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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 kurulmuş olup, 30 Eylül 2011 
itibariyle toplam 116 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası konumundadır. 
Banka, müşteri merkezli bir stratejiye, temel bankacılık alanlarında öncü konuma ve geniş hizmet ağına sahiptir.  
 
Yapı Kredi, segment bazlı hizmet modeli ile kredi kartları, bireysel bankacılık ve KOBİ bankacılığını içeren 
perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve özel bankacılık alanlarında 6 milyon aktif müşterisine hizmet 
sunmaktadır.  Yapı Kredi'nin, segment bazlı güçlü iş modelini tamamlayan varlık yönetimi, leasing, faktoring, 
bireysel emeklilik, sigortacılık ve hisse senedi aracılık işlemleri alanlarındaki iştiraklerinin yanısıra Hollanda, Rusya 
ve Azerbaycan'da yurt dışı bankacılık operasyonları da bulunmaktadır.  

 
Yapı Kredi, kredi kartları alanında bakiyeye göre %17.7 pazar payıyla lider konumdadır. Banka, ayrıca faktoring 
(%17.3 pazar payıyla lider), finansal kiralama (%18.9 pazar payıyla lider), varlık yönetimi (%17.7 pazar payıyla 
ikinci), hisse senedi aracılık işlemleri (%5.6 pazar payıyla üçüncü), bireysel emeklilik (%16.1 pazar payıyla 
dördüncü), hayat (%5.9 pazar payıyla beşinci) ve hayat dışı sigortacılık (%6.1 pazar payıyla beşinci) alanlarında 
öncü konuma sahiptir. 
 
Yapı Kredi, Eylül 2011 itibariyle banka bazında 894 şubesi ile Türkiye’nin en büyük beşinci şube ağına sahiptir. 
Banka, ayrıca 2.615 ATM, iki çağrı merkezi, internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan oluşan gelişmiş alternatif 
dağıtım kanallarına sahiptir.  
 
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 oranındaki 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 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.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 
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2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Kanuni Denetçiler: 
  
 Yönetim Kurulu Üyeleri  
        (30 Eylül 2011 itibariyle) 
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 Denetim Komitesi Üyeleri 
                                        

 
 

 

 
 
 
Kanuni Denetçiler 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Adı Soyadı Görevi 

Mustafa V.KOÇ Başkan 

Gianni F.G.PAPA Başkan 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 

Vittorio G.M.OGLIENGO Üye 

Francesco GIORDANO Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Gianni F.G. Papa Başkan 

F.Füsun Akkal BOZOK Üye 

Francesco GIORDANO Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Abdullah GEÇER Denetçi 

Adil G. ÖZTOPRAK Denetçi 
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3.  Banka Üst Yönetimi:  
            
             (30 Eylül 2011 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 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 

Mert YAZICIOĞLU Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Uyum Görevlisi 

Stefano PERAZZINI İç Denetim Yönetimi 

Yüksel RİZELİ 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 KOBİ Kredileri 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, 
 
2011 yılının ilk dokuz ayında Avrupa’daki borç krizi, ABD’deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. Makroekonomik 
görünümdeki bozulmayı hafifletmeye ve parasal genişlemeye yönelik olarak alınan önlemlerin ardından halen bazı 
gelişmiş ülke ekonomilerindeki yavaşlamanın hızına dair tartışmalar devam etmektedir. Öte yandan, Çin ise 
ihracattaki rekabet avantajını korumaya ve büyümeye odaklanmaktadır.  
 
Ekim ayı itibarıyla, Avrupa’daki son gelişmeler borç krizine yönelik anlaşmaya varıldığını gösteriyor. Bu kapsamda, 
Yunanistan’ın özel bankalardaki borcunun %50’sinin silinmesi, Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun 1-1,4 trilyon 
Euro’ya çıkarılması ve 70 büyük bankanın sermayelerine yaklaşık 100 milyar Euro’luk ek katkı sağlanması gibi 
önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu anlaşmanın genel makroekonomik görünüme olan etkisi ise önümüzdeki 
dönemde Yunanistan’ın referandum sonuçları da takip edilerek gözlemlenecektir.    
 
Türkiye’de yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik büyüme bir miktar hız kesmiş ancak genel olarak yılın ilk dokuz 
ayında olumlu makroekonomik ortam devam etmiştir. Düşük enflasyon ortamı (Eylül 2011: %6,2), Türk Lirası’ndaki 
değer kaybının enflasyona olan olumsuz etkisine rağmen sürdürülmüştür. Küresel makroekonomik ortamdaki 
bozulma, Avrupa’daki borç krizi ve Türkiye’de makroekonomik yavaşlamanın Ağustos ayında başlamasıyla, Merkez 
Bankası büyümeyi tetiklemek amacıyla mali politikayı bir miktar gevşetmiştir. Ekim ayında ise Merkez Bankası 
enflasyonu kontrol altına almak, Türk Lirası’nı güçlendirmek ve likiditeyi daha iyi yönetmek amacıyla dengeli 
sıkılaştırıcı mali politika izlemeye başlamıştır.  

 
Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankası olarak güçlü konumunu korumuş ve 
toplam konsolide aktiflerini 116 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında şube açılışlarına devam 
etmiş ve şube sayısını 26 adet artırarak 894’e çıkarmıştır. Yapı Kredi, ayrıca 2.615 ATM’si ile Türkiye’nin beşinci 
büyük ATM ağına, ödüllü internet bankacılığına ve iki adet çağrı merkezine sahiptir.  
 
Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi, kredi kartları (kredi kartı bakiyesine göre %17.7 pazar payı), finansal kiralama 
(%18.9 pazar payı) ve faktoring (%17.3 pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmüş, varlık yönetimi (%17.7 pazar 
payıyla ikinci), hisse senedi aracılık işlemleri (%5.6 pazar payıyla üçüncü), sigortacılık (%5.9 pazar payıyla hayat 
sigortacılığında beşinci, %6.1 pazar payıyla hayat dışı sigortacılıkta beşinci) ve bireysel emeklilikte (%16.1 pazar 
payıyla dördüncü) de öncü konumunu devam ettirmiştir. Yapı Kredi, 2011 yılının ilk dokuz ayında müşteri odaklı 
yaklaşımını devam ettirerek kredilerinin aktifteki payını %59’a ulaştırmış, 1 milyar 653 milyon TL net kar elde 
etmiştir. Banka, perakende bankacılığa olan odaklılığını sürdürerek TL tüketici kredileri ve KOBİ kredilerine 
yoğunlaşmıştır.  
 
Yapı Kredi, yıl boyunca elde ettiği başarılar sayesinde çeşitli kategorilerde ödüller almaya devam etmiştir. Alternatif 
dağıtım kanallarında çağrı merkezi ve internet bankacılığı prestijli ödüllerin sahibi olmuştur (Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’daki En İyi İkinci Çağrı Merkezi, En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi, En İyi İnternet Bankacılığı). Kredi kartları 
alanında ise Yapı Kredi, iki ödülün sahibi olmuştur (Hayat Tarzı ve Müşteri Memuniyeti kategorisinde En İyi Kredi 
Kartı). 
 
Bu vesileyle Yapı Kredi’ye destekleri nedeniyle müşterilerimize, hissedarlarımıza ve emeklerinden ötürü tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
 
Mustafa V.KOÇ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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5.  Genel Müdür’ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi: 

 
Değerli Ortaklarımız, 

 

Küresel ekonomideki dalgalanma ve belirsizliğe rağmen, Türkiye’de yılın ilk dokuz ayında olumlu makroekonomik 
ortam devam etmiştir. Türkiye’de pozitif büyüme bir miktar yavaşlasa da devam etmiş, düşük faiz ve enflasyon 
(Eylül ayı itibarıyla %6,2 yıllık tüketici enflasyonu) ortamı sürmüş, işsizlik gerilemiş (Temmuz ayı itibarıyla %9,1) 
ve bütçe performansı iyileşmeye devam etmiştir. Bütçe açığının gayrisafi milli hasılaya oranı 2010 yıl sonundaki 
%3,6’dan %1,5’a inmiştir. Ağustos ayında cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı 2010 yıl sonundaki %6,6’dan 
%9,8’e çıkmıştır. Ancak, cari açıkta aylık bazda iyileşme gözlemlenmeye başlanmıştır.  
 
Bu dönemde, bankacılık sektörünün karlılığı devam eden yasal düzenlemeler ve rekabete rağmen korunmuş ve 
sağlam kredi büyümesi elde edilmiştir. Net faiz marjı baskı altında kalmaya devam etmiş ancak üçüncü çeyrekte 
sabitleşmeye başlamıştır. Eylül sonu itibariyle, sektördeki toplam krediler, TL cinsinden kredilerdeki %22 oranında 
büyüme sayesinde 2010 yılsonuna göre %26 artarak 632 milyar TL’ye ulaşmıştır. Öte yandan, sektördeki 
mevduat hacmi %11’lik artışla 677 milyar TL’ye ulaşarak üçüncü çeyrekte sabit kalmaya başlamıştır.  

 

Bu dönemde, Yapı Kredi’nin net karı sağlıklı bir seviyede 1 milyar 653 milyon TL, ortalama özkaynak karlılığı ise 
%21 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın gelir performansı sabit kalan net faiz gelirlerinden, ücret ve komisyonların 
olumlu katkısından (%13 yıllık artış) etkilenmiştir. Sonuç olarak, Yapı Kredi’nin gelir tabanı 4,804 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. Sıkı gider yönetimi sayesinde Yapı Kredi’nin Gider/Gelir oranı %44 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi, müşteri odaklı bankacılık anlayışını sürdürmüş ve TL cinsinden kredilerde 
yüksek getirili bireysel ihtiyaç kredilerindeki %47, KOBİ kredilerindeki %37 oranındaki büyüme ile yabancı para 
cinsinden kredilerde proje finansmanı kredileri sayesinde toplam %25 oranında kredi büyümesi elde etmiştir. Yapı 
Kredi, mevduat büyümesinde yaşanan üçüncü çeyrekteki hızlanma sayesinde yılın ilk dokuz ayında sektörün 
üzerinde %19 oranında mevduat büyümesi elde etmiştir. Böylelikle, Banka’nın kredi/mevduat oranı %103’e 
inmiştir (Haziran 2011: %109). Yapı Kredi, fonlama tabanını daha da çeşitlendirerek vade yapısını uzatmaya 
odaklanmıştır. Bu kapsamda, Banka Eylül ayında 1 milyar 250 milyon TL  tutarındaki sendikasyon kredisini 
başarıyla yenilemiş ve yaklaşık 510 milyon dolar tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Yapı Kredi 
ayrıca Ekim ayında 150 milyon TL’lik yerel para cinsinden 368 gün vadeli bono ihracı ile bu fonlama türünde de 
vadeyi uzatmayı başarmıştır.  
 
Yapı Kredi müşteri aktivasyonu/kazanımı ve operasyonel verimlilik alanında devam eden girişimleri ile ticari 
verimliliğe odaklanmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, çalışan başına düşen kredi ve mevduat hacmi yıl başından 
bu yana sırasıyla %22 ve %17 oranında artış göstermiştir.    
 
Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerinde sürdürülebilirliği önde tutan yaklaşımı ile dengeli büyüme ve 
sürdürülebilir karlılık göstermeyi hedefleyen Yapı Kredi’ye sundukları güvenden ötürü müşterilerimize ve 
hissedarlarımıza ve bu başarıda emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür 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 30 Eylül 2011 tarihli 9 aylık konsolide mali tablolarına göre, korunan temel gelir performansı, kontrollü gider 
yönetimi ve aktif kalitesindeki olumlu trend sayesinde 1.653 milyon TL net kâr elde etmiştir. Banka, yılın üçüncü 
çeyreğinde ise 552 milyon TL (çeyreksel bazda %3 azalış) net kar elde etmiştir. Banka’nın ortalama özkaynak kârlılığı ise 
%21 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Eylül 2011 itibarıyla Banka bazında %13,8, Grup bazında ise %13,6’lık sermaye 
yeterlilik oranı kaydedilmiştir.   
 
Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında net faiz marjındaki baskıya ve olumsuz ticari sonuçlara rağmen, güçlü net ücret ve 
komisyon büyümesi (yıllık bazda %13 oranında artış) ve diğer gelirler sayesinde 4,804 milyon TL’lik (yıllık bazda %1 
oranında azalış) toplam gelir elde etmiştir. Sıkı gider yönetimi sayesinde toplam giderler yıllık bazda %8 artmıştır. 
Gider/Gelir rasyosu %44 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yılın ilk dokuz ayında müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren Yapı Kredi, sektöre paralel olarak 2010 yıl sonuna 
göre %25 oranında kredi büyümesi elde etmiştir. Bu büyümenin temel kaynakları TL cinsinden kredilerde yüksek getirili 
bireysel ihtiyaç kredileri (%47) ve KOBİ kredileri (%37) olurken, yabancı para kurumsal/ticari kredilerde proje finansmanı 
olmuştur. Yapı Kredi, başta enerji sektörü olmak üzere toplam 4 milyar dolar tutarında proje finansmanı kredisi 
sağlamıştır. Kredi kartlarında ise kredi kartı bakiyesine göre %17,7 oranında pazar payı ile lider konum korunmuştur.  
 
Yapı Kredi yılın ilk dokuz ayında finansal kiralama (%18,9’luk pazar payı) ve faktoring (%17,3’lük pazar payı) alanlarında 
liderliğini sürdürmüştür. Banka ayrıca, yönetilen varlıklarda %17,7 oranında pazar payıyla sektörde ikinci, hisse senedi 
işlem hacminde %5,6 oranında pazar payıyla üçüncü, bireysel emeklilik alanında %16,1 pazar payıyla dördüncü, hayat 
sigortacılığında %5,9 pazar payıyla beşinci, hayat dışı sigortacılığında %6,1 pazar payıyla beşinci konumdadır.  
 
Banka, yılın üçüncü çeyreğinde hızlanan mevduat büyümesi ile yılın ilk dokuz ayında yabancı para cinsinden mevduattaki 
artış sayesinde sektörün üzerinde %19 mevduat büyümesi elde etmiştir. Banka’nın mevduat tabanı yabancı para/yerel 
para dağılımı açısından dengeli olup, perakende segmentin toplam mevduattaki payı artmıştır (%61). Yapı Kredi vadesiz 
mevduata ve vadenin uzatılmasına odaklanmış, vadesiz mevduatını %19 oranında artırmıştır (sektör: %13). Ayrıca, altı 
aydan uzun vadeye sahip mevduatın payı %8’e ulaşmıştır (2010: %3).  Kredi/mevduat oranı 6 puan düşerek %103 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Yapı Kredi, uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını sürdürmüş ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye 
odaklanmıştır. Banka, Eylül ayında 1,25 milyar dolar tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisini %100 çevirim oranı ve 
Libor+1% toplam maliyet ile yenilemiştir (2010 yılına göre 30 baz puanlık düşüş).  Ayrıca Banka, 410 milyon dolar ve 75 
milyon euro tutarında yeni sekuritizasyon kredisi temin etmiştir.  Yapı Kredi, Ekim ayında 150 milyon TL değerinde 1 yıl 
vadeli, 9,08% faiz oranı ile yeni bir bono ihracı gerçekleştirerek bu fonlama türünde vadeyi daha da uzatmıştır.  
 
Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş alacak oranı, yılın ilk dokuz ayında aynı seviyede kalan tahsili gecikmiş alacak oluşumu, 
korunan tahsilât performansı ve kredi büyümesi sayesinde %3,0 olarak gerçekleşmiştir (2010: %3,4). Özel karşılık oranı 
ise %72 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yapı Kredi, 26 net şube açılışı sayesinde 2010 yıl sonunda 868 olan şube sayısını Eylül 2011 itibariyle 894’ye çıkarmıştır. 
Yapı Kredi, %9,1’lik pazar payıyla Türkiye’nin beşinci büyük şube ağına sahiptir.  
 
Yapi Kredi, yılın ilk dokuz ayında alternatif dağıtım kanalları, kredi kartları ve liderlik gelişimi gibi diğer kategorilerde de 
ödüller almaya devam etmiştir (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki En İyi İkinci Çağrı Merkezi, En İyi Fatura Ödeme ve 
Gösterimi, En İyi İnternet Bankacılığı, Hayat Tarzı ve Müşteri Memuniyeti kategorisinde En İyi Kredi Kartı). 
 
 
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: 
 

 
23 Ağustos 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, seküritizasyon programı çerçevesinde 410 
milyon ABD doları tutarında 5 yıl vadeli kredi temin edilmiştir.  
 
27 Eylül 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, yaklaşık 75 milyon Avro tutarında 12 yıl vadeli 
seküritizasyon kredisi sağlanmıştır.  
 
29 Eylül 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 18 ülkeden 42 bankanın katılımıyla çeşitli 
uluslararası bankalardan 687 milyon Avro ve 285 milyon Amerikan Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden 
oluşan 1 yıl vadeli kredi sağlanarak, Eylül 2010’da alınan kredi yenilenmiştir. Sendikasyon kredisinin yıllık toplam 
maliyeti ise Libor/Euribor artı yüzde 1’e inmiştir (Eylül 2010: Libor/Euribor artı yüzde 1,30).  
 
Üçüncü çeyreği takiben, Yapı Kredi 5-7 Ekim 2011 tarihleri arasında 150 milyon TL tutarında, %9,08 bileşik faizli ve 
368 gün vadeli TL bono ihracını tamamlamıştır.   
 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

Yılın birinci ve ikinci çeyreğinde elde edilen sırasıyla %11,6 ve %8,8 oranındaki güçlü ekonomik büyümenin 
ardından, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yeni yasal düzenlemeler nedeniyle yavaşlayan iç talep sonucu 
ekonomik aktivitede üçüncü çeyrekte azalma gözlemlenmeye başlanmıştır. 2011 yılında gayrisafi milli hasıla 
büyümesinin %6-7 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2012 yılında ise büyümenin yavaşlayarak %3-4 
aralığında olması beklenmektedir.  
 
Türk Lirası’ndaki değer kaybının enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, genel enflasyon trendinin kontrollü 
bir seyir izlemesi ve 2011 yılında tüketici enflasyonunun yaklaşık %8,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.  
Merkez Bankası’nın istikrarlı düşük faiz politikasını yılın geri kalanında ve 2012 yılında sürdürmesi, faiz artışlarının 
25 baz puanlık artış ile 2012 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari açıktaki azalışın yılın 
son çeyreğinden itibaren belirgin olması beklenmektedir.   
 

 
9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Eylül 2011 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 2011 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 2011 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 


