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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 Haziran 2014 tarihi itibarıyla toplam 170,6 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 10.2 milyon sadık müşterisine yüksek 
kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Yapı Kredi, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 968 şube ve 
18.796 genç ve dinamik çalışana sahiptir. Banka’nın ürün ve hizmetleri müşterilere 3.093 adet ATM (%7,2 
pazar payı), yenilikçi internet bankacılığı (3,4 milyonun üzerinde müşteri), öncü mobil bankacılığı (%10,9 
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 %9,8 pazar payıyla sektörde beşinci, mevduatta ise %9,6 pazar payıyla altıncı konuma sahiptir. 
Banka, kredi kartı alanındaki 25 yıllık liderliğini kredi kartı alacak bakiyesine göre %20,2, üye işyeri hacmine 
göre %19,7, kredi kartı hacminde %18,3 ve kredi kartı adedine göre %17,9’luk pazar payı ile sürdürmektedir. 
Öte yandan, finansal kiralama (%21,1 pazar payı ile 1. sırada), faktoring (%13,5 pazar payı ile 1. sırada), 
yatırım fonları (%17,6 pazar payı ile 2. sırada) ve hisse senedi işlem hacmi (%7,0 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 
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2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Denetim Komitesi Üyeleri 
(30 Haziran 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 Haziran 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 
 
2014 yılının ikinci çeyreğinde, gelişmiş ülkelerin iyileşmesiyle birlikte küresel ekonomide güçlenme görüldü. 

Buna bağlı olarak FED, aylık tahvil alımlarını 35 milyon ABD Dolarına indirdi. Gelişmekte olan ülkelerin 

büyümelerinde ise iç talebin yavaşlamasından kaynaklanan bir azalma görülürken, bu azalma kısmi olarak 

gelişmiş ülkelere artan ihracatlar ile desteklendi.  

 

Türkiye’de faaliyet ortamı Mart 2014’te yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ekomomik aktivitede 

toparlanma ve tüketici güveninde iyileşme sayesinde gelişme gösterdi.  

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olumlu makro ekonomik ve global likidite gelişmeleri sonrasında 

Nisan 2014’ten itibaren genişleyici para politikası uygulamaya başladı ve politika faiz oranını %10’dan 

%8,25’e kademeli bir şekilde indirdi. 

 

Bankacılık sektöründe kredi büyümesi yılsonuna göre %7 artarak 1.066 milyar TL’ye, mevduat tabanı 

yılsonuna göre %3 artarak 976 milyar TL’ye yükseldi. Sektörde aktif kalitesi sağlamlığı %2,7’lik tahsili 

gecikmiş alacak rasyosu ile korunurken aynı zamanda 2,0 milyar TL değerinde gerçekleşen tahsili gecikmiş 

alacak satışı ile de desteklendi. Bu dönemde zamanda sektörün Mayıs 2014 net faiz marjı bir önceki çeyreğe 

göre %3,4 oranında sabit kaldı.  

 

2014 yılının ilk yarısında Yapı Kredi, büyüme stratejisinin başarıyla uygulanması sayesinde karlılığını 

artırırken tabanını daha da güçlendirdi. Banka, aktiflerinin %64’ünü krediler kanalıyla ekonomiye aktararak, 

hem Türkiye ekonomisinin hem de bireylerin finansmanına katkı sağladı. %64’lük kredilerin aktife oranı, 

sektördeki en yüksek seviyelerden biridir. Bu dönem içerisinde Yapı Kredi, mevduat tabanını krediler ile aynı 

seviyede büyüterek likiditesini de etkin bir şekilde yönetti. Aynı zamanda, aktif kalitesi korundu, sermaye 

yeterliliği sektördeki en yüksek değerlerden biri olma özelliğini sürdürdü. 2014’ün ilk yarısında, Yapı Kredi 

sağlam temel bankacılık gelirleri ve gider yönetiminde süregelen disiplini sayesinde 929 milyon TL net kar 

elde ederek, %10,8 oranında ortalama maddi ortalama özkaynak karlılığına ulaştı.  

 

Yapı Kredi’nin büyüme planları çerçevesinde yılbaşından bu yana personel sayısı yaklaşık 2.000 artarak 

18.796’ya ulaştı. Aynı zamanda 25 yeni şube açıldı, yaklaşık 150 şubede yenileme çalışmaları yürütülüyor. 

Öte yandan Banka alternatif dağıtım kanallarını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 150 ATM hizmete 

girerken, 65 ATM de hizmete girme aşamasında bulunuyor. Bunlara ek olarak Banka, direk bankacılık 

uygulamasının lansmanını da ikinci çeyrekte gerçekleştirdi. Haziran 2014 itibarıyla Banka, toplam bankacılık 

işlemlerini, sektörde en yüksek oranlardan biri olan %83 ile şube dışı kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyor. 

Müşteri kazanımı ve aktivasyonu çalışmaları da Yapı Kredi’nin odaklı yaklaşımı sayesinde hız kazandı. Buna 

göre, Yapı Kredi yılın ilk yarısında müşteri sayısını 260 bin artırarak toplam 10,2 milyon müşteriye ulaştı. 

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 ikinci çeyreğinde küresel ekonomi FED tahvil alımları endişesinin azalması ve iyileşen küresel 

finansal likidite sayesinde normalleşme göstermeye başladı. Türkiye’de faaliyet ortamı, Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası para politikaları, yerel seçimler ve ekonomik aktivitede büyüme trendinden etkilendi. 

 

Bu faaliyet ortamında Yapı Kredi, karlı büyüme elde etmeye ve sağlam tabanını korumaya odaklandı.  

 

Kredilerde Yapı Kredi, katma değer yaratan alanlarda pazar paylarını artırarak yılsonuna göre sektörün 

üzerinde %9 büyüdü ve 108,7 milyar TL toplam kredi hacmine ulaştı. Büyüme, kurumsal, KOBİ ve tüketici 

kredilerinde dengeli artıştan kaynaklandı. Banka kredi kartlarında 25 yıldır sürdürdüğü liderlik konumunu ikinci 

çeyrekte de korudu.  

 

Fonlama açısından Yapı Kredi, kredilerle paralel olarak mevduatta yılsonuna göre sektörün üzerinde %9 

büyüme kaydetti. Kredilerin Türk Lirası tahviller dahil olmak üzere mevduata oranı, dengeli kredi ve mevduat 

büyümesi sayesinde birinci çeyrekteki %110 seviyesinden %108 seviyesine geriledi. Aynı zamanda Banka, 

fonlama tabanını çeşitlendirmeyi sürdürdü. Türk Lirası bono ihraçları 2,9 milyar TL hacme yükselirken, küresel 

orta vadeli tahvil programı yaklaşık 900 milyon ABD Doları seviyesine ulaştı. Nisan ayında Yapı Kredi, 1,5 

milyar ABD Doları tutarında sendikasyon kredisini, 2013 yılına kıyasla iyileşen Libor/Euribor+0,90% maliyet ile 

yeniledi.  

 

2014 yılının ilk yarısında Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik oranı, ihtiyatlı ve müşteri odaklı bilançosu 

sayesinde, güçlü kredi hacmi büyümesine rağmen %15,4 ile sektörde en yüksek oranlar arasındadır. 

 

Aktif kalitesi açısından, tahsili gecikmiş alacak oranı, 104 milyon TL tahsili gecikmiş alacak satışı da dahil 

edildiğinde ilk çeyrekteki %3,50 seviyesinden %3,48 seviyesine indi (satış etkisi: -9 baz puan). Öte yandan, 

özel karşılık oranı bir miktar yükseliş ile %72 seviyesinde iken, kredi risk maliyeti sağlam tahsilat 

performansının ve korunan aktif kalitesinin etkisiyle %1,10 seviyesine geriledi. 

 

2014 yılının ikinci çeyreğinde, Yapı Kredi yenilikçi yaklaşımını sürdürdü. Banka, Nisan ayında genç segmente 

enerjik bir platform sunan kredi kartlarından “Play”in yeniden lansmanını gerçekleştirdi. Mayıs ayında dijital 

çağın gerektirdiği dönüşüme yepyeni bir anlayış getiren yeni nesil direk bankacılık platformu Nuvo’nun 

lansmanını gerçekleştirdi. Diğer taraftan Yapı Kredi KOBİ bankacılığındaki gücünü artırmak amacıyla KOBİ 

bankacılığı paketlerine 3 yeni paket ekleyerek ürün yelpazesini genişletti. 

 

“Akıllı Büyüme” stratejimiz ile devam ettiğimiz yolumuzda güvenlerini bizden esirgemeyen müşterilerimize ve 

hissedarlarımıza, yoğun çabaları için de tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

 

Faik Açıkalın 

  

CEO 
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6. Finansal Durum ve Performans 
 
Yapı Kredi 24 Temmuz 2014’de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal 

raporlama esaslarına göre düzenlenen 2014 ilk altı ayına göre konsolide mali tablolarını açıkladı. Banka 929 

milyon TL net kar elde ederken, %10,8 oranında maddi ortalama özkaynak karlılığına ulaştı. Net kar çeyrek 

bazda %17 artarak 501 milyon TL’ye yükseldi.  

 

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

2014 yılının ilk yarısında Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik oranı, %15,4 ile sektörde en yüksek oranlar 

arasındadır. Aynı zamanda, Kredilerin Türk lirası tahviller dahil olmak üzere mevduata oranı, dengeli hacim 

büyümesiyle birlikte Banka bazında %108 seviyesine geriledi (1Ç14: %110). Aktif kalitesi tüm segmentlerdeki 

sağlam performans sayesinde iyileşerek, tahsili gecikmiş alacak oranı, %3,48 seviyesine indi (1Ç14: %3,50). 

Öte yandan, özel karşılık oranı %72 seviyesine yükselirken (2013: %67), kredi risk maliyeti sağlam tahsilat 

performansının ve korunan aktif kalitesinin etkisiyle %1,10 seviyesine geriledi (2013: %1,27).  

 

“Artan net faiz marjı, hızlanan ücret ve komisyonlar artışı ve disiplinli gider yönetimi” 

2014 yılının ilk yarısında Yapı Kredi güçlü temel bankacılık gelirleri sayesinde 4.087 milyon TL toplam gelir 

(yıllık +%2) elde etti. Net faiz marjı, etkili fiyatlama yaklaşımı sayesinde çeyrek bazda %3,6 seviyesine ulaştı 

(1Ç14: +13 baz puan, 2Ç14: +24 baz puan). Kümüle net faiz marjı ise %3,5 seviyesinde gerçekleşti (2013 yıl 

sonuna göre; -10 baz puan) ve Banka’nın değişken faiz ortamını etkin yönetebilme kabiliyetini gösterdi. Ücret 

ve komisyonlar ilk çeyreğe kıyasla, sağlam hacim büyümesine paralel olarak kredi kaynaklı ücret ve 

komisyonların ve kredi kartlarının katkısıyla hızlandı (yıllık +%7, 1Ç14: yıllık +%3). Giderler, büyüme için 

yapılan yatırımlara rağmen yıllık %15 artarak sektör seviyesi olan %14’e paralel büyüme gösterdi.  

 

“Başarılı uygulanan büyüme stratejisi ile pazar payı artışları, güçlenen dağıtım kanalları ve müşteri 

kazanımları”   

2014 yılının ilk yarısında Yapı Kredi kredilerde yıl sonuna göre sektördeki %7 büyümeye kıyasla %9 

büyüyerek 108,7 milyar TL toplam hacme ulaştı. Büyüme ve pazar payı kazanımları temel olarak işletme 

kredileri (+55 baz puan artış ile %9,2), bireysel ihtiyaç kredileri (+64 baz puan artış ile %7,0) ve yabancı para 

krediler (+44 baz puan artış ile %10,6) gibi katma değer yaratan alanlar ile desteklendi. Banka, kredi 

kartlarında liderlik konumunu da korudu. Toplam mevduat yıl sonuna göre sektördeki % 3 büyümeye kıyasla 

%9 büyüyerek 96,1 milyar TL toplam hacme ulaştı. 

 

Yapı Kredi’nin büyüme planları çerçevesinde yıl başından bu yana personel sayısı yaklaşık 2.000 artırılarak 

18.796’ya ulaştı. Aynı zamanda 25 yeni şube açıldı, yaklaşık 150 şubede yenileme çalışmaları yürütülüyor. 

Banka alternatif dağıtım kanallarını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 150 ATM hizmete girerken, 65 

ATM de hizmete girme aşamasında bulunuyor. Bunlara ek olarak Banka, direk bankacılık uygulamasının 

lansmanını da ikinci çeyrekte gerçekleştirdi. Haziran 2014 itibarıyla Banka toplam bankacılık işlemlerini, 

sektörde en yüksek oranlardan biri olan %83 ile şube dışı kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyor. 

Müşteri kazanımı ve aktivasyonu çalışmaları da Banka’nın odaklı yaklaşımı sayesinde hız kazandı. Buna 

göre, Yapı Kredi yılın ilk yarısında müşteri sayısını 260 bin artırarak toplam 10,2 milyon müşteriye ulaştı. 
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7. Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler 

25 Haziran 2014’te yapılan Yapı Kredi Yönetim Kurulu toplantısında; Banka’nın Tasfiye Hesaplarında izlenen 

Kredi Kartı ve Bireysel Krediler stokundan seçilerek oluşturulmuş toplam 104 milyon TL tutarlı tahsili gecikmiş 

nakit alacaklardan oluşan portföyün 15,5 milyon TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. Satış, tahsili gecikmiş 

alacaklar oranına ~9 baz puan pozitif etki etmiştir.  

30 Nisan 2014’te Yapı Kredi, 319,1 milyon ABD Doları ve 852,6 milyon Euro tutarında olmak üzere iki ayrı 

kredi diliminden oluşan bir yıl vadeli sendikasyon kredisini yenilemiştir. Sendikasyon kredisi, 17 ülkeden 51 

bankanın katılımıyla çeşitli uluslararası bankalardan elde edilmiştir. Sendikasyon kredisinin yıllık toplam 

maliyeti ise geçen yıl maliyeti olan Libor/Euribor +%1,00’e kıyasla iyileşerek, Libor/Euribor +%0,90 olarak 

gerçekleşmiştir. Kredi, Banka’nın genel ticaret finansmanında kullanılacaktır.  

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler  

Yapı Kredi faaliyet ortamında olumlu gelişmeler sonrasında 2014 için makro ve bankacılık sektörü 

beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Öte yandan, Banka’nın performansı hakkındaki beklentiler 

korunmuştur.  

2014 Makro ve Bankacılık Sektörü Beklentileri: 

 Ekonomik büyüme beklentisi %2,5’ten %3,5’e yükseltilmiştir. 

 Enflasyon yılsonu beklentisi %7,8’ de değişiklik yapılmamıştır. 

 Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi %9,5’ten %7,75’e indirilmiştir.  

 İşsizlik oranı beklentisi %10,5’ten %9’a indirilmiştir.    

 Cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı beklentisi ekonomik büyümedeki artıştan dolayı %5,2’den 

%6’ya yükseltilmiştir. 

 Kredi büyümesi beklentisi %14’ten, “%14 üzeri”ne; mevduat büyümesi beklentisi %13’ten, “%13 

üzeri”ne revize edilmiştir. 

 Net Faiz Marjı gelişimi beklentisi -50 baz puandan -20 baz puana revize edilmiştir. 

 Risk Maliyeti beklentisi +25 baz puan ile değişmezken, Tahsili gecikmiş alacaklar oranı beklentisi +60 

baz puandan +30 baz puana revize edilmiştir. 

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.  
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9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 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 Haziran 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 Haziran 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
mailto:yapikredi_investorrelations@yapikredi.com.tr

