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VakıfBank’ın 2015 yılsonu kârı
1 milyar 930 milyon TL
VakıfBank, 2015 yılının son çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde, 657 milyon TL net
kar elde ederek 2015 yılını 1 milyar 930 milyon TL net kar ile kapattı. Geçtiğimiz iki yılda
olduğu gibi, 2015 yılında da net karını sektör ortalamasının üzerinde artıran VakıfBank’ın
aktif büyüklüğü yüzde 16 büyüme ile 183 milyar TL’ye, nakdi kredileri yüzde 18 büyüme
ile 123 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise yüzde 20 büyüme ile 110 milyar TL’ye ulaştı.
VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2015 yılında Türkiye ekonomisine
nakdi ve gayrinakdi kredi olarak toplamda 156 milyar TL finansman sağladı. 2015 yılında 27
yeni şube açan VakıfBank’ın toplam şube sayısı 920’ye yükseldi. Son 3 yıldır net karını
sektörün üzerinde artıran VakıfBank’ın ortalama özkaynak karlılığı da, geçen yıl olduğu gibi,
sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Karlılık sayesinde güçlü ve sürdürülebilir büyüme
2015 yılsonu konsolide olmayan finansal sonuçlarını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü
Halil Aydoğan, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının ve belirsizliğin arttığı bir dönemde
başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, “2013 ve 2014 yıllarında olduğu gibi, 2015
yılında da net karımızı sektör ortalamasının üzerinde artırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.
Bankamızın ortalama özkaynak karlılığı, 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında da sektör
ortalamasının üzerinde, yüzde 12.2 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de
karlılıktan ödün vermeden kredilerimizi büyütmeye, ekonomiye destek olmaya devam
edeceğiz” dedi.
Bilançosu içinde kredilerin oranı en yüksek banka
Toplam aktiflerinin üçte ikisinden fazlasını kredilere ayırdıklarını ifade eden Aydoğan, “2015
yılsonu itibarıyla, büyük bankalar arasında bilançosu içinde kredilerin oranı en yüksek olan
banka yüzde 67 ile VakıfBank olmuştur. 2015 yılında nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 18
büyüme ile 123 milyar TL’ye ulaşırken, ticari-kurumsal kredilerimiz aynı dönemde yüzde 21
büyüme ile 50 milyar TL’yi aşmıştır. KOBİ kredilerimiz ise yüzde 20 büyüme ile 33 milyar TL
seviyesine ulaşmıştır. Ekonomimizin temel taşı ve ihracatımızın motoru konumundaki KOBİ’ler
başta olmak üzere, reel ekonomiyi desteklemeyi temel hedefimiz olarak görüyoruz” dedi.

Sağlam fonlama tabanı

Mevduat tarafında sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar paylarını artırmaya devam
ettiklerini ifade eden Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: “Toplam mevduatımız yıllık yüzde
20 büyüme ile 110 milyar TL’ye ulaşırken, şube sayımızdaki artışa paralel olarak, mevduatımız
hızla tabana yaygınlaşmaya devam etti. Toplam vadesiz mevduatımızın yıllık yüzde 21
büyüme ile 20 milyar TL’yi aşması, tasarruf mevduatımızın yıllık yüzde 24 büyüme ile 45 milyar
TL’ye ulaşmasından memnuniyet duyuyorum.”
Sürdürülebilir bankacılık anlayışı
Finansal performans ve rakamlar kadar, çevre ve topluma da değer yaratma konusunda ciddi
adımlar attıklarını ifade eden Aydoğan, VakıfBank’ın tüm paydaşlarıyla birlikte büyüdüğünü ve
sürdürülebilir bir gelecek için gurur verici pek çok projeye imza attıklarını dile getirdi. Aydoğan,
“Sürdürülebilir enerji finansmanında öncü bankalardan biri olarak, uluslararası finans
kuruluşları ile imzaladığımız kredi anlaşmaları ile hem ülkemize finansman kaynağı sağlıyor
hem de şirketlerin daha çevreci teknolojilere yönelmesini teşvik ediyoruz. Ayrıca 2015 yılında,
Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) geliştirdiği Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzlarının
en güncel versiyonu olan G4 sürümü esas alınarak bankamızın ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayımladık. VakıfBank olarak, bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de paydaşlarımızın
beklentileri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Aralık 2015 bilançosunun önemli finansal
göstergeleri:
Vergi Öncesi Kar

2.470,3 milyon TL

Net Kar

1.930,1 milyon TL

Toplam Aktifler

182.947,1 milyon TL

Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler

156.042,8 milyon TL

Nakdi Krediler

122.974,5 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler
Toplam Mevduat

33.068,4 milyon TL
109.922,5 milyon TL

Özkaynaklar

16.767,5 milyon TL

Alınan Krediler

18.556,0 milyon TL

