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1.  Yapı Kredi’nin Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı 
 
Türkiye’nin ilk ulusal çaplı perakende bankası olan Yapı Kredi 1944 yılında kurulmuş olup, 30 Eylül 2012 itibariyle 
toplam 127 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası konumundadır. Banka, 
müşteri merkezli bir stratejiye, temel bankacılık alanları ve ürünlerinde öncü konuma, sadık müşteri tabanına, genç 
ve dinamik çalışan profiline ve geniş dağıtım ağına sahiptir.  
 
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 6,4 milyon aktif müşterisine 
hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi'nin, iş modelini tamamlayan varlık yönetimi, finansal kiralama, faktoring, bireysel 
emeklilik, sigortacılık ve hisse senedi aracılık işlemleri alanlarındaki yurt içi iştiraklerinin yanısıra Hollanda, Rusya ve 
Azerbaycan'da yurt dışı iştirakleri de bulunmaktadır.  

 
Yapı Kredi, kredi kartları alanında güçlü konumunu korumuştur (üye işyeri hacmine göre %19,1’lik, tekil kredi kartı 
müşteri sayısına göre %13,6’lık pazar payı ile lider). Banka, finansal kiralama (%17,2’lik pazar payı) ve faktoring 
(%14,3’lük pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi ayrıca, yönetilen varlıklarda %18,0 oranında 
pazar payıyla, hisse senedi işlem hacminde ise %6,7 oranında pazar payıyla ikinci, bireysel emeklilik alanında 
%16,0 ve hayat sigortacılığında %7,8 pazar payıyla dördüncü, hayat dışı sigortacılığında ise %6,5 pazar payıyla 
beşinci konumdadır. 
 
Yapı Kredi, Eylül 2012 itibariyle banka bazında 75 ilde bulunan 922 şubesi ve %9,1 pazar payı ile Türkiye’nin en 
büyük şube ağlarından birine sahiptir. Banka, ayrıca 2.742 ATM, öncü mobil bankacılık (%15,5’lik pazar payı), 
yenilikçi internet bankacılığı ve ödüllü iki çağrı merkezinden oluşan gelişmiş şube dışı kanallara 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 2012  itibariyle) 
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 Denetim Komitesi Üyeleri 
                            

            

 
 

 

 
 

 
Kanuni Denetçiler 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adı Soyadı Görevi 

Mustafa V.KOÇ Başkan 

F. Gianni 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 

Francesco GIORDANO Üye 

Laura PENNA Üye 

Adı Soyadı Görevi 

F. Gianni Papa Başkan 

F.Füsun Akkal BOZOK Üye 

Francesco GIORDANO Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Abdullah GEÇER Denetçi 

Ali Tarık Uzun Denetçi 
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3.  Banka Üst Yönetimi:  
            
       (30 Eylül 2012 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 ve Organizasyon 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 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 



 

 

6

 

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

Değerli Ortaklarımız, 
 
2012 yılının ilk dokuz ayında küresel ekonomik görünümdeki belirsizlik, önde gelen ekonomilerde uygulanan gevşek 
para politikalarına rağmen devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde parasal genişleme süresi 2014 yılına 
kadar uzatılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde finansal ve politik kriz devam etmiştir. Bazı ülkelerin Avrupa Birliği’nden 
çıkışı bile gündeme gelmiştir. Ancak bu endişeler kısa sürmüş ve Avrupa Birliği ülkelerindeki genel ekonomik 
gidişata yönelik beklentiler iyileşme göstermiştir. Öte yandan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta 
olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomilerinde büyüme yavaşlamıştır.   
 
Türk ekonomisinde iç ve dış talepteki yeniden dengelenme yılın ilk dokuz ayında devam etmiş ve ekonomik büyüme 
yavaşlamıştır. Enflasyon, çekirdek enflasyondaki olumlu gelişimin de etkisiyle aşağı yönlü eğilimini sürdürmüştür. 
Cari açık daralmaya devam etmiştir. Bu olumlu makroekonomik ortamın da desteğiyle, Kasım ayı başında Türkiye 
yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiştir.  

 
Bankacılık sektöründe hacim büyümesi ekonomideki yumuşak inişe paralel gelişim göstermiştir. Sektörde kredi 
hacmi 2011 yıl sonuna göre %10 büyüme ile 716 milyar TL’ye ulaşmış, mevduat ise %6 büyüme ile 736 milyar 
TL’ye yükselmiştir. Öte yandan sektör Temmuz ayında Basel II sermaye standartlarını başarıyla uygulamaya 
başlamıştır. Sektörün karlılığı %15.4 oranındaki sermaye yeterlilik oranı ile sağlam seviyede korunmuştur. 
Kredi/mevduat oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir. Aktif kalitesi, ekonomideki yumuşak inişe paralel gelişim 
göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı, bireysel krediler nedeniyle bir miktar artarak %2.9’a çıkmıştır. Sektördeki 
sağlam karlılık, likidite ve aktif kalitesi yatırım yapılabilir seviye değerlendirmesini desteklemiştir.   
 
Yapı Kredi, müşteri odaklı stratejisine odaklanmaya devam ederek, Eylül 2012’de 127 milyar TL’ye ulaşan toplam 
konsolide aktifleri ile Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankası olarak sektördeki güçlü konumunu korumuştur. 
Ayrıca, kredi kartları, faktoring, finansal kiralama, varlık yönetimi, hisse senedi aracılık işlemleri, bireysel emeklilik, 
hayat ve hayat-dışı sigortacılık gibi katma değer yaratan alanlardaki öncü konumunu da sürdürmüştür. 
 
Temel bankacılık gelirlerindeki güçlü performans ve gider disiplini sayesinde yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi, 1.478 
milyon TL net kar ve %16.8 oranında maddi ortalama özkaynak karlılığı elde etmiştir. 
 
Yapı Kredi, yenilikçi, ödüllü ve öncü alternatif dağıtım kanallarının yanı sıra Türkiye’nin beşinci büyük şube ağına 
sahiptir. Yapı Kredi, Eylül 2012 itibariyle 922 şubeye ve %9,1 pazar payına sahiptir. Banka, internet bankacılığı 
alanında Eylül 2012 itibarıyla yıl sonuna göre %14 artış gösteren 2,4 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Yapı 
Kredi ayrıca 2.740 gelişmiş ATM’ye ve yılda 37 milyon müşteri kontağı gerçekleştiren ödüllü iki çağrı merkezine de 
sahiptir. Ayrıca 2011 yılında tamamen yenilenen mobil bankacılık uygulaması hayata geçirilmiş ve Banka bu 
alandaki pazar payını 12 ayda %0,6’dan %15,5’e yükseltmiştir.  
 
Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında da müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdürmüş ve sağlam karlılık elde 
etmiştir.   
 
Bu vesileyle, özverili yaklaşımları için çalışanlarımıza, hiç eksilmeyen destekleri için hissedarlarımıza ve 
müşterilerimize teşekkür ederim. 
 
Mustafa V.KOÇ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 
 



 

 

7

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

 
Değerli Ortaklarımız, 

 

Küresel ekonomik görünüm yılın ilk dokuz ayında dalgalı seyretmiştir. İyileşmeye yönelik artan sinyallerin ortaya 
çıkmasına rağmen, halen yüksek seviyedeki petrol fiyatlarındaki artış potansiyeli ve tüketici güvenindeki azalmayı 
da içeren riskler hala gündemde kalmaya devam etmiştir. Küresel ekonomideki kalıcı toparlanma, gelişmiş 
ülkelerdeki büyümeye ilişkin sorunların çözümüne dayalıdır. 
 
Türkiye’de ise yılın ilk dokuz ayında mali disiplin, bütçe açığındaki bir miktar artışa rağmen korunmuştur. Genel 
olarak, makroekonomik temeller bu dönem içinde sağlam kalmıştır. Öte yandan, Merkez Bankası’nın gevşek para 
politikası finansal istikrarı ve büyümeyi desteklemiştir. Bankacılık sektöründe yılın ilk dokuz ayında sağlıklı 
büyüme devam etmiş; karlılık, likidite ve aktif kalitesi sağlam seviyede korunmuştur. Bu dönemde, Türkiye 
makroekonomik ve finansal istikrar ile güçlü bankacılık sektörü sayesinde yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmıştır.     
 
Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdürerek güçlü operasyonel performans 
sergilemiştir. Banka, bu dönemde net faiz marjındaki olumlu gelişim ve kontrollü gider artışı sayesinde 1.478 
milyon TL’lik net kar ve %16,8’lik maddi ortalama özsermaye karlılığı elde etmiştir. Yapı Kredi, yüksek katma 
değer yaratan Türk Lirası kredilerde büyümeye odaklanmıştır.  Bu kapsamda Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde 
yıl sonuna göre sektörün üzerinde %20 ve kredi kartlarında %26 oranında büyümüştür.  Yapı Kredi, mevduat 
alanında %12’lik sektörün üzerinde Türk Lirası cinsinden büyüme sayesinde toplam mevduat tabanını %5 
oranında artırmıştır. Banka’nın sağlam mevduat toplama kapasitesi bire bir mevduat fiyatlama projesi sayesinde 
daha da güçlendirilmiştir.  Yapı Kredi, ticari verimliliğe olan odaklılığını sürdürmüş ve çalışan başına düşen kredi, 
mevduat ve temel bankacılık gelirlerinde iyileşme kaydetmiştir. Öte yandan, aktif kalitesi ekonomideki yumuşak 
inişe paralel bir gelişim göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı bir miktar artarak %3,6’ya yükselmiştir. Toplam 
karşılık oranı ise %100’ün üzerinde sağlam seviyede korunmuştur. 
 
Yapı Kredi sağlam fonlama, likidite ve aktif kalitesini yılın ilk dokuz ayında da sürdürmüştür. Eylül 2012 itibarıyla 
kredi / mevduat oranı %107 olarak gerçekleşmiştir. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar dolar tutarında 
sendikasyon kredisi sağlamış ve 200 milyon TL tutarında TL bono ihracını gerçekleştirmiştir. Varlık teminatlı 
menkul kıymet ihracına yönelik süreç de devam etmiştir. 
 
Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında 15 şube açılışıyla şube sayısını 922’ye çıkarmıştır. Böylelikle şube sayısı yıl 
sonuna göre %2 artmıştır. Aynı dönemde çalışan sayısı yıl sonuna göre %1 artışla 14.954’e ulaşmıştır. Yılın ilk 
dokuz ayında Yapı Kredi, 157 milyon adet bankacılık işlemini şube dışı kanallardan gerçekleştirmiştir. Böylelikle, 
şube dışı kanallardan gerçekleştirilen bankacılık işlemleri geçen yılın aynı dönemindeki 143 milyon adede  göre 
%10 artış göstermiştir. Sonuç olarak, Banka’da internet bankacılığı, çağrı merkezi, ATM gibi kanallardan yapılan 
işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla %80’e ulaşmıştır. 
Bu oran, sektördeki en yüksek seviyelerden biridir.   
 
Yapı Kredi bu dönemde katma değer yaratan alanlarda sürdürülebilir büyüme elde etmiş ve sağlıklı karlılık 
seviyesini korumuştur. 
 
Akıllı büyümeye odaklı yolumuzda güvenlerini bizden esirgemeyen müşterilerimize ve hissedarlarımıza, yoğun 
çabaları için de tüm çalışanlarımıza teşekkür 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 Eylül 2012 tarihli 9 aylık konsolide mali tablolarına göre, 1,478 milyon TL net kar ve %16,8 oranında maddi 
ortalama özkaynak karlılığı elde etmiştir. Çeyreksel bazda ise Banka, güçlü net faiz gelirleri ve disiplinli gider yönetiminin 
olumlu etkisiyle 639 milyon TL (çeyreksel bazda %51 artış) net kar elde etmiştir. Sermaye yeterlilik oranı Grup bazında 
Basel II standartlarına göre %12,5, Banka bazında ise %13,2 seviyesindedir.  

 
Yapı Kredi, sektörün üzerinde sağlam temel bankacılık gelir büyümesi (yıllık bazda %17) sayesinde toplam gelirlerini 
geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında artırarak 5.116 milyon TL’ye çıkarmıştır. Kümüle bazda net faiz marjı, 
dinamik kredi ve mevduat fiyatlamasıyla beraber etkin bilanço yönetimi sayesinde 2011 yıl sonuna göre 39 baz puan 
artışla %3,9’a ulaşmıştır. Toplam giderler yıllık %10 artışla ortalama enflasyona paralel büyümüştür. Gider/Gelir rasyosu 
%46 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yılın ilk dokuz ayında bilanço gelişimi müşteri odaklı yaklaşıma paralel gerçekleşmiştir. Böylelikle kredi/aktif oranı %58 
olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, katma değer yaratan Türk Lirası cinsinden kredilerdeki yıl sonuna göre %14’lük 
büyüme sayesinde toplam kredilerde %7’lik büyüme elde etmiştir. Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde yıl sonuna göre %20 
(sektör: %11) ve kredi kartlarında %26 (sektör: %24) büyüyerek sektörün üzerinde performans sergilemiştir.    
 
Mevduat tabanı ise özellikle Türk Lirası cinsinden mevduattaki sektörün üzerinde %12 oranındaki artış (sektör: %7) 
sayesinde yıl sonuna göre %5 büyümüştür. Sağlam mevduat büyümesi bire bir mevduat fiyatlama çalışması tarafından 
desteklenmiştir. Kredi/mevduat+TL bono oranı %105 olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, yılın üçüncü çeyreğinde 322 
milyon dolar ve 618 milyon Euro’luk sendikasyon sağlamış; 200 milyon TL’lik bono ihraçı gerçekleştirmiştir. Öte yandan, 
varlık teminatlı menkul kıymet ihraç süreci de devam etmiştir.  

 
Aktif kalitesi ekonomideki yumuşak inişe paralel bir gelişim göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı bireysel krediler 
nedeniyle %3,6 (ikinci çeyrek: %3,3) olarak gerçekleşmiş, kurumsal ve ticari kredilerin aktif kalitesi ise sağlam kalmıştır.  
Toplam tahsili gecikmiş alacak karşılık oranı (özel ve genel karşılık oranı) ise %110 seviyesinde sabit kalmıştır. Kredi risk 
maliyeti tahsilatlar hariç tutulduğunda ve yasal karşılıkların etkisi arındırıldığında 100 baz puanın altında kalmıştır.  
 
Yapı Kredi, kredi kartı üye iş yeri hacminde %19,1, kredi kartı tekil müşteri sayısında %13,6, finansal kiralama alanında 
%17,2 ve faktoringde %14,3 pazar payları ile lider konumda yer almıştır.  Ayrıca, yönetilen varlıklarda %18,0, hisse senedi 
işlem hacminde %6,7 pazar payları ile ikinci, bireysel emeklilikte %16,0, hayat dışı sigortacılıkta %6,5 pazar payı ile 
beşinci ve hayat sigortaclılığında %7,8 pazar payı ile dördüncü sırada konumlanmıştır.   
 
Yapı Kredi, Eylül sonu itibarıyla 922 şubesi ve %9,1 pazar payı ile Türkiye’deki en büyük şube ağlarından birine sahiptir. 
Banka yıl sonuna göre şube ağına 15 (net) yeni şube eklemiştir.  Ayrıca, şube dışı kanallarda 2.742 ATM ile geniş ATM 
ağına (%7, 9 pazar payı), öncü mobil bankacılık kanalına (%15,5 pazar payı), 2,4 milyon müşteriye hizmet veren ödüllü 
internet bankacılığına ve yılda 37 milyon müşteri kontağı gerçekleştiren iki çağrı merkezine sahiptir. Eylül sonu itibarıyla 
şube dışı kanalların toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80’e 
ulaşmıştır (Eylül 2011: %77). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Eylül 2012 tarihinde, Yapı Kredi, 322 milyon ABD Doları ve 618 milyon Euro tutarında olmak üzere iki ayrı kredi 
diliminden oluşan bir yıl vadeli  sendikasyon kredisi sağlamıştır. Sendikasyon kredisi, 16 ülkeden 37 bankanın 
katılımıyla çeşitli uluslararası bankalardan elde edilmiştir. Sendikasyon kredisinin yıllık toplam maliyeti ise 
Libor/Euribor +%1.35 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Yapı Kredi, Temmuz ayında %9,01 bileşik faizli ve 179 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracını 
tamamlamıştır.  
 
28 Eylül 2012 tarihinde Yapı Kredi Yönetim Kurulu, %11’i Yapı Kredi, %45’i ise Yapı Kredi Yatırım’a ait olan Yapı 
Kredi Yatırım Ortaklığı hisselerinin satışına karar vermiştir. Satış süreci halen devam etmektedir.  

 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

Yılın ilk dokuz ayında ekonomik aktivitede devam eden yavaşlama, yumuşak iniş senaryosunu doğrulamıştır. 
Önümüzdeki çeyreklerde yurtiçi talebin bir miktar iyileşmesi ve yıl sonunda büyümenin %3,2’ye ulaşması 
beklenmektedir. 2013 yılında ekonomik büyümenin yüksek iç talep ve güçlü ihracat tarafından desteklenerek 
%4,6’ya ulaşması beklenmektedir. Enflasyonun 2012 yılının geri kalanında da kontrol altında tutulması 
beklenmektedir. Tüketici enflasyonunun, 2012 yıl sonunda %7,1, ortalamada ise %9,5 olarak gerçekleşmesi tahmin 
edilmektedir. 2013 yılında ise tüketici enflasyonunun %6,4’e inmesi beklenmektedir. Cari açıkta iyileşmenin yıl 
boyunca devam etmesi tahmin edilirken, yıl sonunda cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranının %7,4 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 2013 yılında da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranının %7,5 seviyesine 
ulaşması beklenmektedir.  

 
9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Eylül 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 Eylül 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 Eylül 2012 tarihinde sona eren 3 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 


