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Finansbank’ın 6 aylık vergi ve karşılıklar öncesi  
konsolide karı bir önceki yılın aynı dönemine göre  

%126 yükselerek 420.3 milyon YTL olarak gerçekleşti... 
 
 
2005 Yılının İlk Yarısı itibari ile Finansbank’ın başlıca mali sonuçları aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir:  
 

• Finansbank’ın vergi ve karşılıklar öncesi konsolide karı 420.3 milyon YTL olurken, net karı bir 
önceki yılın aynı dönemine gore %153 yükselerek 220.9 milyon YTL olarak gerçekleşti; 

• Toplam Aktifler 2005 yılının ilk altı ayında %14 büyüyerek 15,354.6 milyon YTL’ye ulaştı; 
• Özellikle Türk Lirası kredilerde devam eden yükseliş ile nakit krediler portföyü 2004 yılı 

sonuna göre %14 artarak 9,299.4 milyon YTL seviyesine çıkarken 12 aylık büyüme %32 oldu; 
• Yüksek karlılık sonucunda özkaynaklar aktif büyümesine paralel olarak %14 artarak 1,327.7 

milyon YTL’ye yükseldi. 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Olumlu ekonomik hava içerisinde başlayan 2005 yılı Dünya’da yaşanan son derece yoğun politik ve 
ekonomik gelişmelere rağmen istikrarını yılın ikinci çeyreğinde de korumuştur.  Türkiye uygulamakta 
oluğu dezenflasyon politikasının sonuçlarını almaya devam etmekte ve dengeli ekonomik büyümesini 
devam ettirmektedir.  Bu süreç içerisinde Finansbank, müşterilerinin desteği ile güçlü büyümesini 
sürdürerek başarılı bir altı aylık dönemi geride bırakmıştır. Türk Lirasına olan talebin devam ettiği 
gözlemlenirken özellikle bireysel kredilerde konut kredilerinin başını çektiği bir büyüme yaşanmaktadır. 
Müşteri odaklı iş alanlarında büyümeye devam etmeyi hedefleyen Finansbank bu alanda Tükiye’nin 
öncü bankalarından biri olmaya devam ederken, diğer ana büyüme alanlarından birini küçük ve orta 
ölçekli işletmeler olarak benimsemektedir.  Bu doğrultuda müşterilerimize daha etkin ve geniş bir şube 
ağı ile hizmet vermek üzere yılın ikinci çeyreğinde açtığımız 15 yeni şube ile Türkiye’de bulunan 
toplam şube sayımız 189’a yükselmiştir.  
 
Müşterilerinin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam eden Finansbank yılın ilk yarısında yakalanan 
güçlü ve istikrarlı büyümesini 2005 yılının ikinci yarısında da devam ettirecektir.  
 
Bankacılık gelirlerinde önemli artış… 
 
Güçlü faaliyet performansı ile bankacılık gelirlerini artırmaya devam eden Finansbank’ın net ücret ve 
komisyon gelirleri geçen senenin ilk yarısına kıyasla %58 oranında yükselerek 198.6 milyon YTL oldu.  
Bununla beraber kredi portföyündeki sağlıklı büyümeye paralel olarak net faiz gelirleri 2004 yılının 
ikinci çeyreğine göre %51 artarak 504.6 milyon YTL’ye ulaştı.  Bankacılık gelirlerinde sağlanan bu 
ilerleme sonucunda Finansbank’ın 2004 yılının ilk yarısında sağladığı 87.2 milyon YTL’lik net kar bu 
yılın ilk yarısı sonunda %153 oranında artarak 220.9 milyon YTL olarak gerçekleşti.  
 
Konsolide olmayan mali tablolar incelendiğinde ise daha güçlü bir gelir artışı görülmektedir.  Konsolide 
olmayan net faiz geliri %58 ve net ücret ve komisyon geliri %66 oranında yükselerek sırasıyla 399.1 
milyon YTL ve 137.8 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 2004 Haziran sonunda 
61.2 milyon YTL olan konsolide olmayan net kar bu yılın ilk yarısının sonunda %188 büyüyerek 176.4 
milyon YTL’ye çıkmıştır.  
 
 
 



 
 
Bireysel ve işletme kredilerinin payı yükseliyor... 
 
Finansbank genişleyen şube ağı ile müşteri tabanını genişletmeye yılın ikinci çeyreğinde de devam 
etmiştir.  2004 yılının sonunda Finansbank’ın Türkiye’de verdiği birseysel kredilerin toplam portföye 
olan oranı %8’den 2005 yılının ikinci çeyreğinde %10’a yükselirken küçük işletmelere verilen kredilerin 
payı da bir puanlık artış ile %15’e yükselmiştir.  Bununla birlikte Finansbank %61 oranı ile Türkiye’de 
halka açık bankalar içerisinde kredilerinin aktiflere oranı en yüksek ticari bankası olmaya olmaya 
devam etmiştir.  2005 yılının ilk altı ayında konsolide nakit krediler 9,299.4 milyon YTL’ye ulaşarak 
%14 oranında büyüme kaydetmiştir.  
 
Müşteri mevduatı büyümesi sürdü... 
 
Finansbank 2005 yılının ilk yarısında konsolide olmayan müşteri mevduatını 2004 yılının ilk yarısına 
göre %19 oranına artırarak 5,406.3 milyon YTL’ye ulaştırmıştır.  Bu büyüme Türk Lirasına geçişin 
devam etmesine paralel olarak özellikle TL cinsi mevduat için gözlemlenmiştir.  Konsolide olmayan 
müşteri mevduatı içerisinde TL cinsi mevduatın 2004 yılında %41 olan payı 2005 yılının ilk yarısında 
%48’e yükselmiştir. 2005 yılının ikinci yarısında Finansbank’ın toplam konsolide müşteri mevduatı 
9,148.6 milyon YTL seviyesine çıkmıştır.   
 
Sağlam sermaye yapısı… 
 
Güçlü sermaye yapısını 2005 yılının ikinci çeyreğinde de koruyan Finansbank güçlü net kar üretimi ile 
konsolide özkaynaklarını %14 oranında artırarak 1,327.7 milyon YTL’ye  çıkarmıştır.  Bu gelişmeye 
paralel olarak Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu konsolide bazda bir önceki çeyrek sonunda 
bulunduğu %14.49 seviyesinden %15.66'ya yükselmiştir.  Finansbank’ın serbest sermayesi ise yıl 
başına kıyasla %17 oranında artarak 982.9 milyon YTL’ye ulaşmıştır.  
 
Finansbank 
 
Finansbank 2005 yılının ilk yarısı itibarıyle 12 milyar dolar olan toplam konsolide aktif büyüklüğü ile 
Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankasıdır. Finansbank Türkiye’de sürdürdüğü bankacılık 
faaliyetlerinin yanı sıra Hollanda, İsviçre, Romanya, Rusya’da bulunan iştirakleri ile geniş bir bankacılık 
ağına sahiptir.  Bu iştirakleri ile Finansbank ticari ve bireysel bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra özel 
bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi geniş bir alanda çeşitli ürün yelpazesi ile servis vermektedir. 
Toplam 9,000 çalışanı ve 261 adet şubesi ile Finansbank 10 ülkede faaliyet göstermektedir.  

 
www.finansbank.com.tr 
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