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I.

Banka’nın Tarihçesi
Finansbank Anonim Şirketi (“Banka”) 23 Eylül 1987 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Banka’nın hisse senetlerinin ilk halka arzı 3 Şubat 1990 tarihinde İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda yapılmıştır.

II.

Banka’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı
Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu
Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin
Açıklama
30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla Finansbank Anonim Şirketi hisselerinin %77.23’ü
National Bank of Greece S.A. (“NBG”), %9.68’i NBG Finance (Dollar) PLC., %7.90’ı NBGI
Holdings B.V. ve %5’i ise International Finance Corporation’ın (“IFC”) kontrolü
altındadır.
Banka, National Bank of Greece S.A. (“NBG”) grubuna dahildir. 1841 yılında kurulan
NBG, 1880 yılından beri Atina Borsası’nda, 1999 yılından beri ise New York borsasında
işlem görmektedir. NBG, bireysel ve ticari bankacılık, varlık yönetimi, aracılık hizmetleri
ve yatırım bankacılığının da içinde bulunduğu birçok finansal hizmeti müşterilerine
sağlamaktadır.
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III. Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile
Genel Müdür ve Yardımcıları
İsim

Görevi

Dr. Ömer A. Aras
Sinan Şahinbaş
Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan
Michail Oratis
Dimitrios Anagnostopoulos
Edward Nassim
Anthimos Thomopoulos
Dr. Paul Mylonas
Christos Alexis Komninos
Temel Güzeloğlu
Mustafa Hamdi Gürtin
Agis Leopoulos
Adnan Menderes Yayla
Metin Karabiber
Hakan Şenünal
Murat Şakar
Köksal Çoban
Saruhan Doğan
Dr. Mehmet Kürşad Demirkol
Özlem Cinemre
Hakan Alp
Tunç Erdal
Kubilay Güler
Filiz Şafak
Levent Yörük
Bülent Yurdalan
Erkin Aydın
Kunter Kutluay
Ahmet Cihat Kumuşoğlu
Sedat Eratalar

Yönetim Kurulu Başkan ve Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Denetçi
Denetçi

Göreve Atanma Tarihi
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16 Nisan 2010
16 Nisan 2010
9 Kasım 2006
2 Mart 2011
24 Eylül 2009
17 Nisan 2007
9 Kasım 2006
11 Mart 2010
16 Şubat 2011
16 Nisan 2010
16 Nisan 2010
16 Nisan 2010
20 Mayıs 2008
8 Ekim 2010
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
9 Ekim 2009
8 Ekim 2010
9 Temmuz 1997
7 Temmuz 2010
8 Ekim 2010
16 Ocak 2004
19 Eylül 2007
1 Şubat 2010
7 Mart 2011
16 Mayıs 2011
16 Mayıs 2011
27 Mart 2008
1 Nisan 2000

Tahsil
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans

IV. Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar:

Ad Soyad/Ticari Unvanı
National Bank of Greece S.A.
NBG Finance (Dollar) PLC
NBGI Holdings B.V.

Pay
Tutarları

Pay
Oranları

1,791,679
224,562
183,280

%77.23
%9.68
%7.90

Ödenmiş Ödenmemiş
Paylar
Paylar
1,791,679
224,562
183,280

-

Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 100 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Banka’nın
kar dağıtımı, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde
hesaplanır. Buna göre, Banka’nın kanuni ve finansal yükümlülükler indirildikten sonra
kalan safi karından yüzde beşi oranında bir meblağ kanuni yedek akçeye, sermayenin
yüzde beşi oranında bir meblağ birinci kar payı olarak hissedarlara, kalan safi karın
yüzde onu tutarında bir meblağ ise kurucu hisse senedi sahiplerine ödenmek üzere
ayrılabilir. Ayrıca, kurucu senedi kar payı üzerinden yüzde on oranında ilave yedek akçe
ayrılır.

V.

Banka’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi

Ana faaliyet alanı, ticari finansman ve kurumsal bankacılık, fon yönetimi işlemleri,
bireysel bankacılık ve kredi kartı işlemlerini kapsamaktadır. Banka, belirtilen bankacılık
faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla sigorta şirketleri adına sigorta acenteliği
faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla Banka, 510 yurt
içi (31 Aralık 2010 - 501), 1 kıyı bankacılığı (31 Aralık 2010 - 1) ve 1 Atatürk Havalimanı
Serbest bölgesindeki şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir (31 Aralık 2010 - 1).
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Ortaklarımız;
2011’in ilk çeyreğinde dünya piyasalarını meşgul eden enflasyonda yükseliş endişeleri ikinci
çeyrekte yerini küresel büyümenin yavaşlaması kaygılarına bıraktı. Özellikle ABD’de istihdam
artışı ve özel tüketim harcamaları önemli bir yavaşlama kaydederken yılın ilk yarısındaki
GSYH büyümesi de %1’in altına geriledi.
Avrupa’da ise kamu borcu endişeleri en önemli gündem maddesi olmaya devam etti. Borç
krizinin Euro Bölgesi’nin daha büyük ekonomilerine sıçraması kaygısı ilave önlem paketleri
açıklanmasına neden olsa da Avrupa Merkez Bankası enflasyon vurgusuyla faiz artırımlarına
başladı.
Gelişmekte olan ekonomiler ise, başta Çin olmak üzere, gelişmiş ekonomilerden daha yüksek
bir tempoda büyümeye devam etti. Bu büyüme ivmesi emtia fiyatlarının yüksek seviyelerde
seyretmesini desteklerken gelişmekte olan ekonomilerde para politikalarının sıkılaşması
eğilimi ikinci çeyrekte de devam etti.
Ülkemizde ise 2010 yılı sonlarında düşük politika faizi ve yüksek zorunlu karşılıklardan oluşan
politika bileşimini uygulayan Merkez Bankası ikinci çeyrekte de aynı duruşu sergiledi. Ancak
büyümedeki ivme kaybına bağlı olarak ikinci çeyrekte uygulanan parasal sıkılaşma çok sınırlı
kalırken küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskler nedeniyle Merkez Bankası gerekirse
para politikasının gevşetilebileceği yönünde sinyaller verdi. 2011 yılının geri kalanında da bu
konjonktürün devam etmesi sonucu büyümenin yavaşlayacağını ama ilk aylardaki güçlü
performansın desteğiyle yine de %5’in üzerinde olacağını beklemekteyiz.
Bankamız 2011 yılı ilk yarı dönemini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Bankamız her zaman
olduğu gibi bu dönemde de kaynaklarını büyük ölçüde kurumsal ve bireysel müşterilerinin
ihtiyaçlarına tahsis etti. Bankamızın toplam aktiflerinin %67’sine ulaşan kredi hacmimiz,
müşterilerimize sağladığımız desteğin sonucudur.
Bu anlayışımızı önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Geçtiğimiz çeyrek dönem içinde
bankamızın yeni bankacılık anlayışını tüm kamuoyuna gerçekleştirdiğimiz kampanya ile
duyurduk. Bu anlayış bizim geçmişten gelen iş yapma şekillerimizin temelini oluşturduğu ve
daha iyi nasıl yapabiliriz sorusuna yanıt veren hizmet yaklaşımımızdır. Finansbank olarak yola
çıktığımız günden beri reel sektöre sağlamış olduğumuz desteği ve katkıyı bundan sonraki
dönemde de sürdüreceğiz. Zor dönemlerde bu stratejimizi hiç değiştirmeden yol almamız,
müşterilerimize olan güvenimiz ve Türkiye ekonomisine sağlayacağımız katkıya olan
inancımızın bir sonucudur. 2011 yılının ilk yarı döneminde elde etmiş olduğumuz finansal
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başarılarımız ise müşterilerimizin bize olan güveni, sadakati ve bizimle yollarına devam
etmesinin ürünüdür.
Bu sonuçlara ulaşmamızda bizlere destek veren tüm paydaşlarımız ile bu gururu bize yaşatan
çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve bundan sonra da onların güvenlerine layık bir şekilde
destek ve çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, başarı grafiğimizi çok daha yukarılara
taşıyacağımızı belirtmek istiyorum.

Ömer A. Aras
Finansbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su
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Genel Müdür’ün Mesajı
Değerli Ortaklarımız;
İlk çeyrekteki yıllık %11’lik GSYH büyümesinin ardından Türkiye ekonomisinde büyüme
ivmesi ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde yavaşladı ve kapasite kullanım oranı ile sanayi
üretimi gibi öncü göstergeler ilk çeyrek ortalamalarının oldukça altında gerçekleşti. Ancak
genel olarak iç talep öncülüğünde devam eden büyüme yapısına bağlı olarak dış dengedeki
bozulma ikinci çeyrekte de devam etti ve cari işlemler açığı Haziran’da 70 milyar doları aşarak
yeni bir rekor kırdı.
İlk çeyrekte son kırk yılın en düşük seviyelerine gerileyen enflasyon ise ikinci çeyrekte gıda
fiyatlarına bağlı olarak oldukça dalgalı bir seyir izledi. Baz etkilerine bağlı olarak yıllık
enflasyon ilk çeyreğe kıyasla yükselse de ikinci çeyreği %6.2 ile yılsonu hedefinin üzerinde
ama Merkez Bankası’nın öngörüleriyle uyumlu bir seviyede tamamladı.
2010 yılı sonlarında düşük politika faizi – yüksek zorunlu karşılıklardan oluşan politika
bileşimini uygulayan Merkez Bankası bu politika duruşuna ikinci çeyrekte de sadık kaldı.
Ancak büyümedeki ivme kaybına bağlı olarak ikinci çeyrekte uygulanan parasal sıkılaşma çok
sınırlı kalırken küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskler nedeniyle Merkez Bankası
gerekirse para politikasının gevşetilebileceği yönünde sinyaller verdi.
Bankamız bu konjonktür içerisinde de 2011 yılının ikinci çeyreğinde reel sektöre daima
destek veren bankacılık anlayışı, ürün ve hizmet geliştirmedeki lider tutumu ve çok özel insan
kaynağı potansiyeli ile büyümesini sürdürerek başarılı finansal kurumlar liginde yerini
korumayı başardı.
Bu dönemde de bireysel bankacılıkta müşterilerimize desteğimizi sağlayan çok çeşitli kredi
ürünlerimizi cazip faiz oranlarımız ile müşterilerimize sunmaya devam ettik. Emtia ürünlerine
yatırım fırsatı sunan fonlar ile emtia odaklı anapara koruma amaçlı fonların sunduğu fırsatları
yatırımcıların ilgi alanına sunduk. Yeni bankacılık anlayışımızı kamuoyuna duyurduğumuz
imaj kampanyamızı hayata geçirdik. Bu kampanyanın ardında üzerinde bir yılı aşkın süredir
çalıştığımız yeni bankacılık yaklaşımımız yatıyor. “Bizce Mümkün” söylemi ile altını çizdiğimiz
bu anlayışın özünde 5 temel ilke bulunmaktadır: 1) Müşterileri dinlemek ve ihtiyaçlarını
anlamak, 2) Bu ihtiyaçlara en uygun ürün ve hizmetleri sunmak, 3) Ürün ve hizmet
ücretlerinde %100 şeffaflık sağlamak, 4) Sorunlara hızlı çözüm üretmek ve 5) İyi günde
olduğu gibi kötü günde de müşterilerinin yanında olarak yaşam boyu sürecek ortaklıklar
kurmak.
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Bankamız, Haziran ayında lanse edilen imaj kampanyası ile bu 5 temel ilkeyi istisnasız
uygulayarak sadece müşterilerine sağladığı fayda veya kazanç karşılığında gelir sağlayan bir
banka olacağını ifade edebilme şansını yakaladı.
2011 yılının ikinci çeyreğinde pek çok destek projesi ve başarıya da imza attık. Metrodaki
videolarıyla tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başaran Boğaziçi Üniversitesi Caz Korosu, Card
Finans GO’nun desteğiyle gittiği Avusturya’daki Dünya Koro Şampiyonası '1. World Choir
Championships'te Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Çağdaş Müzik ve Folklor
kategorilerinde 'Dünya Şampiyonu’, Karma Korolar kategorisinde ise 'Dünya İkincisi' olan
Boğaziçi Caz Korosu; şampiyonların yarıştığı 'Grand Prix'de ise 2 altın madalya kazanarak
toplam 5 altın madalya ile Türkiye'ye döndü.
Finansbank’ın kredi kartı ve banka kartında gerçekleştirdiği uygulamalarındaki başarısı, “Visa
2010 Başarı Ödülleri” ile tasdiklendi. Finansbank, yapılan değerlendirmeler sonucunda “Visa
Kredi Kartı Alışveriş Hacminde En Yüksek Büyümeyi Gerçekleştiren Banka” ve “Visa
Electron Banka Kartı Alışveriş Hacminde En Yüksek Büyümeyi Gerçekleştiren Banka”
ödüllerinin sahibi oldu. Ödüller, 2010 yılında banka kartı, kredi kartı ve ticari kartta ulaşılan
hacimlere ve büyüme oranlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda dağıtıldı.
Geçtiğimiz yıl çeşitli versiyonları ile CardFinans’ın özellik ve kampanyalarını duyurduğumuz
CardFinans “Babanız Olsa Yapmaz” kampanya serisi, reklam dünyasının en önemli
yarışmalarından birisi olan Kristal Elma yarışmasında televizyon dalında Kristal Elma ödülünü
kazandı. Finansbank facebook sayfası için hazırlanan “El Öpenlerin Şok Olsun” uygulaması ise
Sosyal Medya kategori ikinciliği ödülünü aldı. Bunlara ek olarak yine CardFinans “Babanız
Olsa Yapmaz” kampanya serisi ile reklam yaratıcılığıyla gelen pazarlama başarısını tescilleyen
Effie Ödüllerinde Kart Ödeme Sistemleri kategorisinde Gümüş Effie ödülü kazandık.
Bankamızın ürün, hizmet ve uygulamaları, iş dünyasıyla ilgili en prestijli ödül
organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “International Business Awards”ta beş ödüle
layık görüldü.
Finansbank’ın, müşterilerine, kart aidatı ödetmeyen kredi kartı Fix Card, iki kategoride en
büyük ödül olan Stevie Ödülü’nü aldı. “Ürün Bazlı Pazarlama Kampanyası” ve “Finansal
Servisler Reklam Kampanyası” dallarında ödüle değer görülen Fix Card, başarısını uluslararası
arenada da tescil ettirmiş oldu.
Finansbank’ın çalışanlarına özel sosyal kulübü FinClub websitesi ve eğitim portalı Finarmoni
ile “Finansbank’ı Geleceğe Taşımak” isimli animasyon video da organizasyonda jüri özel
ödüllerini kazandı.
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Yukarıda bahsettiğim başarılı çalışmalar sonrasında Finansbank, her zaman olduğu gibi
geçtiğimiz çeyrek dönemde de risk odaklı yaklaşımıyla net ve tutarlı bir strateji izlemiş,
saydam kurumsal yönetim anlayışından ve performansından ödün vermeksizin, müşterilerine
en mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmaya devam etmiş ve bunu finansal
performansına yansıtmayı başarmıştır.
Bu çerçevede finansal sonuçlarımıza bakacak olursak bankamızın 2011 yılı ikinci çeyrek net
faaliyet kârı, 2010 yılı aynı döneme kıyasla yüzde 39 oranında artarak 477 milyon TL’ye ulaştı.
Toplam kredilerimiz yüzde 14 artarak 29.6 milyar TL’ye, toplam aktiflerimiz yüzde 16’lık
artışla 44.0 milyar TL’ye, müşteri mevduatımız ise % 16 artışla 27.4 milyar TL’ye ulaştı.
Toplam özkaynaklarımız %4’lük bir büyüme ile 5,394 milyon TL olurken, şube sayımız 512
olarak gerçekleşti.
Bankamız hissedarları, müşterileri ve çalışanlarından aldığı güç ve güven ile ilişkide olduğu
tüm paydaşlarına değer yaratmaya devam edecektir. Başarımızın ardındaki en büyük payın
bize güven duyan ortaklarımıza, müşterilerimize ve özveri ile çalışan Finansbank ailesine ait
olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile tüm stratejik iş ortaklarımıza, muhabir bankalarımıza ve
çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Temel Güzeloğlu
Finansbank A.Ş.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
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30.06.2011 İtibarıyla Finansbank’ta Faaliyet Gösteren Komiteler
Kredi Komitesi
Görevi; Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisinde olan kredi limitlerinin Banka’nın kredi
stratejilerine ve yasal mevzuata uygun, incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması,
Banka’nın kredi portföyünün kalitesinin kontrol altında tutulması, risk-getiri ilişkisi
çerçevesinde kredilerin kullandırılması sürecinde yer almak ve yönetmektir. Kredi
Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

: Dr. Ömer A. Aras
: Sinan Şahinbaş
: Dimitrios Anagnostopoulos
: Temel Güzeloğlu

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, yönetim kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini,
bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim
kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu
tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından
seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna
istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim
faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak amacı ile
kurulmuştur. Denetim Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Denetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi

: Prof. Dr. Mustafa A. Aysan
: Paul Mylonas
: Michail Oratis

Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini belirler, maruz kaldığı
tüm risk türlerini gözden geçirir, risk yönetimi strateji uygulamalarını izler ve önemli risk
konularını Yönetim Kurulunun ilgisine sunar. Risk Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Krediler Genel Müdür Yardımcısı
Hazine Genel Müdür Yardımcısı

: Dr. Ömer A. Aras
: Sinan Şahinbaş
: Dimitris Anagnostopoulos
: Temel Güzeloğlu
: M. Oya Güvercinci
: Filiz Şafak
: Köksal Çoban
9
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Aktif-Pasif Komitesi
Aktif–Pasif Komitesi, Yönetim Kurulu’na Banka’nın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak
basiretli, tüm kanun ve düzenlemelerle uyumlu aktif pasif yönetimi politika ve prosedürlerini
önerir.
Aktif-pasif yönetimi politikalarının uygulamaya konulması ve bilançodaki faiz riskinin Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen genel sınırlar içinde kalacak şekilde yönetilmesi Aktif Pasif
Komitesinin sorumluluğundadır. Komite iki haftada bir Risk Yönetimi tarafından sunulan
raporları değerlendirir ve risk ile ilgili kritik konuları belirler. Aktif–Pasif Komitesi’nin
organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mali Kontrol ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Hazine Genel Müdür Yardımcısı
Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Risk Yönetimi Başkanı

: Temel Güzeloğlu
: Adnan M. Yayla
: Köksal Çoban
: Özlem Cinemre
: M. Oya Güvercinci

Kurumsal Kredi Politikaları Komitesi
Banka’nın kurumsal kredi portföyüne ilişkin politikaların belirlenmesinden, portföyün
kalitesinin sürekli olarak kontrolünden ve kredilerin risk-getiri ilişkisi çerçevesinde, Banka
karlılığını maksimize edecek şekilde kullandırılmasından sorumludur. Kurumsal Kredi
Politikaları Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Krediler Genel Müdür Yardımcısı
Ticarı Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal Bankacılık Satış ve Pazarlama Grup Yön.
Kurumsal Bankacılık Satış ve Pazarlama Birim Yön.
Kredi Riski Yöneticisi
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: Sinan Şahinbaş
: Dimitris Anagnostopoulos
: Temel Güzeloğlu
: M. Oya Güvercinci
: Filiz Şafak
: Metin Karabiber
: Ömür Tan
: Gamze Dedeoğlu Aydınalp
: A. Kıvanç Eren
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Bireysel Kredi Politikaları Komitesi
Banka’nın bireysel kredi portföyüne ilişkin politikaların belirlenmesinden, portföyün
kalitesinin sürekli olarak kontrolünden ve portföyün risk-getiri ilişkisi çerçevesinde, Banka
karlılığını maksimize edecek şekilde yönetilmesinden sorumludur. Bireysel Kredi Politikaları
Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Kartlı Ödeme Sistemleri GMY
Perakende Bankacılık GMY
Perakende Krediler İzleme ve Takip GMY
Krediler GMY
Kredi Riski Yöneticisi

: Dimitris Anagnostopoulos
: Temel Güzeloğlu
: M. Oya Güvercinci
: Kunter Kutluay
: Erkin Aydın
: Bülent Yurdalan
: Filiz Şafak
: A. Kıvanç Eren

Operasyonel Risk Yönetim Komitesi
Operasyonel Risk Yönetim Komitesi, bankanın operasyonel risk politikalarının belirlenmesini,
risklerinin gözden geçirilmesini, tartışılmasını ve risklerin azaltılmasına yönelik aksiyonların
alınmasını sağlar. Operasyonel Risk Yönetim Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Yönetimi Başkanı
Operasyondan Sorumlu GMY
Yasal Uyum Bölümü Başkanı
Perakende Bankacılık GMY
Kartlı Ödeme Sistemleri GMY
İç Kontrol Merkezi Başkanı
Kıdemli Operasyonel Risk Yöneticisi
BT Güvenlik Denetim Risk Koordinatörü

: Dimitris Anagnostopoulos
: M. Oya Güvercinci
: Kubilay Güler
: Ahmet Erzengin
: Erkin Aydın
: Kunter Kutluay
: Gülsen Özten
: İsmail Akın
: Argun Derviş
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30.06.2011 Dönemine İlişkin Özet Finansal Bilgiler

Başlıca Finansal Göstergeler
Toplam krediler
Menkul kıymetler
Toplam aktifler
Müşteri mevduatı
Özkaynaklar

30-Haz-11
Bin TL
29,559,472
6,947,411
43,998,689
27,405,524
5,393,577

31-Ara-10
Bin TL
25,836,096
7,504,415
38,087,203
23,551,843
5,208,491

30.Haz.11
Bin TL
1,102,783
355,628
118,490
635,725
158,709
477,016

30.Haz.10
Bin TL
1,103,296
290,562
200,197
417,623
73,874
343,749

Karlılık

Net faiz geliri
Net ücret ve komisyon gelirleri
Kredi ve diğer alacaklar karşılığı
Vergi öncesi faaliyet karı
Vergi karşılığı (-)
NET DÖNEM KARI

Finansbank toplam aktiflerini %16’lık bir değişimle 43,999 milyon TL’ye çıkardı. Krediler %14
oranında artarak 29,559 milyon TL olarak gerçekleşti. Mevduat portföyü ise %16 oranında
artarak 27,406 milyon TL’ye ulaştı.
Vergi ve provizyonlar öncesi kâr 754 milyon TL olarak gerçekleşirken net faaliyet kârı 477
milyon TL oldu.
Net faiz gelirleri 1.1 milyar TL’ye ulaştı. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %22 oranında
artarak 356 milyon TL olarak gerçekleşti. Kredi ve diğer alacaklar karşılığı ise bir önceki
döneme göre %41 oranında azalış göstererek 118 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplam özkaynakları %4’lük bir büyüme ile 5,394 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında şube sayısı toplam 512’ye ulaştı.
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Banka’nın Mali Durumu, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler
Finansbank son yıllardaki güçlü büyümesini 2011 yılın ikinci çeyreğinde de hızlandırarak
sürdürmüştür. Bankacılık faaliyetlerine odaklanarak son yıllarda özellikle müşteri tabanını
geliştirerek genişletmeyi hedeflediği kredi portföyü 29.6 milyar TL seviyesine yükselmiştir.
Şube ağı ise 512 olarak gerçekleşmiştir.

Aktif kalemler:
Müşteri odaklı faaliyetlerini 2011 yılında da devam ettiren Finansbank özellikle küçük ve orta
ölçekli işletme ve bireysel krediler alanlarında büyümesini sürdürmüştür. Toplam krediler
%14 oranında bir yükselişle 29,559 milyon TL olmuştur. Finansbank toplam aktiflerini de
%16’lık bir değişimle 43,999 milyon TL’ye çıkartmıştır. 2011 yılı ikinci çeyrek itibariyle
bireylere kullandırılan konut, kredi kartları, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki pazar payları
sırasıyla %9.56, %15.26, %3.00 ve %5.62 olarak gerçekleşmiştir.

Pasif Kalemler:
Aktiflerde görülen bu büyümeye paralel olarak, Finansbank TL cinsi mevduatını dengeli bir
biçimde arttırmaya devam etmiştir. Toplam müşteri mevduatı miktarı % 16 artarak 27,406
milyon TL’ye ulaşmıştır.

Karlılık:
355.6 milyon TL’ye yükselen net ücret ve komisyon geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre
%22 artarken, net faiz geliri ise 1,103 milyon TL’ye ulaşmıştır. Vergi ve provizyonlar öncesi
kâr 754 milyon TL olurken, net kâr 477 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansbank’ın toplam özkaynakları %4’lük bir büyüme ile 5,394 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.

Borç Ödeme Gücü:
Finansbank sahip olduğu güçlü sermaye yapısı ve yüksek özkaynak karlılığı ile sağlam bir mali
bünyeye sahiptir. Finansbank, sermayesini etkin bir şekilde bankacılık faaliyetlerinde
kullanmakta ve %18 gibi ortalama özkaynak kârlılığı sağlamaktadır. Fonlama yapısı göz
önünde bulundurulduğunda ise, Finansbank sahip olduğu geniş mevduat tabanının yanı sıra
uzun vadeli dış kaynak kullanımı ile kredilerini fonlamaktadır. Bu çeşitli fonlama kaynaklarının
kullanımı ile maliyet avantajı sağlanırken aynı zamanda vade farklılıklarından dolayı ortaya
çıkan riskler asgariye indirilmektedir.
Türkiye’nin mali piyasalarında önemli bir yere sahip olan Finansbank’ın güçlü mali bünyesi,
vermiş oldukları yüksek notlar ile bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından da ortaya
konmaktadır.
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Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Ana Sözleşmede 30 Haziran 2011 itibariyle herhangi bir değişiklik yoktur.

Kâr Dağıtımı
Finansbank, 19 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan karar gereği, Ana
Sözleşmesi’nin; 4’üncü maddesi’nde yer alan ve 2010 yılına ait bilançomuza göre vergilerden
sonra kalan 914,675,472 TL safi kârın, Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 33. Maddesi uyarınca
aşağıdaki şekilde dağıtımına,
I.Kanuni Yedek Akçelere
Ortaklara Birinci Kâr Payı
Kurucu (İntifa ) Hissesi Sahiplerine
II.Kanuni Yedek Akçelere
Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu
Olağanüstü Yedek Akçelere

45,733,744TL
110,250,000TL
75,869,710TL
7,586,917TL
980,178TL
674,255,433TL
914,675,472TL

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Dönem içinde Yapılan Bağışlar
30 Haziran 2011 dönemi itibariyla yapılan bağış tutarı 142 bin TL’dir.
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