25 ve %16 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Tahsili gecikmiş alacaklardaki iyileşmenin ise devam etmesi beklenmektedir.  
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9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Eylül 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 Eylül 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 Eylül 2010 tarihinde sona eren 9 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  


