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1. Yapı Kredi’nin Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı 
 
1944 yılında, Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, 
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla toplam 182,0 milyar TL konsolide aktif hacmi ile Türkiye’nin dördüncü 
büyük özel bankasıdır. Banka, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir değer 
yaratımına odaklılığı ile Türkiye’nin en değerli 10 markasından biridir.  
 
Yapı Kredi, sürdürülebilir ve kârlı 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, yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri tarafından desteklenen entegre bir finansal hizmetler 
grubudur. Yapı Kredi’nin bankacılık faaliyetleri perakende bankacılık (bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı 
ve kartlı ödeme sistemleri), kurumsal ve ticari bankacılık ile özel bankacılık ve varlık yönetimi altında 
yürütülmektedir. Banka’nın operasyonları, portföy yönetimi, yatırım, finansal kiralama ve faktoringden oluşan 
yurtiçi iştirakleri ile Hollanda, Rusya ve Azerbaycan’daki yurtdışı bankacılık iştirakleri tarafından 
desteklenmektedir. 
 
Yapı Kredi, geniş coğrafi dağılımı ve çok kanallı hizmet ağı ile 10.4 milyon sadık müşterisine yüksek 
kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Yapı Kredi, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 978 şube ve 
18.762 genç ve dinamik çalışana sahiptir. Banka’nın ürün ve hizmetleri müşterilere 3.340 adet ATM (%7,5 
pazar payı), yenilikçi internet bankacılığı (3,6 milyon müşteri), öncü mobil bankacılığı (%10,1 pazar payı), 
ödüllü 2 çağrı merkezi (yıllık 48 milyonu aşan müşteri kontağı) ve 478 bin POS terminalini içeren gelişmiş 
alternatif dağıtım kanallarından da sunulmaktadır. Toplam bankacılık işlemlerinin %83’si şube dışı kanallar 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 
 
Yapı Kredi, katma değer yaratan ürün ve hizmetlerde öncü konumunu korumaktadır. Yapı Kredi, 
kredilerde %9,9 pazar payıyla sektörde beşinci, mevduatta ise %9,8 pazar payıyla altıncı konuma sahiptir. 
Banka, kredi kartı alanındaki 26 yıllık liderliğini kredi kartı alacak bakiyesine göre %20,5, kredi kartı hacminde 
%18,5 ve kredi kartı adedine göre %17,9’luk pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, finansal kiralama 
(%20,1 pazar payı ile 1. sırada), faktoring (%10,7 pazar payı ile 2. sırada), yatırım fonları (%17,7 pazar payı 
ile 2. sırada) ve hisse senedi işlem hacmi (%7,5 pazar payı ile 2. sırada) alanlarında öncü konumdadır. 

 
  

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 payları ve sıralama bilgileri bu raporun yayınlanma tarihi itibarıyla günceldir. Faktoring verisi 30 Haziran 2014 itibarıyladır. 
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2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Denetim Komitesi Üyeleri 
(30 Eylül 2014 itibarıyla) 

  

Yönetim Kurulu Üyeleri        

 Adı Soyadı Görevi 

Mustafa V. KOÇ Başkan 

Gianni F. G. PAPA Başkan Vekili (Bağımsız) 

H. Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür (CEO) 

Carlo VIVALDI Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Fatma Füsun AKKAL BOZOK Üye (Bağımsız) 

Ahmet Fadıl ASHABOĞLU Üye  

Osman Turgay DURAK Üye 

Dr. Jürgen KULLNIGG Üye 

Francesco GIORDANO 
VMOGLIENGO 

Üye (Bağımsız) 

Laura Stefania PENNA Üye 

Benedetta NAVARRA Üye (Bağımsız) 

Adil Giray ÖZTOPRAK Üye (Bağımsız) 

 

Denetim Kurulu Üyeleri 

 Adı Soyadı Görevi 

Gianni F. G. PAPA Başkan  

Fatma Füsun AKKAL BOZOK Üye  

Francesco GIORDANO 
VMOGLIENGO 

Üye  

Benedetta NAVARRA Üye  

Adil Giray ÖZTOPRAK Üye 
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 3. Banka Üst Yönetimi            

 (30 Eylül 2014 itibarıyla) 
 
 

                                         
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adı Soyadı Görevi 

H. Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür (CEO) 

Carlo VIVALDI Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Marco IANNACCONE Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi (CFO) 

Wolfgang SCHILK Risk Yönetimi (CRO) 

Yakup DOĞAN Alternatif Dağıtım Kanalları 

Akif Cahit ERDOĞAN Bilişim Teknolojileri ve Operasyon 

Mehmet Murat ERMERT Kurumsal İletişim  

Nurgün EYÜBOĞLU Kurumsal ve Ticari Krediler  

Süleyman Cihangir KAVUNCU  İnsan Kaynakları ve Organizasyon 

Mert ÖNCÜ Hazine ve Finansal Kurumlar  

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Uyum ve İç Kontrol 

Stefano PERAZZINI İç Denetim  

Cemal Aybars SANAL Hukuk 

Zeynep Nazan SOMER ÖZELGİN Perakende Bankacılık 

Feza TAN Kurumsal ve Ticari Bankacılık 

Mehmet Gökmen UÇAR Perakende Krediler 

Mert YAZICIOĞLU Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 
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4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi 
 

Değerli Ortaklarımız, 

 

2014’ün üçüncü çeyreğinde, başta ABD olmak üzere, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme hız kazanırken; 

gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik durgunlaşma seyri devam etti. Özellikle Ukrayna, Rusya ve Orta 

Asya’da jeopolitik risklerdeki artış, bu risklerin potansiyel ekonomik etkilerine dair kaygıları da arttırdı. FED’in 

2015 yılı içerisinde gerçekleştireceği düşünülen faiz artırımının zamanlaması ve ölçeğine dair sinyaller, 

üçüncü çeyrek dönemde küresel piyasalar üzerinde etkili oldu. 

 

Türkiye’de üçüncü çeyrekte faaliyet ortamı ve siyasi ortam, Ağustos 2014’te gerçekleşen cumhurbaşkanlığı 

seçiminin ardından istikrar kazandı. 

 

Bankacılık sektöründe kredi büyümesi 2014’ün üçüncü çeyreğinde hız kazandı ve toplam kredi tabanı sene 

başına kıyasla %13 oranında artarak 1 trilyon 126 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde mevduat tabanındaki 

büyüme de hızlandı ve toplam mevduat tabanı sene başından bu yana %7’lik bir büyümeyle 1 trilyon 22 milyar 

TL’ye yükseldi. Aktif kalitesi sağlamlığını korurken, tahsili gecikmiş alacak oranı sene başından bu yana 20 

baz puanlık bir artışla, toplamda 2,4 milyar TL’ye ulaşan takipteki kredi satışlarının da etkisi ile, %2,8 

seviyesinde seyretti. Net faiz marjı sene başından bu yana 30 baz puan azalarak, Ağustos 2014 itibarıyla 

%3,5 seviyesine ulaştı. 

 

Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında temel göstergelerdeki performansını koruyarak ve kârlılığını daha da 

arttırarak sağlam bir büyüme elde etmeyi başardı. Müşteri kazanımları ve güçlenen dağıtım kanallarının 

etkisiyle hem kredi hem de mevduatta pazar payını önemli oranda arttıran Yapı Kredi, aynı zamanda 

sermayesinin sağlamlığını korudu, likiditesini etkin bir biçimde yönetti ve aktif kalitesini sürdürdü. 

 

Yapı Kredi, büyüme hedefleri doğrultusunda müşteri kazanımı ve aktivasyonu çalışmalarını sürdürdü. Toplam 

müşteri sayısı ilk dokuz ayda 310 bin artarak 10,4 milyona ulaştı. Toplam personel sayısının yaklaşık 2.000 

kişi artarak 18.762’ye ulaşmasıyla dağıtım kanalları güçlendirildi. Aynı zamanda 35 yeni şube açıldı, 485 yeni 

ATM hizmete girdi veya girme aşamasında bulunuyor. Toplam bankacılık işlemlerinin %83’ünü şube dışı 

kanallardan gerçekleştiren Yapı Kredi, bu alanda sektördeki en yüksek oranlardan birine sahip oldu. 

 

Üçüncü çeyrekte Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulaması, dünyanın önde gelen finans dergilerinden 

Global Finance tarafından “Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” seçildi. 

 

Bu vesileyle, hiç eksilmeyen destekleri için hissedarlarımıza ve müşterilerimize, özverili çabaları için de 

çalışanlarımıza teşekkür ederim.  

 

Mustafa V. KOÇ 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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5. Genel Müdür’ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi 
 

Değerli Ortaklarımız, 

 

2014’ün üçüncü çeyreğinde küresel ölçekte mali likiditede artış görülmesiyle birlikte küresel ekonomik ortam 

sağlam seyrini korudu. Türkiye’de faaliyet ortamı Ağustos 2014’te gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi 

sonrasında olumlu etkilenirken, yeni jeopolitik riskler finans piyasalarında bazı dalgalanmalar yarattı. 

 

Böyle bir faaliyet ortamında Yapı Kredi, temel göstergelerini korurken kârlı bir büyüme elde etmeye odaklandı. 

Sene başından bu yana 1 milyar 442 milyon TL net kâr elde eden Yapı Kredi’nin kümüle ortalama maddi 

özkaynak kârlılığı %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Üç aylık dönemde ise net kâr, önceki döneme kıyasla %2’lik 

bir artışla 513 milyon TL oldu. 

 

Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi, toplam kredilerde sektörün üzerinde %17’lik büyüme ile pazar payını 40 

baz puan artışla %9,9’a yükseltti. Kredilerdeki büyüme katma değer yaratan alanlarda gerçekleşirken, TL 

cinsinden işletme kredilerinde sene başından bu yana %34, bireysel ihtiyaç kredilerinde %34 ve konut 

kredilerinde %11 artış gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat hacmi ise %16 ile sektörün oldukça 

üzerinde bir büyüme gösterdi. Yapı Kredi’nin toplam mevduat pazar payı 70 baz puan artışla %9,8 olarak 

gerçekleşti. Dengeli hacim büyümesi sayesinde kredilerin Türk Lirası tahviller dahil olmak üzere mevduata 

oranı 2013 yılsonundaki %108 seviyesini korurken, sektörde bu oran 5 puan artışla %113’e yükseldi.  

 

Bu dönemde Yapı Kredi finansman tabanını çeşitlendirmeyi de sürdürdü. Türk lirası tahvil hacmi 3,0 milyar 

TL’ye ulaşırken, Banka’nın küresel orta vadeli tahvil programı yaklaşık 680 milyon ABD Doları seviyesinde 

gerçekleşti; toplam ihraç 1,6 milyar ABD Doları’na ulaştı. Yapı Kredi Eylül 2014’te sendikasyon kredisini 

%110’un üzerinde yenileyerek toplam 1,3 milyar ABD Doları’na çıkarttı, sendikasyonun toplam maliyeti ise 

Libor/Euribor için +%0,9 olarak belirlendi. 

 

Aktif kalitesi bakımından tahsili gecikmiş alacak oranı yılın ilk yarısına göre 20 baz puan düşerek %3,3 

seviyesine indi. Bu sonuçta, tüm segmentlerde alınan başarılı performansın ve tahsili gecikmiş alacak 

oranında yaklaşık 24 baz puanlık bir etki yaratan 282 milyon TL değerinde takipteki kredi satışının da etkisi 

oldu. 

 

Yapı Kredi net faiz marjındaki sağlam gelişme ile ücret ve komisyonlardaki artışın hızlanmasının etkisiyle 

toplam gelirini geçen yıla kıyasla %6 arttırarak 6 milyar 288 milyona çıkardı. Büyüme için yapılan önemli 

yatırımlara rağmen giderlerin gelirlere oranı yılın ilk dokuz ayında %47 seviyesinde, sektör ortalamasının 

yalnızca yüzde bir üzerinde gerçekleşti. 

 

“Akıllı Büyüme” odaklı yolumuzda güvenlerini bizden esirgemeyen müşterilerimize ve hissedarlarımıza, yoğun 

çabaları için de tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

 

Faik Açıkalın  

Genel Müdür 

 



 

 

8 

6. Finansal Durum ve Performans 
 

Yapı Kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal raporlama 

esaslarına göre düzenlenen 27 Kasım 2014 tarihli üçüncü çeyrek konsolide mali tablolarına göre 1 milyar 445 

milyon TL net kâr elde ederken, kümüle ortalama maddi özkaynak kârlılığı %11,2 seviyesinde gerçekleşti. 

Yapı Kredi’nin üç aylık dönemdeki net kârı, önceki döneme kıyasla %2’lik bir artışla 513 milyon TL oldu. 

 

Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında temel göstergelerdeki performansını koruyarak ve kârlılığını daha da 

arttırarak sağlam bir büyüme elde etmeyi başardı. 

 

“Müşteri kazanımı ve gelişen dağıtım kanallarının etkisiyle pazar payında artış”  

Yapı Kredi’nin toplam kredileri sektör ortalaması olan %13’e kıyasla %17 artış göstererek 115,8 milyar TL’ye 

ulaştı. Banka kredilerdeki pazar payını da 40 baz puan arttırarak %9,9’a yükseltti. Kredilerdeki büyüme katma 

değer yaratan alanlarda gerçekleşirken, TL cinsinden işletme kredilerinde sene başından bu yana %34, 

bireysel ihtiyaç kredilerinde %34 ve konut kredilerinde %11 artış gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat 

hacmi ise %16 oranında artarak, sektör ortalaması olan %7’nin oldukça üzerinde bir büyüme gösterdi. Bunun 

sonucunda toplam mevduat pazar payı 70 baz puan artışla %9,8 olarak gerçekleşti. 

 

Yapı Kredi’nin müşteri kazanımı ve aktivasyonu çalışmalarına odaklı yaklaşımı sonucunda toplam müşteri 

sayısı ilk dokuz ayda 310 bin artarak 10,4 milyona ulaştı. Banka’nın büyüme hedefleri doğrultusunda dağıtım 

kanalları da güçlendirildi ve toplam personel sayısı yaklaşık 2.000 artırılarak 18.762’ye ulaştı. Aynı zamanda 

35 yeni şube açıldı, 485 yeni ATM hizmete girdi veya girme aşamasında bulunuyor.  

 

“Sağlam sermaye, etkin yönetilen likidite ve sürdürülen aktif kalitesi” 

Kredilerde güçlü büyümenin etkisiyle sermaye yeterlilik oranı %15,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda 

dengeli hacim büyümesi sayesinde kredilerin Türk Lirası tahviller dahil olmak üzere mevduata oranı 2013 

yılsonundaki %108 seviyesini korurken, sektörde bu oran 5 puan artışla %113’e yükseldi. Aktif kalitesi 

açısından, tahsili gecikmiş alacak oranı yılın ilk yarısına göre 20 baz puan düşerek %3,3 seviyesine indi. Bu 

sonuçta, tüm segmentlerde alınan başarılı performansın ve tahsili gecikmiş alacak oranında yaklaşık 24 baz 

puanlık bir etki yaratan 282 milyon TL değerinde takipteki kredi satışının da etkisi oldu.  

 

“Sağlam gelir trendi ve disiplinli gider yönetimi”  

Toplam gelirler net faiz marjındaki sağlam gelişme ile ücret ve komisyonlardaki artışın hızlanmasının etkisiyle 

geçen yıla kıyasla %6 artarak 6 milyar 288 milyona ulaştı. Üçüncü çeyrekte net faiz marjı, enflasyona 

endeksli tahvillerin mevsimsel etkisi sebebiyle ikinci çeyreğe kıyasla 10 baz puan azalarak %3,5 seviyesinde 

gerçekleşti. Öte yandan Yapı Kredi’nin ticari etkinliği sayesinde kredi mevduat spreadi üst üste üçüncü 

çeyrekte de artmayı sürdürdü. Sağlam kredi hacmine bağlı olarak kredi kaynaklı ücret ve komisyonlar ile kredi 

kartlarının katkısıyla, ücret ve komisyonlarda, 2014’ün ilk yarısındaki %7’lik artışa kıyasla, geçtiğimiz yıla 

kıyasla %9’luk artış gerçekleşti. Giderlerde ise, büyüme için yapılan önemli yatırımlara rağmen gider/gelir 

oranı ilk dokuz ayda %47 seviyesinde, sektör ortalamasının yalnızca yüzde bir üzerinde gerçekleşti. 
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7. Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler 

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, 24 Eylül 2014 tarihinde takipteki bireysel ihtiyaç kredisi, KOBİ kredisi ve kredi 

kartlarından meydana gelen toplam 282,4 milyon TL tutarındaki kredi portföyünü 28,4 milyon TL karşılığında 

satma kararı aldı. Bu satışın yarattığı pozitif etkinin, Eylül 2014 itibarıyla Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş alacak 

oranında yaklaşık 24 baz puanlık bir değişim yaratacağı öngörülüyor. 

 

Yapı Kredi 30 Eylül 2014 tarihinde 340 milyon ABD Doları ve 760,75 milyon Euro’dan oluşan 1 yıl vadeli bir 

sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla imzalayarak, Eylül 2013’te aldığı mevcut sendikasyon kredisini 

%110’un üzerinde yenilemiş oldu. 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyonun toplam 

maliyeti ise Libor/Euribor için yıllık + %0,9 olarak belirlendi. Sendikasyon kredisi, Yapı Kredi’nin genel ticaret 

finansmanı faaliyetlerinde kullanılacak. 

 

Yapı Kredi 2 Ekim 2014 tarihinde Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (Diversified Payment Rights - DPR) 

Programı çerçevesinde gelecekteki nakit akışı işlemlerine ve hazine finansmanı işlemlerine dayanan 550 

milyon ABD Doları tutarında finansman sağladı. 2 Ekim 2014 tarihinde Banka öncülüğünde gerçekleşen 

finansman, 20 yıllık vadesiyle Banka’nın uluslararası piyasalardan sağladığı en uzun vadeli fon olma özelliği 

taşıyor. 

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) Malta Cumhuriyeti’nde “Yapı Kredi Bank Malta” adında yeni bir bankacılık 

iştiraki kuracak. Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi’nin sermayesinin tamamına sahip olduğu Yapı Kredi 

Holding BV tarafından doğrudan kontrol edilecek. Kuruluş çalışmalarına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu'ndan alınan izin çerçevesinde başlanan Yapı Kredi Bank Malta'nın faaliyete geçebilmesine ilişkin ön 

izin, Malta yasal otoritesi tarafından verildi. Bu süreç kapsamında, 60 Milyon Euro tutarındaki bir sermaye ile 

faaliyete başlayacak olan Yapı Kredi Bank Malta'nın başlangıç sermayesi için Yapı Kredi Holding BV'nin 59 

Milyon Euro olan sermayesi YKB tarafından 102 Milyon Euro’ya çıkarılacak. 

 

Yapı Kredi 22 Ekim 2014 tarihinde 5 yıl vadeli ve 500 milyon ABD Doları değerinde Eurobond ihracını 

başarıyla gerçekleştirdi. İhraç, başlangıç gösterge fiyatı olan mid-swap +375’in 5 puan aşağısında, mid-swap 

+370 baz puandan, yıllık %5,125 kupon faizi ve %5,179 nihai getiri ile fiyatlandı. Yapı Kredi’nin 2014 yılı 

içerisindeki bu ilk tahvil ihracı, aynı zamanda 5 yıl vadeli tahvil ihraçları arasındaki en düşük kupon faizine 

sahip olma özelliği taşıyor. 

 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler  

2014 Makro ve Bankacılık Sektörü Beklentileri: 

 Ekonomik büyüme beklentisi %3,5 ile sabit kalmıştır. 

 Enflasyon yılsonu beklentisi %7,8’ den %9,3’e yükseltilmiştir. 

 Yıl sonu US$/TL beklentisi 2,25’dir.  

 Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi %7,75’ten %8,25’ e yükseltilmiştir.  

 İşsizlik oranı beklentisi %9,0’dan %9,5’e yükseltilmiştir.     

 Cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı beklentisi %6 ile sabit kalmıştır.  

 Kredi büyümesi beklentisi %15 seviyesi ile sabit kalmıştır. 

 Mevduat büyümesi beklentisi %10’a aşağı yönlü revize edilmiştir.  



 

 

10 

 Net Faiz Marjı gelişimi beklentisi -20 baz puan ile sabit kalmıştır. 

 Risk Maliyeti +25 baz puan beklentisinden sabit olarak kalması şeklinde güncellenmiştir. 

 Tahsili gecikmiş alacaklar oranı +30 baz puan ile sabit kalmıştır. 

2014 Yapı Kredi Beklentileri: 

 Kredi Büyümesi: KOBİ, Tüketici ve Proje Finansmanı Kredileri başta olmak üzere katma değer 

yaratan alanlarda sektörün üzerinde büyüme beklenmektedir. Kredi kartları büyümesinde liderlik ve 

kârlılığı dengelemeye odaklanarak yavaşlama sağlanacaktır.  

 Fonlama: Mevduat büyümesi, fiyatlama disiplinine odaklanılarak kredi büyümesi ile paralel 

beklenmektedir. Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi sürdürülecektir.  

 Gelirler: Net Faiz Marjı gelişiminin, dinamik fiyatlama sayesinde sektörden daha iyi seviyede olması 

beklenmektedir. Ücret ve komisyon gelirlerinde, kredi artışı ve ürün geliştirmesine dayanan düşük çift 

haneli büyüme öngörülmektedir.  

 Giderler: Olağan giderlerde devam eden disiplinli yaklaşım ve Akıllı Büyüme için gerekli yatırımlar ile 

sektörün biraz üzerinde büyüme.  

 Aktif Kalitesi: İhtiyatlı kredi yapısı ve son iki yılda gerçekleştirilen önemli altyapı geliştirmelerinin 

olumlu etkilerinin görülmesi sayesinde sektör ile parallel büyüme beklenmektedir.  

 

9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 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 2014 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 2014 tarihinde sona eren 3 aylık ara döneme ait Konsolide ve Konsolide 

Olmayan Mali Tablolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.yapikredi.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar.aspx  

 

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/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar.aspx
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