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FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2011 - 31 MART 2011
DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
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. Banka’nın hisseleri 1998 yılından itibaren Londra
Menkul Kıymetler Borsası’nda da Global Depository Receipts (GDRs) olarak işlem
görmektedir.

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 İle Dahil Olduğu Gruba
İlişkin Açıklama
31 Mart 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 İle
Genel Müdür Ve Yardımcıları
İsim

Görevi

Dr. Ömer A. Aras
Sinan Şahinbaş
Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan
Michail Oratis
Dimitrios Anagnostopoulos

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

Edward Nassim
Anthimos Thomopoulos
Paul Mylonas
Christos Alexis Komninos

Göreve Atanma Tarihi

Tahsil

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans

Temel Güzeloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

16 Nisan 2010

Yüksek Lisans

Mustafa Hamdi Gürtin

Yönetim Kurulu Üyesi

16 Nisan 2010

Yüksek Lisans

Agis Leopoulos

Yönetim Kurulu Üyesi

16 Nisan 2010

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Yayla

Genel Müdür Yardımcısı

20 Mayıs 2008

Yüksek Lisans

Metin Karabiber

Genel Müdür Yardımcısı

8 Ekim 2010

Lisans

Hakan Şenünal

Genel Müdür Yardımcısı

18 Ağustos 2008

Lisans

Murat Şakar

Genel Müdür Yardımcısı

18 Ağustos 2008

Lisans

Köksal Çoban

Genel Müdür Yardımcısı

18 Ağustos 2008

Yüksek Lisans

Saruhan Doğan

Genel Müdür Yardımcısı

9 Ekim 2009

Yüksek Lisans

Mehmet Kürşad Demirkol

Genel Müdür Yardımcısı

8 Ekim 2010

Doktora

Özlem Cinemre

Genel Müdür Yardımcısı

9 Temmuz 1997

Lisans

Hakan Alp

Genel Müdür Yardımcısı

7 Temmuz 2010

Lisans

Tunç Erdal

Genel Müdür Yardımcısı

8 Ekim 2010

Lisans

Kubilay Güler

Genel Müdür Yardımcısı

16 Ocak 2004

Lisans

Filiz Şafak

Genel Müdür Yardımcısı

19 Eylül 2007

Lisans

Levent Yörük

Genel Müdür Yardımcısı

1 Şubat 2010

Lisans

Bülent Yurdalan

Genel Müdür Yardımcısı

7 Mart 2011

Lisans

Ahmet Cihat Kumuşoğlu

Denetçi

27 Mart 2008

Lisans

Sedat Eratalar

Denetçi

1 Nisan 2000

Lisans
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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
1,702,867
213,430
174,195

Pay
Oranları
%77.23
%9.68
%7.90

Ödenmiş
Paylar

Ödenmemiş
Paylar

1,702,867
213,430
174,195

-

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. 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Banka, 503
yurtiçinde (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;
Oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. 2011’in ilk çeyreğinde dünya ekonomisi jeopolitik
gelişmelerin gölgesinde kaldı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yükselen siyasi tansiyon başta
petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu yükselişe bağlı olarak küresel
kriz sonrasında büyük ölçüde gündemden düşen enflasyon endişeleri yeniden piyasaların
gündemine geldi. Nitekim, gelişmiş ekonomilerde kriz sonrası ilk parasal sıkılaşma sinyalleri
de ilk çeyrekte verildi.
Öte yandan 2011 başında küresel büyümeye ilişkin iyimser beklentiler hakimken yükselen
emtia fiyatlarının olumsuz etkisiyle özellikle gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesinin
yavaşladığı görüldü. Bu durum gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme
hızları arasındaki ayrışmanın daha da belirginleşmesine neden oldu.
Bu görünüm karşısında ABD Merkez Bankası ekonomik büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklere
odaklanırken Avrupa Merkez Bankası ise enflasyonist risklere daha fazla vurgu yapmayı
sürdürdü. Sonuç olarak küresel krizin başlangıcından bu yana ilk kez olarak gelişmiş ülke
merkez bankalarının politika duruşu farklılaşmaya başladı.
Türkiye ekonomisinde 2010 yılında gördüğümüz güçlü büyüme ivmesi 2011’e de taşındı ve
yılın ilk çeyreğinde de %9 civarındaki büyüme temposu korundu. Güçlü büyüme ivmesi ve
emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen, baz etkisinin desteğiyle ilk çeyrek boyunca enflasyon
düşüş eğilimini devam ettirdi, Mart ayında %4 ile son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Yıllık enflasyondaki bu olumlu seyir Merkez Bankası’nın fiyat istikrarının sürdürülmesine
imkan sağladı.
Merkez Bankası’nın bu dönemde politika faizinde sınırlı bir indirime giderken parasal
sıkılaşmayı sağlayabilmek için zorunlu karşılık oranlarını artırmayı tercih etmesi piyasa
faizlerinde bir yükseliş sağladı. Kısa vadeli faizin düşük kalması TL’nin diğer gelişen piyasa
para birimlerine kıyasla daha zayıf bir performans göstermesine neden oldu. 2011 yılında bu
konjonktürün devam etmesi sonucu büyümenin %6 civarında olacağını beklemekteyiz.
Bankamızın 2011 yılı ilk çeyrek döneminde göstermiş olduğu başarılı finansal sonuçlardan
memnunuz. Bankamız her zaman olduğu gibi bu dönemde de kaynaklarını büyük ölçüde
kurumsal ve bireysel müşterilerinin ihtiyaçlarına tahsis etti. Bankamızın toplam aktiflerinin
%69’una ulaşan kredi hacmimiz, müşterilerimize sağladığımız desteğin sonucudur.
Önümüzdeki dönemde de üzerimize düşen görevi tüm gereklikleri ile yerine getireceğimizi
ifade etmek istiyorum. Finansbank olarak yola çıktığımız günden beri reel sektöre sağlamış
4
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olduğumuz desteği ve katkıyı bundan sonraki dönemde de sağlamaktan mutluluk duyacağız.
Zor dönemlerde bu stratejimizi hiç değiştirmeden yol almamız, müşterilerimize olan
güvenimiz ve Türkiye ekonomisine sağlayacağımız katkıya olan inancımızın bir sonucudur.
2011 yılının ilk çeyrek döneminde elde etmiş olduğumuz finansal 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;
2010 yılını %8.9 gibi yüksek bir büyüme hızıyla kapatan Türkiye ekonomisinde güçlü büyüme
ivmesi 2011’e de taşındı ve yılın ilk çeyreğinde de %9 civarındaki büyüme temposu korundu.
Krizden çıkış sürecinde olduğu gibi iç talep büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken dış
talebin göreceli zayıf seyri dış dengedeki bozulmanın devam etmesine neden oldu. Buna
bağlı olarak cari işlemler açığı Mart sonunda 60 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı.
Bu güçlü büyüme ivmesine ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen baz etkisinin desteğiyle
enflasyon ilk çeyrek boyunca düşüş eğilimini devam ettirdi ve Mart ayında %4 ile son 42 yılın
en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyondaki bu olumlu seyir Merkez Bankası’nın fiyat
istikrarının yanısıra finansal istikrarı gözeten politika çerçevesini sürdürmesine imkan sağladı.
Bu çerçevede Merkez Bankası ilk çeyrekte politika faizinde sınırlı bir indirime giderken
parasal sıkılaşmayı sağlayabilmek için zorunlu karşılık oranlarını artırmayı tercih etti. Bu
sıkılaşma piyasa faizlerinde bir yükselişi beraberinde getirirken kısa vadeli faizin düşük
kalması TL’nin diğer gelişen piyasa para birimlerine kıyasla daha zayıf bir performans
göstermesine neden oldu.
Bunun bankacılık sektörüne yansıması geçtiğimiz dönemlere göreceli olarak marjların
daralmasına yol açsa da Bankamız da reel sektöre daima destek veren bankacılık anlayışı,
ürün ve hizmet geliştirmedeki lider tutumu ve çok özel insan kaynağı potansiyeli ile 2011
yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürmüş ve başarılı finansal kurumlar liginde yerini
almıştır.
Faaliyetlerimize kısaca bakacak olursak; 2011 yılında bireysel bankacılıkta müşterilerimize
desteğimizi sağlayan çok çeşitli kredi ürünlerimizi cazip faiz oranlarımız ile müşterilerimize
sunmaya devam ettik. Yıl içinde küresel ekonomilerde toparlanmanın ve buna bağlı talebin
sürmesiyle emtia ürünlerine yatırım fırsatı sunan fonlar ile emtia odaklı anapara koruma
amaçlı fonların sunduğu fırsatları yatırımcıların ilgi alanına sunduk. ClubFinans Doctors ve
Xclusive Doctors Programı kapsamında ‘ClubFinans Doctors Özel Hizmet Odası’nı
müşterilerimizin hizmetine açtık. Kobi müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve planlarına gore
hazırladığımız Dinamik Kredi, Kazanan Eczane, POS Sözünüze Para Puan ve Kazanan Kobi
ürünlerimizi piyasaya sunduk.
2011 yılının ilk 3 ayında pek çok destek projesine de imza attık. Ülkemizin Avrupa, Asya ve
Ortadoğu Bölgelerinin arasındaki jeo-stratejik konumu, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle
kültürel ilişkileri, Avrupa ile Asya arasındaki enerji koridoru rolü ile dünyada çok önemli bir
rolü üstlendiği gerekçesi ile hem bölgeye hem de dünyaya barış, demokrasi ve gelişmenin
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öncülüğünü sahiplenen bir misyonu üzerine alacağını ve bu mesajı tüm dünyaya vermesini
amaçlayan Değişim Liderleri Zirvesi’nin sponsorluğunu gerçekleştirdik. T.C. Başbakanlık
Tanıtma Fonu desteği ile Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı (TÜGAV) ve İstanbul Üniversitesi
işbirliğiyle düzenlenen zirvede tüm dünyadan çok önemli liderleri ağırladık.
Kadın çalışan oranı en yüksek sektör ve sektörün bankalarından bir tanesi olarak
kadınlarımızın işgücünü daha fazla ekonımiye kazandırmak için faaliyetler gerçekleştirdik.
Avrupa’da 40’dan fazla ülkede faaliyet gösteren European Women’s Management
Development International Network (EWMD), Türkiye’deki ilk çalışmalarına Şubat ayında
gerçekleştirilen ve EWMD Dünya Başkanı Teresa Correira de Lacerda’nın katılımı ile
gerçekleşen “Yönetimde Kadın Paneli” ile başladı. Finansbank’ın desteği ile düzenlenen
“Fark Yaratanlar, Yeni Ufuklar” temalı panelde, iş hayatının fark yaratan kadın yöneticilerini
biraraya getirerek sorunlarını konuşabilmelerine ve ortak çözümler üretmeye katkı sağladık.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından 14 yıldır düzenlenen ve artık klasik müzik dünyasının bir
markası haline gelmiş Albert Long Hall konserlerinin ana sponsorluğunu üstlenerek kaliteli
müziğin Türk dinleyicilerle buluşmasına olanak verdik.
20. yılımızda sanatseverler ile buluşturduğumuz Erol Akyavaş retrospektif kitabının ardından,
sanatseverlerin arşivlerine Türkiye’nin en önemli ressamlarından Canan Tolon’un, 1986–
2010 yılları arasında ürettiği yapıtlarından derlenen prestij kitabını sunduk.
Geçtiğimiz 4 yıl içinde KOBİ’lerin marka olma konusundaki çalışmalarına destek olmaya
çalışarak Capital Dergisi ile sürdürdüğümüz Anadolu Markaları Yarışması’na bu dönemde de
devam ettik. Anadolu’dan çıkan, başarı yolunda kararlı adımlarla ilerleyen ve markalaşma
stratejileri ile rakiplerine örnek olan şirketlerin belirlenmesinin hem tüketici nezdinde kaliteli
ürüne ulaşabilme hem de firmaların kendilerini geliştirebilmesi için önemli olduğunu
düşünüyoruz.
Sorumlu bankacılık anlayışımız çerçevesinde yaptığımız yatırımlar ile yüksek teknolojik
imkanları bünyemize katarak şubelerimizde doğa dostu uygulamaları hayata geçirdik. İş
hedeflerimizi sürdürülebilirliğin en ön planda olmasını sağlayacak şekilde kurgulayarak hem
yaşadığımız anı hem de geleceği korumaya önem gösteriyoruz. Yaptığımız yatırım sonucunda
yılda 22 milyon yaprak A4 kağıdı tasarruf ederek, yaklaşık 3.000 ağacı doğaya geri
kazandırmayı hedefliyoruz.
Bu dönemde bizi çok gururlandıran ödüller de kazandık. Reklamcılık sektörünün en itibarlı
yarışmalarından birisi olan Effie Awards’ın Kartlı Ödeme Sistemleri Kategorisinde “Card
Finans - Babanız Olsa Yapmaz” serisi Gümüş Effie Ödülü alarak onurlanmamızı sağladı. Aynı
zamanda basın reklamlarında yaratıcılığın gelişmesine katkısının büyük olduğunu
düşündüğümüz Kırmızı ödüllerinde Basında En İyi Banka & Bankacılık Hizmeti Reklamı
kategorisinde Kırmızı ödülüne sahip olduk.
7
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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 ilk dönem net faaliyet kârı, 296.4 milyon TL oldu. Toplam kredilerimizi
yılın ilk üç ayında %6 oranında artırdık. Bilançomuzun %69’unu kredilere tahsis ederek 2011
yılında da müşterilerimize tam destek olmaya devam ettik. Aynı dönemde şube sayımız 505’e
çıkarken, çalışan sayımız 12 bine yaklaştı. Sermaye Yeterliliği Rasyomuz da bu dönemde
%16.49 olarak gerçekleşti.
Toplam kredilerimiz yüzde 6 artarak 27.5 milyar TL’ye ulaşırken, toplam aktiflerimiz yüzde 5
artışla 39.9 milyar TL’ye, müşteri mevduatımız ise yüzde 2 artış ile 23.9 milyar TL’ye ulaştı.
Bankamızın özkaynakları yüzde 2’lik artış ile 5.3 milyar TL oldu.
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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31.03.2011 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:

9

F i n a n s b a n k 2 0 1 1 y ı l ı 1 . ç e yr e k f a a l i ye t r a p o r u

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

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

: 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 Koordinatörü
Perakende Bankacılık Koordinatörü
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 Koordinatörü
Kartlı Ödeme Sistemleri Koordinatörü
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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31.03.2011 Dönemine İlişkin Özet Finansal Bilgiler

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

31-Mar-11
Bin TL
27,454,229
6,452,726
39,935,143
23,950,282
5,303,300

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

31-Mar-11
Bin TL
563,710
162,325
69,472
374,798
78,429
296,369

31-Mar-10
Bin TL
548,928
138,905
113,960
175,593
30,407
145,186

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 %5’lik bir değişimle 39,935 milyon TL’na çıkarmıştır. Krediler
%6 oranında artarak 27,454 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduat portföyü ise 23,950
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılının ilk çeyreğinde vergi ve provizyonlar öncesi kâr 444.3 milyon TL olarak
gerçekleşirken net faaliyet karı 296.4 milyon TL olmuştur.
Net faiz gelirleri 563.7 milyon TL, net ücret ve komisyon gelirleri, ise 162.3 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Toplam özkaynakları %2’lik bir büyüme ile 5,303 milyon TL olurken, 2011 ilk çeyrek sonunda
sermaye yeterlilik rasyosu %16.49 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2011 yılında şube sayısı toplam 505 olarak gerçekleşmiş, personel sayısı ise 11,853’e
yükselmiştir.
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Banka’nın Mali Durumu, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler
Finansbank son yıllardaki güçlü büyümesini 2011 yılın birinci çeyreğinde de hızlandırarak
sürdürmüştür. Bankacılık faaliyetlerine odaklanarak son yıllarda özellikle müşteri tabanını
geliştirerek genişletmeyi hedeflediği kredi portföyü, 27.5 milyar TL seviyesine yükselmiştir.
Şube ağı ise 505 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 %6
oranında bir yükselişle 27,454 milyon TL olmuştur. Finansbank toplam aktiflerini de %5’lik bir
değişimle 39,935 milyon TL’na çıkartmıştır. 2011 birinci çeyrek itibariyla bireylere
kullandırılan konut, kredi kartları, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki pazar payları sırasıyla %10.14,
%15.12, %3.59 ve %5.88 olarak gerçekleşmiştir.

Pasif Kalemler:
Aktiflerde görülen bu büyümeye paralel olarak, Finansbank TL cinsi mevduatını dengeli bir
biçimde arttırmaya devam etmiştir. Toplam müşteri mevduatı miktarı 23,950 milyon TL’na
ulaşmıştır.

Karlılık:
162.3 milyon TL’na yükselen net ücret ve komisyon geliri 2011 ilk çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %17 artarken, net faiz geliri ise 563.7 milyon TL’na ulaşmıştır. 2011 yılı
birinci çeyreğinde vergi ve provizyonlar öncesi kar 444.3 milyon TL olmuş ve net kar 296.4
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansbank’ın toplam özkaynakları %2’lik bir büyüme ile 5,303 milyon TL olurken, 2011 yılı
birinci çeyrek döneminde sermaye yeterlilik rasyosu %16.49 seviyesinde 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 %22.6 gibi ortalama özkaynak karlılığı 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 31 Mart 2011 itibariyle herhangi bir değişiklik yoktur.

Kar 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 karın, Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 33. Maddesi uyarınca
aşağıdaki şekilde dağıtımına,
I.Kanuni Yedek Akçelere
Ortaklara Birinci Kar 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
31 Mart 2011 dönemi itibariyla yapılan bağış tutarı 70.8 bin TL’dir.
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