Finansbank 2. çeyrek faaliyet raporu

2010

Banka’nın Ticaret Ünvanı
Genel Müdürlük Telefonu
Elektronik Site Adresi

: Finansbank A.Ş.
: 0212 318 5000
: www.finansbank.com.tr

Genel Müdürlük Adresi
Genel Müdürlük Faks No
Elektronik Posta Adresi

: Büyükdere Cad. No:129 34394 Mecidiyeköy İST.
: 0212 318 5850
: isim.soyad@finansbank.com.tr

Banka’nın Ticaret Ünvanı : Finansbank A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi
: Büyükdere Cad. No:129 34394 Mecidiyeköy
İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefonu : 0212 318 5000
Genel Müdürlük Faks No
: 0212 318 5850
Elektronik Site Adresi
: www.finansbank.com.tr
Elektronik Posta Adresi
: isim.soyad@finansbank.com.tr

İçindekiler
Sayfa
1

Banka’nın Tarihçesi
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

2

Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel
Müdür ve Yardımcıları

3

Banka’da Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Banka’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi

4

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

6

Genel Müdür’ün Mesajı

7

Finansbank’ta Faaliyet Gösteren Komiteler

10

30.06.2010 Dönemine İlişkin Özet Finansal Bilgiler

11

Banka’nın Mali Durumu, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler

12

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

12

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

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

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2010 ‐ 30 HAZİRAN 2010
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
30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla Finansbank Anonim Şirketi hisselerinin %77.22’si
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
Dr. Ömer A. Aras
Sinan Şahinbaş
Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan
Demetrios Lefakis
Dimitrios Anagnostopoulos
Edward Nassim
Anthimos Thomopoulos
Paul Mylonas
Yener Dinçmen
Temel Güzeloğlu
Mustafa Hamdi Gürtin
Agis Leopoulos
Adnan Menderes Yayla
Bekir Dildar
Vedat Mungan
Hakan Şenünal
Murat Şakar
Köksal Çoban
Saruhan Doğan
Lale Maro
Özlem Cinemre
Kerim Rota
Olcayto Onur(*)
Murat Bayburtluoğlu(**)
Hakan Alp(**)
Kaan Arslan(***)
Kubilay Güler
Filiz Şafak
Levent Yörük
Elçin Yanık
Ahmet Cihat Kumuşoğlu
Sedat Eratalar

Görevi
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 ve Denetim Komitesi 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
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Denetçi
Denetçi

Göreve Atanma
Tarihi
16 Nisan 2010
16 Nisan 2010
9 Kasım 2006
17 Nisan 2007
24 Eylül 2009
17 Nisan 2007
9 Kasım 2006
11 Mart 2010
20 Ağustos 2001
16 Nisan 2010
16 Nisan 2010
16 Nisan 2010
20 Mayıs 2008
10 Eylül 2003
1 Ocak 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
9 Ekim 2009
13 Ekim 1999
9 Temmuz 1997
6 Ağustos 2004
2 Ekim 1997
19 Ağustos 2004
7 Temmuz 2010
31 Mayıs 2005
16 Ocak 2004
19 Eylül 2007
1 Şubat 2010
1 Şubat 2010
27 Mart 2008
1 Nisan 2000

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

(*) Olcayto Onur, 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla, Hukuk Müşavirliği’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevinden ayrılmıştır.
(**) Murat Bayburtluoğlu, 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla, İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevinden ayrılmıştır. İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp atanmıştır.
(***) Kaan Arslan, 31 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla, Özel Bankacılık’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevinden ayrılmıştır

Yukarıda belirtilen kişilerin Banka’da sahip oldukları paylar çok önemsiz seviyededir.
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IV. Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar:

Ad Soyad/Ticari Unvanı

Pay
Tutarları

National Bank of Greece S.A.
NBG Finance (Dollar) PLC
NBGI Holdings B.V.

1,276,952
160,073
130,646

Pay
Oranları
%77.22
%9.68
%7.90

Ödenmiş
Paylar

Ödenmemiş
Paylar

1,276,952
160,073
130,646

-

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 beş 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
ayrılır. 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. 30 Haziran 2010 tarihi
itibarıyla Banka, 61 kurumsal ve ticari (31 Aralık 2009 ‐ 61), 397 perakende ve bireysel
bankacılık şubesi (31 Aralık 2009 ‐ 398), 1 kıyı bankacılığı (31 Aralık 2009‐ 1) ve 1
Atatürk Havalimanı Serbest bölgesindeki şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir (31
Aralık 2009 ‐ 1).
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
2010 yılının ilk yarısında küresel ekonomide toparlanma süreci devam etmiştir. Başta Asya
ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivitedeki canlanma sürmektedir.
Ancak, gelişmekte olan ülkelerde toparlanma açısından bölgeler arasında ayrışma
gözlenmekte ve en zayıf performansı gelişmekte olan Avrupa ülkeleri göstermektedir. Bu
çerçevede global büyümeye ilişkin kaygılar gündemi işgal etse de, ülkemiz için
öngördüğümüz büyüme tahminlerini aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü olumlu yönde
revize ettik.
Daha önceki raporumuzda belirttiğimiz üzere 2010 yılı birinci çeyrek büyüme tahminimiz
%9.5 olarak öngörülmüştü ve ikinci çeyrekteki büyüme beklentimizi %6.5 olarak belirtmiştik.
Buna karşılık birinci çeyrekte 2009 yılının ilk çeyreğinden kaynaklanan baz etkisi ile de GSYH
büyümesi %11.7 olurken ikinci çeyrek büyümesinin %8 civarında olacağını öngörmekteyiz.
Avrupa ekonomilerindeki problemlerin global ekonomide ikinci bir dip oluşturmayacağı ve
Türkiye’deki toparlanmanın süreceğini varsayan ana senaryomuz dahilinde 2010 yılının
tamamı için GSYH büyümesi tahminimizi de %6.2’ye revize etmiş bulunmaktayız.
Yıllık büyüme performansının öngördüğümüzden daha hızlı seyretmesine rağmen, arz
tarafının verdiği olumlu destekle yılsonu enflasyon beklentimizi de %8.3’ten %7.4’e çektik. Bu
aşağı revizyona rağmen hem 2010 hem de daha sonraki yıllar için enflasyon tahminlerimiz
hedeflerin üzerinde seyretmektedir.
Dünyadaki gelişmelere baktığımızda ise; her ne kadar Euro Bölgesi’nde yaşanmakta olan
krizin etkileri üzerine yürütülen tartışmalar ticaret etkisi üzerinde yoğunlaşsa da, ticaret
kanalından ziyade iç talebi baskı altına alabilecek beklentiler ve finansman kanallarının daha
önemli olduğunu düşünüyoruz. Görüşümüz şu ana kadar bu kanallar yoluyla etkileşimin
sınırlı olduğu ve Avrupa ülkelerindeki borç krizinin yurtiçi toparlanmayı henüz etkilemediği
yönünde. Bu bölgelerde ekonomik aktivitede iyileşme gözlenmekle birlikte kriz öncesi
dönemin oldukça gerisindedir. Euro Alanı’nda kamu borç stoku ve bütçe açıklarının
sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler devam etmektedir. Ancak, artan bütçe açığına ilişkin
sorunlar sadece Euro Alanı ülkeleri için söz konusu değildir. Benzer endişeler ABD ve Japonya
gibi ülkeler için de gündemdedir. G‐20 Zirvesi’nde son dönemde kamu maliyesine ilişkin
göstergeleri önemli ölçüde bozulan ülkelerin bütçe açıklarını 2013 yılına kadar yarıya
indirmeleri ve 2016’ya kadar kamu borç stoku/GSYH oranına istikrar kazandırmaları
konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Gelişmiş ülkelerin finansman ihtiyacı da çok yüksek
düzeylere ulaşmıştır. Bu durum gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları açısından
da önem taşımaktadır.
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Euro Alanı’nda yaşanan gelişmelerin risk algılamasını artırması finansal piyasalar üzerine
baskı yaratmaktadır. Bununla birlikte, dış talebe ilişkin belirsizliğin artmasına karşılık, iç
talebin nispeten istikrarlı seyri ekonomik genişlemeye destek vermektedir.
Ülkemizde, gelişmiş ülkelere göreceli olarak ekonomik gelişimin başarılı seyretmesi
memnuniyet vericidir. Önümüzdeki dönemde ekonomimizde yakalanacak büyüme hızı,
gelişmiş ülkelerle aramızda oluşan farkı kapama potansiyeli taşımaktadır. Genel olarak global
ekonomideki toparlanma, kredi süreçlerinin daha etkin çalışmasını, özelleştirme ve yabancı
yatırım girişlerinin olumlu gelişmesini destekleyecektir. Ülkemizde 2010 yılı bankacılık
sektöründe düşen faizler ve artan rekabet, bankacılık sektörünün kar marjlarını belirli ölçüde
aşağı çekecek, ancak büyüyen ekonomi ile artan kredi hacimleri karlılığa olumlu katkıda
bulunacaktır. Ekonomik büyümenin bankacılık sektörüne diğer bir olumlu katkısı da, tahsili
gecikmiş alacakların yaratılma hızının yavaşlatılması ve tahsilâtların artmasıdır. Bankamız bu
ekonomik koşullarda, sermaye verimliliğini ön plana çıkaracak politikalar izleyerek
büyümesini ve karlılığını sürdürmeyi hedeflemektedir.
Finansbank olarak yola çıktığımız günden beri reel sektöre sağlamış olduğumuz desteği ve
katkıyı bundan sonraki dönemde de sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde
müşterilerimiz ile ilişki derinliği içeren, müşteri sayımızı artırmaya yönelik, uzun dönemli,
kalıcı birliktelikler sağlayacak stratejiler kurarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayan
ve onlara en doğru çözümlerle ulaşacağımız bir süreç geliştirmekteyiz. Elde etmiş olduğumuz
finansal başarılarımız müşterilerimizin bize olan güveni, sadakati ve bizimle yollarına devam
etmelerinin 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
İlk çeyrek raporumuzda yayınlamış olduğum yazıda 2010 yılında ekonomilerdeki
toparlanmanın kademeli olarak gerçekleşeceğini iletmiştim. Dünyada ekonomik faaliyetin ve
ticaretin hızlı küçülmesinin sınırlandırılması ve finansal piyasaların çalışır durumda tutulması
için hemen her ülkede uygulanan olağan dışı önlemler etkisini kısmen de olsa göstermiştir.
Gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme potansiyeli toparlanmayı kolaylaştırmıştır. Geçen yıl
yaşanan hızlı küçülmenin ardından dünya ekonomisinin 2010 yılında yüzde 4 düzeyinde
büyümesi beklenmektedir. Ancak, hala büyümenin ülkeler arasında farklılıklar göstermesi
yanında yavaş olması ve kırılganlık göstermesi de muhtemel senaryolar arasında yer
almaktadır.
Ülkemize bakacak olursak; ekonominin beklenenden daha kısa sürede toparlanmasına
bankacılık sektörümüzün katkısı çok büyüktür. Bu zor dönemde dahi bankacılık sektörümüz
hem kamuya hem de özel sektöre finansman sağlamaya devam etmiştir. Sağlam bilanço
yapısı, risklerin dengeli dağılması, güçlü özkaynaklar ve risk yönetimi sayesinde ülkemizdeki
bankacılık sistemi hem yurt içinde hem de yurt dışında “Bir başarı hikayesi” olarak
anlatılmıştır.
Türkiye ekonomisinde 2009 yılının son çeyreğinde başlayan büyüme 2010 yılının ilk
çeyreğinden itibaren hızlanmıştır. Ekonomik faaliyetin yeniden toparlanmasında önemli bir
rol oynayan bankacılık sektörü büyümenin sürdürülmesine de katkı sağlayacak güçtedir.
Sermaye yeterliliği oranı, kredi hacminin daha da büyümesini destekleyecek düzeydedir.
Haziran 2010 itibariyle Türkiye Bankacılık Setörü’nün kredi hacmi 461 milyar TL olmuştur.
Geçen yılın ilk altı ayında 1 milyar TL’den daha az artan krediler bu yıl aynı dönemde 64
milyar TL büyümüştür. Bu artışın yaklaşık 45 milyar TL’si kurumsal kredilerde olmuştur.
Kurumsal kredilerin payı yüzde 67 düzeyindedir. KOBİ’lere açılan krediler yıl sonuna göre 13
milyar TL artarak 96 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Genel görünüm içinde dikkatimizi çeken diğer bir unsur da, İstanbul dışındaki illerimizin
temel bankacılık işlemlerinden aldığı payın yükselmesidir. Bu gelişmenin önümüzdeki
dönemlerde genel bankacılık hacmine çok yüksek katkıları da beraberinde getireceği açıktır.
Finansbank sektördeki yeri ve konumu gereği 2010 yılının ikinci yarısında çalışmalarına başarı
ve duyarlıklık ile devam etmiş, faaliyete başladığı günden beri istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü
yenilikçi ve müşterisine katma değer yaratan servis anlayışını sürdürmüştür. Bu dönemde
yapmış olduğumuz faaliyetlere özetle bakacak olursak; bireysel krediler tarafında “Mortgage
Kolay” şemsiyesi altında hazırladığımız yeni ürünlerimiz ve “5030 Para Cepte” kanalımız ile
6
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müşterilerimizin farklı kanallardan bireysel ve konut kredisi imkanlarına ulaşımlarına olanak
verdik. Bugünün Yatırım Araçları konseptimiz altında anapara korumalı iki yeni ürünümüzü
lanse ettik. Aynı başlık altında yer alan “Altın Hesap” ürünümüzle altına yatırım yapmanın
klasik ve zorlu yollarını yıkarak, altına yepyeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçladık.
Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle ekonomimizin çarkı KOBİ
müşterilerimizin teminat gösterme problemini önemli ölçüde aşmalarını sağladık. Gururla
söylemeliyim ki; Bankamız ile yapılan bu çalışma, o dönemde Türkiye’de AYF’nin
gerçekleştirdiği ilk ve tek çalışma olma özelliğini taşımaktadır.
Ülkemizde kredi kartı aidatı ve kart ücreti ödemek istemeyen geniş bir kitle mevcut
olduğundan hareketle aidatsız, kart ücretsiz bir kredi kartı yarattık. FIX Card müşterilerimize
özgürlük, esneklik sağlayan yepyeni bir ürün olarak sunuldu.
Kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bir göstergesi olarak WWF Türkiye ile iklim değişikliğinin
etkilerine dikkati çekmek ve bireylere kendi sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yeni bir
proje başlattık. ''www.ekolojikayakizim.org'' sitesini kurduk. Bu site ile kullanıcıların ev,
seyahat, gıda ve diğer alanlardaki tüketim alışkanlıklarına ilişkin sorularını yanıtlayarak, doğal
kaynaklara yönelik taleplerinin etkilerini gösteren ekolojik ayak izlerini öğrenebilmelerini
sağlamayı hedefledik.
Bu dönemde bizleri çok heyecanlandıran bir ödüle de kavuştuk. Dünyanın taksit yapan ilk
banka kartı CardFinans Nakit, kredi kartı dünyasının en prestijli ödüllerinden olan “Cards and
Payments Europe 2010”da “En iyi yeni banka kartı lansmanı” kategorisinde ödüllendirildi. 10
farklı kategoride ödül veren yarışmada, Finansbank, CardFinans Nakit ve VadeKart ile iki
dalda finale kalırken, “En iyi yeni banka kartı lansmanı” kategorisinde ödülü alabilen tek Türk
bankası oldu.
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. 2010 yılının ikinci çeyreğinde, bankamızın toplam
aktifleri %9’luk bir değişimle 32,004 milyon TL’ye ulaştı. Kredilerimiz %16 oranında artarak
22,207 milyon TL, mevduat portföyümüz ise 18,737 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net faiz gelirlerimiz 1,103 milyon TL, net ücret ve komisyon gelirlerimiz ise %2’lik bir büyüme
ile 291 milyon TL’ye ulaştı. Toplam özkaynaklarımız %9’luk bir büyüme ile 3,960 milyon TL
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olurken, 2010 ikinci çeyrek sonunda sermaye yeterlilik rasyomuz %16.68 seviyesinde
gerçekleşti.
2010 yılında vergi ve provizyonlar öncesi kârımız 618 milyon TL olarak gerçekleşirken,
Bankamızın brüt kârı 418 milyon TL olarak gerçekleşti. Net dönem karımız, 2010 ikinci
çeyreğinde 344 milyon TL oldu.
Şube sayımız 2010 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle toplam 465 olurken, personel sayımız
10,719’a yükseldi.
Bankamız, hissedarları, müşterileri ve çalışanlarından aldığı güç ve güven ile ilişkide olduğu
tüm paydaşlarına önümüzdeki dönemlerde de değer yaratmaya devam edecektir.
Müşterilerimizi anlamaya, onları dinlemeye yönelik kabiliyetlerimizi her geçen gün daha da
artırmayı ve onlara maksimum fayda sunacak ürünler çıkarmayı hedeflerimizin en başına
koyduk.
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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30.06.2010 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 Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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:
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

: Prof. Dr. Mustafa A. Aysan
: Demetrios Lefakis
: Mustafa Hamdi Gürtin
: Paul Mylonas

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 Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

: Dr. Ömer A. Aras
: Demetrios Lefakis
: Dimitris Anagnostopoulos
: Sinan Şahinbaş
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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 GMY
Hazine Genel Müdür Yardımcısı
Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Risk Yönetimi Başkanı

: Temel Güzeloğlu
: Adnan M. Yayla
: Kerim Rota
: 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 Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Kurumsal Krediler GMY
Kurumsal ve Ticarı Bankacılık GMY
Kurumsal Bankacılık Birim Yöneticisi
Ticari Bankacılık Birim Yöneticisi
Kredi Riski Yöneticisi

: Dr. Ömer A. Aras
: Sinan Şahinbaş
: Dimitris Anagnostopoulos
: Temel Güzeloğlu
: M. Oya Güvercinci
: Filiz Şafak
: Vedat Mungan
: Gamze Dedeoğlu Aydınalp
: Filiz Sunayol
: 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 Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Perakende Krediler Koordinatörü
Kartlı Ödeme Sistemleri GMY
Perakende Pazarlama Koordinatörü
Kredi Riski Yöneticisi

: Dr. Ömer A. Aras
: Sinan Şahinbaş
: Dimitris Anagnostopoulos
: Temel Güzeloğlu
: M. Oya Güvercinci
: Kunter Kutluay
: Elçin Yanık Aslan
: Erkin Aydın
: 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:
Risk Yönetimi Başkanı
Operasyondan Sorumlu GMY
Yasal Uyum Bölümü Başkanı
Perakende Pazarlama Koordinatörü
Kartlı Ödeme Sistemleri GMY
İç Kontrol Merkezi Başkanı
Kıdemli Operasyonel Risk Yöneticisi
Bilgi Teknolojileri Denetim, Risk, Güv. Ko.

: M. Oya Güvercinci
: Kubilay Güler
: Ahmet Erzengin
: Erkin Aydın
: Elçin Yanık Aslan
: Gülsen Özten
: İsmail Akın
: Argun Derviş
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30.06.2010 Dönemine İlişkin Özet Finansal Bilgiler

Başlıca Finansal Göstergeler

30-Haz-10

Toplam krediler
Menkul kıymetler
Toplam aktifler
Müşteri mevduatı
Özkaynaklar

Bin TL
22,206,689
6,281,293
32,004,249
18,736,980
3,959,733

30-Haz-10
Bin ABD
Doları (*)
14,102,171
3,988,882
20,324,029
11,898,762
2,514,595

Karlılık
30-Haz-10

Sürdürülen Faaliyetler vergi ve provizyonlar
öncesi kar
Kredi ve diğer alacaklar karşılığı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi öncesi kar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi karşılığı (-)
Sürdürülen Faaliyetler Net dönem karı
Durdurulan Faaliyetler Vergi öncesi kar
Durdurulan Faaliyetler Vergi karşılığı (-)
Durdurulan Faaliyetler Net dönem karı
NET DÖNEM KARI

Bin TL

30-Haz-10
Bin ABD
Doları (*)

617,820
200,197
417,623
73,874
343,749
0
0
0
343,749

392,341
127,133
265,208
46,913
218,295
0
0
0
218,295

(*) 2010 yılı Haziran sonu kuruyla çevrilmiştir.

Finansbank toplam aktiflerini %9’luk bir değişimle 32,004 milyon TL’ye çıkarmıştır.
Krediler %16 oranında artarak 22,207 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduat
portföyü ise 18,737 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Net faiz gelirleri 1,103 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Net ücret ve komisyon gelirleri %2 oranında artarak 291 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Finansbank’ın toplam özkaynakları %9’luk bir büyüme ile 3,960 milyon TL olurken, 2010
ikinci çeyrek sonunda sermaye yeterlilik rasyosu %16.68 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2010 yılında vergi ve provizyonlar öncesi kârı 618 milyon TL olarak gerçekleşirken,
Finansbank’ın brüt kârı ise 418 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem karı, 2010 ikinci
çeyreğinde 344 milyon TL olmuştur.
2010 yılında şube sayısı toplam 465 olarak gerçekleşmiş, personel sayısı ise 10,719’a
yükselmiştir.
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Banka’nın Mali Durumu, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler
Finansbank son yıllardaki güçlü büyümesini 2010 yılın ikinci çeyreğinde de hızlandırarak
sürdürmüştür. Bankacılık faaliyetlerine odaklanarak son yıllarda özellikle müşteri tabanını
geliştirerek genişletmeyi hedeflediği kredi portföyü, 22.2 milyar TL seviyesine yükselmiştir.
Şube ağı ise 465 olarak gerçekleşmiştir.

Aktif kalemler:
Müşteri odaklı faaliyetlerini 2010 yılında da devam ettiren Finansbank özellikle küçük ve orta
ölçekli işletme ve bireysel krediler alanlarında büyümesini sürdürmüştür. Toplam krediler
%16 oranında bir yükselişle 22,207 milyon TL olmuştur. Finansbank toplam aktiflerini de
%9’luk bir değişimle 32,004 milyon TL’ye çıkartmıştır. 2010 ikinci çeyrek itibariyla bireylere
kullandırılan konut, kredi kartları, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki pazar payları sırasıyla %10.31,
%11.96, %6.18 ve %4.83 olarak gerçekleşmiştir.

Pasif Kalemler:
Aktiflerde görülen bu büyümeye paralel olarak, Finansbank TL cinsi mevduatını dengeli bir
biçimde arttırmaya devam etmiştir. Toplam müşteri mevduatı miktarı 18,737 milyon TL’ye
ulaşmıştır.

Karlılık:
291 milyon TL’ye yükselen net ücret ve komisyon geliri 2010 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %2 artarken, net faiz geliri ise 1,103 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2010 yılı
ikinci çeyreğinde vergi ve provizyonlar öncesi kar 618 milyon TL olmuş ve net kar 344 milyon
TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansbank’ın toplam özkaynakları %9’luk bir büyüme ile 3,960 milyon TL olurken, 2010 yılı
ikinci çeyrek döneminde sermaye yeterlilik rasyosu %16.68 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 %18.1 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.
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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.

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Finansbank, 16 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan karar gereği, Ana
Sözleşmesi’nin; 4’üncü maddesi olan amaç ve konulu bölümünü; 5’inci maddesi olan merkez
ve şubeler konulu bölümünü; 7’inci maddesi olan sermaye konulu bölümünü, kayıtlı sermaye
tavanının arttırılmasından dolayı; 9’uncu maddesi olan hisse senetlerinin devri konulu
bölümünü; 12’inci maddesi olan genel kurulların toplantıya çağırılması konulu bölümünü;
14’üncü maddesi olan genel kurul toplantı ve karar nisabı konulu bölümünü; 15’inci maddesi
olan genel kurul toplantılarında oyların kullanılma şekli konulu bölümünü; 16’ıncı maddesi
olan genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar konulu bölümünü; 17’inci maddesi
olan yönetim kurulunun oluşması ve görevleri konulu bölmünü; 18’inci maddesi olan
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yemin etmeleri ve mal beyanında bulunmaları konulu bölümünü
ise Bankalar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca; 19’uncu maddesi olan yönetim kurulunun
görev taksimi, toplantıları, kararları konulu bölümünü; 20’inci maddesi olan Bankanın temsili
konulu bölümünü; 21’inci maddesi olan yönetim kurulunun görev süresi ve ücreti konulu
bölümünü; 22’inci maddesi olan kredi komitesinin oluşturulması, yetkileri ve denetlenmesi
konulu bölümünü; 23’üncü maddesi olan kredi komitesi üyelerinin yemini ve mal beyanı
konulu bölümünü; 24’üncü maddesi olan kredi komitesinin kararları konulu bölümünü;
25’inci maddesi olan Banka genel müdür ve yardımcılarının atanmansı konulu bölümünü;
26’ıncı maddesi olan Genel Müdür ve yardımcılarında aranan koşullar konulu bölümünü;
27’inci maddesi olan Genel Müdür ve yardımcılarının mal beyanı konulu bölümünü; 28’inci
maddesi olan denetçilerin adedi, nitelikleri, görev süreleri, başlıca görev ve yetkileri, ücretleri
konulu bölümünü; 36’ıncı maddesi olan yıllık raporlar ve hesaplar konulu bölümünü; 37’inci
maddesi olan ana sözleşmenin tevdii konulu bölümünü; 38’inci maddesi olan kanun
hükümlerine atıf konulu bölümünü değiştirmiştir.

Dönem içinde Yapılan Bağışlar
30 Haziran 2010 dönemi itibariyla yapılan bağış tutarı 97.4 bin TL’dir.
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