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VakıfBank’tan 2018’in ilk yarısında
ekonomiye 270 Milyar TL destek
VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2018 yılının ilk yarısında 2 Milyar 125 Milyon
TL net kar elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile ekonomiye sağladığı
destek 270 Milyar TL’yi aşarken aktif büyüklüğü yıllık yüzde 29 artışla 306 Milyar TL’ye ulaştı. 2018
yılının ilk yarısında VakıfBank’ın ortalama özkaynak karlılığı yüzde 17.2, ortalama aktif karlılığı ise
yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşti.
VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2018 yılının ilk yarısında ulaştığı 2 Milyar 658
Milyon TL brüt karından 533 Milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 Milyar 125 Milyon TL net kar elde etti.
Türkiye’nin “yanındaki güç” olarak tüm tecrübe, birikim ve kaynaklarını ülke ekonomisinin hizmetine
sunan VakıfBank, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye toplamda 270 Milyar TL
finansman sağladı.
Milli ekonomiye artan destek ile 300 Milyar TL sınırını aşan aktif büyüklük
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Banka’nın 2018 yılı ilk yarı finansal performansına
ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk defa bu çeyrek aktif büyüklüğümüz 300 Milyar TL sınırını aşarak 306
Milyar TL seviyesine ulaştı. Benzer şekilde ilk defa bu çeyrek nakdi kredilerimiz 200 Milyar TL sınırını
aşarak 210 Milyar TL seviyesine yükseldi. Nakdi kredilerimizin toplam aktifler içindeki payı, sektör
ortalaması olan %64’ün çok üzerinde %69 seviyesinde gerçekleşti. Hem yıllık hem de çeyreklik bazda,
gerek TL gerek de YP kredilerde sektör ortalamalarının çok üzerinde büyüdük. Bu durum, zorlu
konjektüre rağmen elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizi ve ülke ekonomisine en çok katkı
yapan bankaların başında geldiğimizi ispatlamaktadır” dedi.
Yılın ilk yarısında 2,5 Milyar Dolar yurtdışı finansman sağladık
Krediler ile reel ekonominin ve hane halkının finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümler üretirken proaktif bilanço yönetimi anlayışı kapsamında yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak
getirmeye devam ettiklerini belirten Özcan, “2018 yılının ilk yarısında sendikasyon, seküritizasyon,
eurobond, ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gibi işlemler ile toplam 2,5 Milyar Dolar yurtdışı
kaynak sağladık. Küresel sermaye piyasalarında gelişmekte olan ülkelere yönelik artan endişelere ve
kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerine rağmen, farklı vadelerde ve para birimlerinde
gerçekleştirdiğimiz bu işlemler muhabir bankalarımızın ve yatırımcılarımızın VakıfBank’a ve Türk
bankacılık sektörüne olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiş oldu. Nisan ayında temin ettiğimiz 1.3
Milyar Dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 15 baz puan
inmesine rağmen yenileme oranımız 7 yeni bankanın katılımı ile %120 seviyesinde gerçekleşti” dedi.
Mobil Saha Satış uygulaması ile elde edilen 7 ayrı ödül

Müşteri odaklı bankacılık anlayışlarının uluslararası finans otoriteleri tarafından pek çok alanda takdir
edildiğini söyleyen Özcan sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Özellikle müşterilerimizin şubeye gitmeden
yerinde ziyaret edilmesini sağlayan Mobil Saha Satış uygulamamız, birbirinden farklı ve saygın
kuruluşlar tarafından 7 ayrı ödüle layık görüldü. Mobil Saha Satış uygulamamız, en son olarak ABD
merkezli The Academy of Interactive & Visual Arts tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenlenen
Communicator Awards’tan “Üstünlük Ödülü’ne (Award of Distinction) “ layık görüldü. Müşterilerimizin
tüm bankacılık işlemlerini en hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmelerini teminen özellikle dijital
bankacılık alanında yenilikçi yatırımlarımız devam edecek”.
VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Haziran 2018 bilançosunun önemli finansal göstergeleri
Vergi Öncesi Kar

2.658,2 Milyon TL

Net Kar

2.125,3 Milyon TL

Toplam Aktifler

306.045,4 Milyon TL

Toplam Nakdi - Gayri Nakdi Krediler

270.290,0 Milyon TL

Nakdi Krediler

210.101,4 Milyon TL

Gayri Nakdi Krediler
Toplam Mevduat

60.188,6 Milyon TL
170.416,6 Milyon TL

Özkaynaklar

26.087,4 Milyon TL

Alınan Krediler

38.171,2 Milyon TL

