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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, 

toplam 247,8 milyar TL (81,4 milyar dolar) 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, Azerbaycan ve Malta’daki yurtdışı bankacılık iştirakleri tarafından desteklenmektedir. 

Yapı Kredi, geniş coğrafi dağılımı ve çok kanallı hizmet ağı ile 11 milyon sadık müşterisine yüksek kaliteli 

ürün ve hizmetler sunmaktadır. Yapı Kredi, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 1.015 şube ve 19.517 genç ve 

dinamik çalışana sahiptir. Banka’nın ürün ve hizmetleri müşterilere 4.217 adet ATM, yenilikçi internet bankacılığı, 

öncü mobil bankacılığı, 3 çağrı merkezi ve 556 bin POS terminalini içeren gelişmiş alternatif dağıtım kanallarından 

da sunulmaktadır. Toplam bankacılık işlemlerinin %85’sı şube dışı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Yapı Kredi, katma değer yaratan ürün ve hizmetlerde öncü konumunu korumaktadır. Yapı Kredi, hem 

kredilerde hem mevduatta %10,5 pazar payına sahiptir. Banka, kredi kartı alanındaki 27 yıllık liderliğini kredi kartı 

alacak bakiyesine göre %21,5, kredi kartı cirosuna göre %19,6, POS cirosuna göre %21,0 ve kredi kartı adedine 

göre %18,0’lik pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, finansal kiralama (%18,1 pazar payı ile 1. sırada), 

faktoring (%19,4 pazar payı ile 1. sırada), hisse senedi işlem hacmi (%7,2 pazar payı ile 2. sırada), yatırım fonları 

(%18,1 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, leasing ve hisse senedi işlem hacmi verileri 30 Haziran 2015 
itibarıyladır. 
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2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Denetim Komitesi Üyeleri 
(30 Eylül 2015 itibarıyla) 

  

Yönetim Kurulu Üyeleri        

 Adı Soyadı Görevi 

Mustafa V. KOÇ Başkan 

Carlo VIVALDI Başkan Vekili  

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

Niccoló UBERTALLI Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Fatma Füsun AKKAL BOZOK  Üye (Bağımsız) 

Ahmet Fadıl ASHABOĞLU Üye  

Levent ÇAKIROĞLU Üye 

Dr. Jürgen KULLNIGG Üye 

Mirko D. G. BIANCHI Üye (Bağımsız) 

Gianni F.G. PAPA Üye (Bağımsız) 

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  

Mirko D. G. BIANCHI Üye  

Benedetta NAVARRA Üye  

Adil Giray ÖZTOPRAK Üye 
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3. Banka Üst Yönetimi            
(30 Eylül 2015 itibarıyla) 

 
 

                                         
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adı Soyadı Görevi 

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

Niccoló UBERTALLI Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili 

Marco Iannaccone Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler 

Wolfgang SCHILK Genel Müdür Yardımcısı - Risk Yönetimi 

Feza TAN Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık 

Zeynep Nazan SOMER ÖZELGİN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık 

Mert YAZICIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 

Süleyman Cihangir KAVUNCU Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Organizasyon 

Akif Cahit ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Bilişim Teknolojileri ve Operasyon 

Mert ÖNCÜ Genel Müdür Yardımcısı - Hazine ve Finansal Kurumlar 

Yakup DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Alternatif Dağıtım Kanalları 

Mehmet Murat ERMERT Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal İletişim 

Nurgün EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Krediler 

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı - Uyum ve İç Kontrol 

Stefano PERAZZINI Genel Müdür Yardımcısı - İç Denetim 

Cemal Aybars SANAL Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk Yönetimi 

Mehmet Gökmen UÇAR Genel Müdür Yardımcısı- Perakende Krediler 
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4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi 
 

Değerli Ortaklarımız, 

 

2015’in ilk dokuz ayında bankacılık sektörü hem küresel hem de yurt içindeki gelişmeler sebebiyle oldukça volatil 

seyretti. Yurt içinde, 7 Haziran’daki genel seçimlerden sonra hükümeti kurma çabaları sonuçsuz kaldığından 1 

Kasım’da bir seçime daha gidiliyor. Küresel tarafta ise, FED’in faiz artırımının zamanlaması ve derecesi, Avrupa 

Merkez Bankası’nın (ECB) politikaları ve jeopolitik riskler odak noktası oldu.  

 

Bankacılık sektörünün toplam kredi tabanı sene sonuna kıyasla %20 oranında artarak 1 trilyon 413 milyar TL’ye 

ulaştı (kur etkisi arındırılarak %10). Aynı dönemde toplam mevduat tabanı da sene sonuna göre %20’lik bir 

büyümeyle 1 trilyon 260 milyar TL’ye yükseldi (kur etkisi arındırılarak %8). Buna göre sektörün Türk Lirası tahviller ve 

bankalar mevduatı dahil hesaplanan kredi/mevduat oranı da 1 puan artarak %110’a ulaştı. Bu dönemde aktif kalitesi 

ise %2,8 oranı ile sabit kaldı.  

 

Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında sektörün üzerinde büyüme elde ederek, temel göstergelerde ve kârlılıktaki 

performansını korudu. Müşteri kazanımları ve güçlenen dağıtım kanallarının sayesinde Yapı Kredi, toplam kredilerde 

ve mevduatlarda pazar payını 2014 sonuna göre artırdı. Yapı Kredi, büyüme stratejisi doğrultusunda müşteri 

kazanımı ve aktivasyonu çalışmalarını sürdürdü. Aktif müşteri sayısı ilk dokuz ayda yaklaşık 512 bin artarak 11,0 

milyona, toplam müşteri sayısı ise 21,1 milyona ulaştı. Aynı dönemde 12 yeni şube açıldı, 584 yeni ATM hizmete 

girdi.  

 

Eylül ayında Yapı Kredi, sendikasyon kredisini %101 oranında yenileyerek 295 milyon dolar ve 810.5 milyon Avro 

tutarında finansman sağladı. Bu sendikasyon kredisi, geçen sene kullanılan kredinin refinansmanı olup daha uygun 

bir maliyetle (Libor/Euribor+%0,75) bankanın likiditesini güçlendirdi ve uluslararası arenadaki itibarını teyit etmiş oldu. 

Ayrıca Temmuz ayında Yapi Kredi 5 ile 12 yıl vadeler arasında toplam 575 milyon dolar tutarında havale akımlarına 

dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirmiştir. 

 

Bu önemli gelişmelerin yanı sıra Yapı Kredi, yılın üçüncü çeyreğinde önemli ödüllerle taçlandırıldı. Dijital 

bankacılıkta, dünyanın en saygın iş ödüllerinden “Stevie Awards”da dört kategoride ödüle layık görüldü. Bu 

ödüllerden biri de mobil şubeye verilen “Dünya’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” ödülü oldu. Ayrıca Visa 

Europe Türkiye Konferansı Vizyonist 2015’te de “Visa Kredi Kartı ve Ticari Kart Alışveriş Hacminde Lider Banka” 

ödülünü beşinci kez kazandı.  

 

Diğer taraftan Yapı Kredi, müşterileri ve hissedarları için maksimum değer yaratma amacıyla sürdürülebilirliğe 

yönelik girişimlerine devam etmiştir. 

 

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

çalışanlarımıza teşekkür ederim.  

 

Mustafa V. Koç 

Yönetim Kurulu Başkanı 



 

 

7 

5. Genel Müdür’ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi 
 

Değerli Ortaklarımız, 

 

2015’in ilk dokuz ayı, seçim öncesi ve sonrasında devam eden siyasi belirsizliğin, terör olaylarının, faiz ve kurdaki 

oynaklığın hüküm sürdüğü zor bir dönem oldu.  

 

Belirsizliklerin arttığı faaliyet ortamında Yapı Kredi, ticari performansını koruyarak büyümeye devam ederken 

bankanın net kârı 1,274 milyon TL oldu.  

 

Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi, toplam kredilerde %24 artışla 216 milyar 865 milyon TL toplam hacme ulaşırken 

nakdi kredilerde sektörün üzerinde %22’lik büyüme gösterdi. Aynı dönemde, özel bankalar arasındaki nakdi kredi 

pazar payı ise 75 baz puan artarak 16,2% oldu. Kredilerdeki büyüme, yüksek değer yaratan alanlarda gerçekleşti ve 

bireysel ihtiyaç kredileri sene başından bu yana %30, KOBİ kredileri %34 ve kurumsal krediler %26 artış göstererek 

sektör ortalamasının üzerinde oldu. Kredi kartlarındaki liderlik konumu alacak bakiyesi, pos cirosu ve kart sayısı 

alanlarında sürdürüldü. Toplam mevduat hacmi de sektör büyümesinin üzerinde, %27’lik bir artış gösterdi. Böylece, 

kredilerin Türk Lirası tahviller de dahil olmak üzere mevduata oranı sektördeki %110’luk orana kıyasla %109 

seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde sermaye yeterlilik oranlarımız piyasadaki dalgalanmalardan kötü etkilense de 

yasal limitlerin üzerinde kalmaya devam etti. Ayrıca Ekim ayı itibariyle piyasalardaki normalleşmenin sermaye 

yeterlilik oranları üzerinde pozitif etkisini görmeye başladık. 

 

2015 yılının ilk dokuz ayında, net faiz gelirleri ve ücret & komisyonlardaki güçlü büyümenin katkısıyla Yapı Kredi, 

temel bankacılık gelirini geçen yıla kıyasla %19 arttırarak (özel bankalarda bu dönemdeki büyüme %16) 7 milyar 141 

milyon TL’ye çıkardı. Büyüme için yapılan yatırımlar nedeniyle giderler geçen yıla kıyasla %23 arttı. Diğer taraftan, 

fiziksel yatırım ihtiyaçlarının çoğunlukla tamamlanmış olması sebebiyle, gider artışındaki azalmanın önümüzdeki 

dönemlerde daha da belirginleşmesini bekliyoruz. 

 

Yılın üçüncü çeyreğinde piyasadaki dalgalanmalar ve sektördeki 7 baz puanlık bozulmaya rağmen Yapi Kredi aktif 

kalitesini korumayı başardı. 

 

Yapı Kredi müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilmek ve daha verimli faaliyet göstermek adına dijitalleşme 

çalışmalarına hızla devam etti. Attığı yenilikçi adımlarla, internet ve mobil bankacılık kanalıyla şubesiz ihtiyaç kredisi 

imkanını Türkiye’ye sunan ilk banka olan Yapı Kredi, bu kanallar aracılığıyla verilen kredilerin bireysel ihtiyaç kredileri 

içindeki payını Eylül 2015 itibari ile %19’a çıkardı. Ayrıca, toplam bankacılık işlemlerinin %85’ini şube dışı 

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

  

“Akıllı Büyüme” odaklı 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, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal raporlama esaslarına göre 

düzenlenen yılın ilk dokuz ayına ait mali tablolarına göre 1.274 milyon TL net kâr elde etti.  

 

Gelir yaratımı ve maliyet yönetimine odaklanılırken büyüme yatırımları büyük ölçüde tamamlandı 

Yılın ilk dokuz ayında temel bankacılık gelirleri (net faiz gelirleri ve ücret & komisyonlar) geçen yılın aynı dönemine 

göre %19 artarak özel bankalardaki %16’lık büyümenin oldukça üzerinde performans gösterdi. Üçüncü çeyrekte 

yukarı yönlü fiyatlama ve kredi portföyünde daha karlı alanlara ağırlık verilmesi sayesinde kredi-mevduat faizi 15 baz 

puan genişledi. Gider büyümesi ise TL’deki değer kaybı ve geriye dönük ücret ve komisyon iadelerinin baskısı 

altında kaldı. Buna göre giderlerde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %23’lük bir artış gerçekleşirken bu artışın 

önümüzdeki dönemlerde yavaşlaması bekleniyor.  

 

Fiziksel büyüme yatırımlarının büyük bir kısmı Eylül itibari ile sona erdi ve dokuz aylık dönemde 12 şube, çalışan 

sayısında ise 980 kişilik artış kaydedildi. Bunların yanısıra, müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmak adına dijital 

bankacılık alanındaki odağımız artarak sürdü. Buna göre, internet bankacılığı ve mobil bankacılık aktif müşteri 

sayıları Eylül ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla %41 ve %113 büyüme gösterdi. 

 

Büyüme stratejisi kredi portföyünde yüksek değer yaratan alanlara yönelerek ve karlılığa odaklanarak 

devam ederken temel bankacılık göstergeleri korundu 

Toplam nakdi kredilerdeki pazar payı 24 baz puanlık artış ile %10,5’e ulaşırken yılsonuna göre büyüme sektördeki 

%20’ye karşılık %22 olarak gerçekleşti. Öte yandan, özel bankalar arasında nakdi kredilerde 75 baz puanlık pazar 

payı kazanımı güçlü performansın daha belirgin bir göstergersi oldu. Kredilerde daha fazla değer yaratan alanlara 

ağırlık verilirken sene başından bu yana KOBİ’lere verilen kredilerde %34, bireysel ihtiyaç kredilerinde %30’luk bir 

büyüme gerçekleşti. Bu sayede, perakende kredilerin toplam krediler içindeki payı kur etkisinden arındırıldığında 

sene başından bu yana 2 puan artarak %29’a ulaştı. 

  

Yılın üçüncü çeyreğinde takipteki krediler oranı Yapi Kredi’nin kaliteli büyüme konusuna verdiği önemin bir 

göstergesi olarak %3,6 seviyesinde korunurken yeniden yapılandırılan krediler oranı 4 baz puanlık iyileşme gösterdi 

ve  %1,1 seviyesine geriledi. Bu dönemde takipteki krediler karşılık oranı ise %72’ydi. 

 

Mevduatlara bakıldığında %20’lik sektör büyümesine karşılık %27’lik büyüme ile sektörün üzerinde performans 

kaydedildi. Buna göre kredi mevduat oranı ise 2014’e kıyasla 3 puanlık bir iyileşme ile %109 seviyesinde 

gerçekleşti. Mevduatlardaki büyüme şirketlerin dalgalı faaliyet ortamına karşı aldıkları tedbirler nedeniyle çoğunlukla 

döviz mevduatlarda gerçekleşirken şahıs mevduatlarındaki büyüme yerel para cinsinden kaydedildi. Aynı dönemde 

vadesiz mevduatlarda %47 ile %18’lik sektör büyümesinin çok üzerinde bir performans gösterilirken vadesiz 

mevduatlarda yılbaşından bu yana 214 baz puan pazar payı kazanıldı. Buna göre vadesiz mevduatların toplam 

mevduatlar içindeki payı da 3 puanlık artış ile %18’e yükseldi. 

 

Fonlama tabanındaki çeşitlendirme devam etti ve 30 Eylül’de Yapı Kredi tarafından uluslararası bankalardan 295 

milyon ABD Doları ve 810,5 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 

imzalandı. Kredi yenileme oranı %101 olurken maliyet, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 15 baz puan aşağıda 

gerçekleşti. Ayrıca Temmuz ayında 4 farklı yatırımcı ile 5 ile 12 yıl vadeler arasında toplam 575 milyon dolar 

tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirildi. 

 

Sermaye yeterlilik oranı Eylül ayında piyasalardaki dalgalanmanın zirve yapmasının etkisiyle %12,9 olarak 

gerçekleşti. Kurdaki değişim ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin piyasa değerine göre düzenlenmesinin etkisi 

arındırıldığında bu oran %15 seviyesindedir. Öte yandan Ekim ayı itibariyle sermaye yeterlilik oranı piyasalardaki 

normalleşmenin etkisi ile ~40 baz puanlık bir iyileşme göstermiştir. 
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7. Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler 

 14 Temmuz 2015 tarihinde Yapı Kredi, 4 farklı yatırımcı ile 5 ila 12 yıl vadelerde toplam 575 milyon ABD 

Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri 

gerçekleştirdi 

 30 Eylül 2015 tarihinde Yapı Kredi tarafından uluslararası bankalardan 295 milyon ABD Doları ve 810,5 

milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlanmasına ilişkin 

kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredinin toplam maliyeti yıllık Libor/Euribor+%0,75'dir. Sendikasyon kredisi 

yenileme oranı %101’dir. 

 
8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler  
 

2015 Makro ve Bankacılık Sektörü Beklentileri: 

 Ekonomik büyüme: 2,5%  

 Enflasyon yılsonu: %7.0’dan ~8.0%’e revize edildi  

 İşsizlik oranı: %10.9’dan 10,5%’a revize edildi 

 Cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı: %5.5’ten %5,7’e revize edildi  

 Kredi büyümesi: %17’den %22’ye revize edildi 

 Mevduat büyümesi: %15’ten %22’ye revize edildi 

 Net Faiz Marjı: 2014 yılsonuna göre sabit 

 Risk Maliyeti: 2014 yıl sonuna göre +30 baz puan’dan +15 baz puana revize edildi 

 Takipteki krediler oranındaki artış: 2014 yıl sonuna göre +40 baz puan’dan +10 baz puan’a revize edildi 

 

2015 Yapı Kredi Beklentileri: 

 Kredi Büyümesi: KOBİ ve Tüketici Kredileri başta olmak üzere katma değer yaratan alanlarda sektörün 

üzerinde büyüme öngörülmektedir. Kredi kartlarında ise liderlik ve kârlılığı dengelemeye odaklanılacaktır. 

Piyasa koşulları nedeniyle proje finansmanı kredilerindeki büyüme ilk beklentilerin altında seyretmektedir  

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

beklenmektedir. Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi sürdürülecektir 

 Gelirler: Net faiz marjı mevduat maliyetleri sebebiyle baskı altında kalsa da, ücret ve komisyonların 

beklentilerin üzerinde olması sebebiyle toplam gelir büyümesi ilk tahminlere paralel olacaktır  

 Giderler: Swap maliyetleri ile ücret ve komisyon iadeleri sebebiyle maliyetlerin baskı altında olmasını 

bekliyoruz 

 Aktif Kalitesi: Takipteki kredi girişlerindeki artışın beklentilere paralel; tahsilatların ise daha zayıf olacağı 

öngörülmektedir 
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9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 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 2015 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 2015 tarihinde sona eren 9 aylık 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

