
ise bu kitleye yönelik çok geniş bir ürün gamı 
ile hizmet veriliyor. Öte yandan hekim, avukat 
ve noterlere yönelik olarak da farklılaştırılmış 
bankacılık sepetleri de bulunuyor. Ayrıca “Benim 
Projem” ile KOBİ’lere, fikir ve projeleri için devlet 
desteklerinden yararlanıp yararlanamayacakları 
hakkında ücretsiz bir ön bilgilendirme, danışmanlık 
hizmeti veriyor. Avantajlı şekilde mal tedariki için 
KOBİ’lere yönelik kartları Trio, Metro, Bizimkart da 
müşterilerinin hizmetine sunuluyor. 
 Yapı Kredi, Türkiye ve dünya ekonomisine yön 
veren yerli, yabancı büyük ölçekli firmalara da 
Kurumsal ve Ticari Bankacılık çatısı altında hizmet 
veriyor. 
 Bu çerçevede geniş yurt dışı muhabir ağı, 
zengin ürün yelpazesi, eğitimli insan kaynağı ile 
müşterilerinin tüm bankacılık ihtiyaçlarına çok 
yönlü ve proje bazlı çözümler üreten Yapı Kredi, 
müşterilerinin ihtiyaçlarını tek bir noktadan 
karşılayarak onların operasyonel verimliliklerine de 
katkıda bulunuyor. Böylece müşterilerinin iş akış 
süreçlerini kolaylaştıran Yapı Kredi, başta enerji 
olmak üzere, köprü ve otoyol özelleştirmeleri, 
altyapı projelerinin finansmanı kapsamındaki 
işlemlerde de etkin ve başarılı bir rol oynuyor. 
 Yapı Kredi’nin konut sahibi olmak isteyen 
müşterilerine yönelik farklı kredi seçenekleri de 
bulunuyor. Türkiye’de bir ilk olan Ailem Sağolsun 
Mortgage ile ilk evine sahip olmak isteyen 18 yaşın 
üzerindeki herkese, mevcut birikimleri ve ailelerinin 
desteğiyle ev sahibi olma olanağı sunuyor. En çok 
tercih edilen ürünlerin başında ise açılış komisyonu, 
sigortalar, ekspertiz ücreti gibi tüm masrafların 
da kredilendirilebildiği Anahtar Teslim Mortgage; 
başka bir bankadan daha önce kullanılan konut 
kredisini uygun koşullarla transfer etme imkanı 
sunan Transfer Mortgage; müşterilerin evlerini 
arkadaşları, akrabaları ya da eşleriyle ortak aldıkları 

ve konut kredisini de ortak ödeyebildikleri Ev 
Beraber Mortgage geliyor. Ev Değiştiren Mortgage 
ile müşteriler yeni ev alımında gerekli peşinatı 
sağlamak için mevcut evinin satışını beklemek 
zorunda kalmıyor. Çınar Mortgage Paketi ise 
konut kredisi açılış ücretinde %15 indirim sağlıyor. 
Yapı Kredi, ayrıca konut kredileri konusunda özel 
eğitim almış Mortgage Bilirkişiler ile konut alım 
süreçlerinde müşterilerine danışmanlık hizmeti 
veriyor.
 Özel bankacılık alanında lider olan Yapı 
Kredi Private Banking, Portföy Danışmanlığı’nın 
yanında müşterilerine Türkiye’de ilk olan 
birçok hizmet veriyor. Sanat Danışmanlığı, 
Gayrimenkul Danışmanlığı, Vergi Danışmanlığı, 
Miras Danışmanlığı ve Filantropi Danışmanlığı bu 
hizmetlerden sadece birkaçı.  

 Yapı Kredi Alternatif 
Dağıtım Kanalları ise 
“Hizmette Sınır Yoktur” 
anlayışı doğrultusunda, 
müşteri deneyimini 
farklılaştırmak ve 
memnuniyetlerini en üst 
seviyeye taşımak için, hem 
müşterilerine hem de 
bankaya değer yaratmayı 
ilke edindi. 
  Geliştirilen ve 
iyileştirilen her hizmette, 
daha iyi ve kolay kullanım 
sağlamaya, bankacılık 
işlemlerinin hız ve 
kalitesini artırmaya çalışan 
Yapı Kredi Alternatif 
Dağıtım Kanalları 
içerisinde online kanallar 
öncelikli yatırım alanları 
arasında. Mobil Bankacılık 
alanında pek çok yatırım 
gerçekleştiren Yapı Kredi, 
bir yandan şube yatırımını 
sürdürürken diğer taraftan 
elektronik bankacılığın en 
ileri örneklerini vermek 
üzere çalışmalarını 
sürdürüyor.
 2008 yılında İşitme 
Engellilere Yönelik 
Online Chat ile başlayan 
Engelsiz Bankacılık 
programı ise bugün 46 
ilde 393 Engelsiz ATM, 
Söz Dinleyen Telefon 
Bankacılığı, 2011 yılında 
hayata geçirilen ve 
engelli vatandaşların finans sektörüne erişimini 
kolaylaştıran engelsizbankacilik.com.tr sitesi ile 
gelişmeye devam ediyor. Bunların yanı sıra Yapı 
Kredi mobil bankacılık iPhone uygulaması, engelli 
kullanıcılar da göz önünde bulundurularak, Voice 
Over uygulamasına tam uyumlu bir şekilde 
geliştirildi. Bu şekilde görme engelli kullanıcıların 
uygulamayı sesli komut sistemiyle sorunsuz 
bir şekilde kullanabilmeleri sağlanıyor. Ayrıca 
engellilerin kullanımına uygun şekilde tasarlanan 
internet ve Mobil Şube gibi hizmetlerle aralıksız 
sürüyor.

Marka Değerleri
Bu yıl Brand Finance tarafından Türkiye’nin en 
değerli 10 markasından biri olarak gösterilen Yapı 
Kredi, tüm paydaşlarıyla yürüttüğü ilişkilerini ve 
iş süreçlerini özgürlük, adil olma, saygı duyma, 
güven ve açıklık ilkeleri üzerine inşa ediyor. Yapı 
Kredi’nin temel değerleri olarak tanımlanan 
bu ilkeler, “Hizmette Sınır Yoktur” anlayışı ve 
müşterisini her zaman odak noktasına koyan 
yaklaşım ile birleşerek Yapı Kredi’yi Türkiye’nin en 
değerli ve saygın markalarından biri yapıyor. Yapı 
Kredi, “ilk”lerin bankası olarak 68 yıllık birikimiyle 
Türkiye’nin gelişiminde de büyük rol oynadı. 
Sektördeki standartların belirleyicisi ve Türkiye’yi 
kredi kartıyla tanıştıran ilk banka oldu. Yapı Kredi 
Ticari faaliyetleri dışında da değer yaratarak, içinde 
bulunduğu toplum için faydalı bir kurum olmayı 
hedefliyor. 
 Bugün Türkiye’nin en büyük grubu Koç Holding 
ile Avrupa’nın önde gelen bankacılık gruplarından 
UniCredit’in eşit paylarla hissedarı olduğu Yapı 
Kredi aynı zamanda Türkiye’nin ilk ulusal çaplı özel 
bankası olma sıfatını taşıyor. 1944 yılından bugüne 
müşteri merkezli bir strateji ve segment bazlı 
hizmet modeliyle tüm bankacılık hizmetlerini sunan 
Yapı Kredi, 18 bine yakın çalışanı, Türkiye geneline 
yayılmış yaklaşık bin şubesi, 2 bin 800’ü aşkın 
ATM’den oluşan hizmet ağı, İnternet Bankacılığı,
ödüllü iki Çağrı Merkezi ve öncü Mobil Bankacılık 
uygulamalarıyla 6.5 milyona yaklaşan aktif 
müşterisiyle güçlü bir konuma sahip.

www.yapikredi.com.tr

Pazar
2008 yılı ortalarında başlayan tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’nin de yakından hissettiği 
global krizde Türk bankacılık sektörü başarılı bir 
performans sergiledi. Özellikle yapısal zayıflıklarını 
2001 krizinden sonra güçlendiren bankacılık 
sektörü, o dönemden bu yana uyguladığı bankacılık 
prensiplerinin meyvelerini topladı. Türk bankacılık 
sektörü, güçlü sermaye yapısı ve likiditesi sayesinde 
krizi en iyi yöneten sektörlerden biri olarak öne çıktı.
 Bugün gelinen noktada her geçen gün güçlenen 
Türkiye ekonomisinde, bankacılık sektörünün 
oldukça sağlam temeller üzerine kurulu bir yapıya 
sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda 
pazara yabancıların ilgisi de gittikçe yoğunlaşıyor. 
Bu ilgi Türkiye’ye olan inancın bir göstergesi 
olmakla birlikte, uzun vadede var olan rekabetin 
daha da artacağına işaret ediyor. 

Başarılar
Yapı Kredi kurulduğu günden bu yana imza attığı 
başarılarla ulusal ve uluslararası yüzlerce ödüle 
layık görüldü. 
 2010 ve 2011 yıllarında World Finance’den The 
Banker’a, Global Finance’ten League of American 
Communications Professionals’a (LACP), Active 
Academy’e birçok önemli kuruluş tarafından 
onlarca ödülün sahibi oldu.
 2012 yılında ise World Finance tarafından 
“Türkiye’nin En İyi Bankacılık Grubu” seçilmenin 
yanı sıra Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En 
Değerli 10 Markası”ndan biri olarak gösterildi. CFR 
Enstitüsü tarafından “Avrupa’nın En İyi İşvereni” 
gibi pek çok ödül kazandı. Marka değerini pek çok 
farklı kuruluştan aldığı ödüllerle taçlandıran Yapı 

Kredi, başta engellilere sağladığı istihdam, İnternet 
Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamaları olmak 
üzere toplamda 22 ayrı büyük ödülün de sahibi oldu. 
 Müşterisinin gazete ilanıyla teşekkür ettiği ilk 
banka oldu.

Tarihçe 
Pek çok “ilk”e damgasını vuran Yapı Kredi, Türk 
finans sektöründe son derece önemli bir yere 
sahip bulunuyor. 1944 yılında Türkiye’nin ilk 
özel sermayeli ulusal bankası olarak tek bir şube 
ve “Hizmette Sınır Yoktur” felsefesiyle kuruldu. 
Bahçekapı’da 1 milyon lira sermaye ve 14 kişilik 
bir ekiple faaliyetine başlayan Yapı Kredi bugün 
milyonlarca müşterisiyle bir bankacılık devi olarak 
finans alanındaki öncülüğünü sürdürüyor. 
 Tam 68 yıldır ilklerle anılan Yapı Kredi, yenilikçi 
yaklaşımı, yalnızca bankacılık alanında değil sosyal 
sorumluluğa verdiği önem ve kültür - sanat 
alanındaki yatırımlarıyla, sektörde standartların da 
belirleyicisi oldu.   
 Türkiye’de semt şubeciliğinden bilgisayarlı 
sistemlere, online işlemlerden telefon bankacılığına 
kadar pek çok ilke adını yazdırdı.
 Yapı Kredi kurulduğu günden beri Türk 
bankacılığını değiştiren ürün ve hizmetlerle 
müşterilerini buluşturuyor. İlk hamiline vadeli 
mevduat sistemi, ilk bireysel bankacılık sistemi, 
ilk kredi kartı, engellilere özel ilk Engelsiz Bankacılık 
Programı, ilk tüketici ve otomobil kredisi, 
bankacılıkta ilk bilgisayar kullanımı, ilk online 
bankacılık, ilk teleborsa uygulaması, ilk POS ve 
kullanımı kolay mobil bankacılık uygulamaları 
çalışmalarının altındaki imza hep Yapı Kredi... 
 Türkiye ile de sınırlı kalmayarak, Doğu Almanya 

ile ilk ticaret anlaşmasına imza atan, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile çalışan, 
Ortadoğu’da ilk off-shore bankayı 
kuran, Sovyetler Birliği’nde faaliyet 
gösteren ilk Türk bankası olma 
unvanını da taşıyor. 
   Ayrıca sosyal vatandaşlık vizyonuyla 
daima topluma duyarlı, sosyal ve 
kültürel hayatın içinde inisiyatif 
alan bir banka olma doğrultusunda 
Doğan Kardeş Dergisi ile bir dönem 
çocukluğunun hayatına renk katarken, 
1949 yılında bir çocuk tiyatrosuna 
destek veren ilk Türk bankası oldu. 
Takip eden 1950’de ise çocukları 
ilk çocuk sineması ile buluşturdu. 
1951’de Türkiye’nin ilk özel tiyatrosu 
olan Küçük Sahne’yi kurdu. Türk 
tiyatrosuna verdiği destek, bugün 
17 yıldır devam eden Yapı Kredi 
Afife Tiyatro Ödülleri ile sürüyor.
   Diğer yandan, sadece sanat 
alanında değil, spora da destek olarak 
daima ilklere öncülük etti. Everest’e 
tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh 
Mahruki tırmanışını Yapı Kredi’nin 
sporsorluğunda gerçekleştirdi. Son 
olarak ise Avrupa’nın en büyük 
futbol organizasyonu olan UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki 
Resmi Bankası oldu. Böylece 
Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan ilk 

ve tek Türk markası unvanını da taşıyor. 
 Yapı Kredi’yi sektörde farklı kılan özelliğini, 
kurulduğundan itibaren faaliyetleri ve hizmetleriyle, 
Türk insanına hem finansal hem de toplumsal 
alanda hizmet vermeye odaklanması oluşturuyor. 
Tarihi boyunca ekonomik, mali, teknolojik, kültürel 
ve sosyal girişimlere öncülük etmesi de Yapı 
Kredi’nin bu farklı özelliğinden kaynaklanıyor.

Ürün
Yapı Kredi, bugün segment bazlı hizmet modeli 
kapsamında kredi kartları, bireysel bankacılık ve 
KOBİ bankacılığını içeren perakende bankacılık, 
kurumsal ve ticari bankacılık, özel bankacılık 
alanlarında 6.5 milyon müşterisine hizmet sunuyor. 
Bankanın iş modelini tamamlayan varlık yönetimi, 
finansal kiralama, faktoring ve hisse senedi aracılık 
işlemleri alanlarındaki yurt içi iştiraklerinin yanı 
sıra Hollanda, Rusya ve Azerbaycan’da yurt dışı 
iştirakleri de bulunuyor. 
 İş süreçlerinde müşteri memnuniyetini ilk sıraya 
koyan ve bu doğrultuda çalışmalarına yön veren 
Yapı Kredi, bireysel ve KOBİ müşterileri için temel 
bankacılık ürün ile hizmetlerini paketlerde topladı. 
Paketler müşterilerin tüm bankacılık ihtiyaçlarını 
ekonomik olarak tek bir bankadan almalarına imkan 
sunuyor. Bireysel müşteriler için Meşe, Ardıç, 
Çınar; KOBİ’ler için ise Çam ve Sedir paketleri ile 
farklı bankacılık ürünlerini özel fiyat avantajlarıyla 
sunarken, bankacılık dışı hizmetlerde de ayrıcalıklar 
sağlıyor. 
 Kişisel Bankacılık konusunda Yapı Kredi’nin en 
çok talep gören ürünleri arasında, vadeli ve vadesiz 
altın mevduatı ürünleri de yer alıyor. Vadesiz altın 
mevduatı ile minimum 1 TL karşılığında döviz 
işlemi yapar gibi altın işlemi gerçekleştirilebiliyor. 
Günümüzde gittikçe önem kazanan altın bankacılığı 
ürünleri arasında altın fonu da bulunuyor. 
 KOBİ’ler için KOBİ paketlerinin yanı sıra imalat, 
perakende, turizm sektörlerine yönelik özel 
çözümler sunuluyor. Tarım Bankacılığı alanında 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS92 93

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yapı Kredi
›	Yapı Kredi Türkiye’nin ilk ulusal çaplı özel   
 bankası olarak kuruldu. 

›	Türkiye’nin ilk kredili kredi kartı Yapı Kredi   
 tarafından 1988 yılında pazara sunuldu. 

›	Yapı Kredi Worldcard ise 1991 yılında pazara  
 girdi. O günden bu yana kendini sürekli   
 yenileyen ve sektörü şekillendiren bir marka.

›	İlk taksitli kredi kartını çıkaran banka.

›	Doğu Almanya ile ilk ticaret anlaşması yapan  
 banka.

›	Ortadoğu’da ilk offshore bankası.

›	Çin Halk Cumhuriyeti ile çalışan ilk Türk bankası.

›	Yurt dışında üç ayrı ülkede bankası bulunuyor:  
 Rusya (Moskova), Azerbaycan (Bakü) ve   
 Hollanda (Amsterdam).

›	Yapı Kredi Bank Moscow Rusya’da kurulan
 ilk Türk bankası. 

›	İlk televizyon, radyo reklamı, ilk sinema ve   
 tiyatro reklamlarına imza attı. 

›	İlk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisini   
 sunan banka olma sıfatını taşıyor.

›	Tamamı renkli ilk Türk filmi Yapı Kredi   
 tarafından çekildi.

›	Uluslararası sanat eleştirmenlerin jürisi olduğu
 ilk resim yarışmasını düzenledi ve bünyesinde  
 Kültür Sanat Müşavirliği kurdu.

›	Kazım Taşkent Sanat Galerisi’ni kurarak, sanat
 galerisi olan ilk Türk bankası oldu.

›	Dünyaca ünlü Türk opera sanatçısı Leyla   
 Gencer adına ilk şan yarışmasını organize etti.


