
 
 

 
 

FİNANSBANK’IN KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 2006 YILININ İLK 
YARISINDA ÖNCEKİ YILA GÖRE %56 ARTARAK 275 MİLYON YTL OLDU 

 
 
 
İstanbul, Türkiye, 28 Temmuz 2006 - Finansbank (İMKB: FINBN) 30 Haziran 2006 tarihli  
konsolide olmayan mali tablolarını açıkladı.  
 
Bu basın bülteninde bulunan mali sonuçlar aksi belirtilmediği sürece Türkiye’de bankalar 
tarafından uygulanan muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan mali 
sonuçlardır.  
 
2006 Yılının İlk Yarısı 
 

• Finansbank 2006 yılının ilk altı ayında net karını bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %56 oranında artırarak 275 milyon YTL’ye çıkardı 

• Net faiz gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 yükselerek 445 
milyon YTL’ye ulaşırken, komisyon gelirleri %32 oranında artarak 183 milyon 
YTL seviyesinde gerçekleşti 

• 2006 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre %16 oranında artan 
toplam krediler, yıl başına göre %25 artarak 9,531 milyon YTL oldu. Aynı 
dönemde TL kredilerdeki artış %36 oldu 

• Toplam mevduat 8,685 milyon YTL’ye ulaşarak 6 aylık dönemde %42 oranında artış 
gösterdi 

• Toplam aktifler 17,076 milyon YTL’ye yükselerek son altı ay içerisinde %39 
arttı 

• Gelirlerdeki artışa paralel olarak Finansbank’ın toplam özkaynakları 2006 
yılının ilk yarısında %8 artarak 1,506 milyon YTL’ye ulaştı 

 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Mali piyasalarda önemli dalgalanmaların olduğu bir üç aylık dönemi geride bıraktık.  Bu 
dönemin ekonomimiz üzerindeki kısa vadeli etkileri olumsuz gözükmekle beraber önümüze 
baktığımız zaman Türkiye’nin güçlü gelişimini sürdürmekte olduğunu görmekteyiz.  Bu 
öngörü ile ilerleyişini devam ettiren Finansbank 2005 yılında gösterdiği güçlü mali 
performansını 2006 yılının ikinci çeyreğinde de devam ettirmektedir.  Yılın ilk altı ayında 
karını bir önceki yıla göre 56% oranında artıran Finansbank toplam aktiflerini de yıl başına 
oranla 39% oranında artırarak 17,076 milyon YTL’ye çıkarmıştır.  Hizmet kalitesini daima 
geliştirmeyi hedefleyen Finansbank yılın ikinci altı ayında da güçlü büyümesini devam 
ettirecektir.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Altı aylık kredi büyümesi %25… 
 
Son çeyrek içerisinde yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen Finansbank kredi 
büyümesini devam ettirerek toplam kredilerini 9,531 milyon YTL’ye çıkardı.  Aynı dönemde 
Finansbank’ın toplam aktifleri %39 artarak 17,076 milyon YTL’ye ulaşırken, kredilerin 
aktiflere olan oranı ise %56 oldu.  İlk çeyrekte olduğu gibi kredi büyümesinde ilk sırada 
bireysel krediler gelirken, KOBİ kredileri bu büyümeyi takip eden diğer faaliyet alanı olarak ön 
plana çıktı.  Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı 2 puan artarak %34’e ve KOBİ 
kredilerinin payı 2 puan artarak %20’ye ulaştı.  
 
Altı aylık mevduat büyümesi %42... 
 
Şube ağını hızla genişletmeye devam eden Finansbank’ın 2006 yılının başında 208 olan 
şube sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 262’ye ulaştı.  Bu büyümenin sonuçlarını almaya 
başlayan Finansbank’ın toplam mevduatı 8,685 milyon YTL’ye ulaşarak %42 oranında bir 
büyüme kaydetti.  4,689 milyon YTL’ye yükselen TL cinsi mevduat büyümesi %42 oranında 
gerçekleşti.  
 
 
Konsolide olmayan net kar artışı %56...  
 
Finansbank 2006 yılının ilk altı ayında net karını 275 milyon YTL’ye çıkararak bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %56 oranında artırdı.  Aynı dönemde %38’e ulaşan özkaynak karlılığı 
2005 yılının %29 oranının üzerinde seyretmeye 2006 yılının ikinci çeyreğinde de devam etti.  
Banka’nın net faiz ve komisyon gelirlerine bakıldığında da aynı ilerleme gözlenmektedir.  Net 
faiz geliri 2005 yılının ilk yarısına göre %11 yükselerek 445 milyon YTL’ye ulaşırken, net 
ücret ve komisyon geliri %32 artarak 183 milyon YTL oldu.  
 
2006 yılında %8 oranında özkaynak büyümesi...  
 
Karlılıkta elde edilen bu gelişmeler sonucunda Finansbank’ın toplam özkaynakları 2005 
sonuna göre %8 büyüyerek 1,506 milyon YTL’ye ulaşmıştır.  Finansbank’ın sermaye yeterlilik 
rasyosu %11.33 seviyesinde gerçekleşmiştir.   
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