
 
 

 
 

FINANSBANK’IN 2007 YILI İLK ÇEYREK NET KARI  226,4 MİLYON YTL 
 

 
İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2007 - Finansbank (İMKB: FINBN) 31 Mart 2007 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.  
 
2007 Yılının İlk Çeyreği 
 

• Finansbank’ın %5 hissesinin satışı ile ilgili National Bank of Greece (NBG) ve 
International Finance Corporation (IFC) arasındaki anlaşma 6 Nisan 2007’de 
imzalandı. Bu hisse devrinden sonra, NBG’nin Finansbank’taki hisse oranı %84,6 
seviyesinde bulunuyor . 

 
• Finansbank’ın net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 oranında artarak 

226,4 milyon YTL’ye ulaştı. Vergi ve provizyon giderleri öncesi 239,9 milyon YTL olan 
kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,5 oranında yükseldi . 

 
• Net faiz geliri %37 oranında artarak 288,7 milyon YTL  olurken, net ücret ve komisyon 

gelirleri ise %47’ lik bir büyüme ile 125,4 milyon YTL oldu. 
 
• Toplam aktif büyüklüğü 16.744 milyon YTL olarak gerçekleşti   

 
• Kredi portföyündeki büyümesini özellikle YTL cinsi kredilerde devam ettiren 

Finansbank’ın yıl başından bu yana kredilerindeki artış %7,2 seviyesinde 
gerçekleşerek toplam portföy büyüklüğü 11.837,7 milyon YTL oldu. 

 
• Bu dönemde artan karlılığın etkisiyle Finansbank’ın toplam özkaynakları %10,3 

artarak 2.377,2 milyon YTL ’ye ulaştı. 
 
• Toplam şube sayısı bu dönemde  328’e yükseldi. 
 

 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Finansbank önemli bir üç aylık dönemi daha geride bıraktı. 
 
Finansbank’ın %5 hissesinin satışı ile ilgili NBG ve IFC arasındaki anlaşma 6 Nisan 2007’de 
imzalandı . IFC’nin Finansbank’a yaptığı bu yatırım, gelecekte iki kuruluş arasında çeşitli 
alanlardaki potansiyel işbirliği imkanlarını yaratması ve bankanın uluslararası piyasalardaki 
imajını güçlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  
 
24 Nisan 2007’de derecelendirme kuruluşu Moody’s , Finansbank’ın “Finansal Güçlülük” 
derecesini D + ‘dan C – seviyesine yükseltmiştir. Moody’s , bankanın finansal göstergelerinin 
olumlu seyrini ve de piyasadaki güçlü konumunu bu not artışının arkasındaki sebepler olarak 
göstermiştir.     



 
 
Finansbank, daha geniş müşteri kitlelerine hizmet sunabilmek amacıyla şube ağını 
genişletmeye 2007 yılında da devam etmiş, bankanın toplam şube sayısı 19 yeni şubenin 
açılmasıyla birlikte ilk çeyrek sonunda 328’e yükselmiştir. Aynı dönemde toplam çalışan 
sayısı %3‘lük bir artış ile 7,994 ‘e yükselmiştir. 
 
 
Güçlü aktif yapısı… 
 
Müşteri ve satış odaklı faaliyetlerini 2007 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiren Finansbank, 
özellikle bireysel krediler ve KOBİ kredileri alanlarında büyümesini başarıyla sürdürmüştür. 
Finansbank’ın  bu dönemdeki kredi büyümesi %7,2 seviyesinde gerçekleşerek toplam kredi  
portföyü 11.837,7 milyon YTL ‘ye ulaşırken, aktif büyüklüğü ise 16.744 milyon YTL olarak 
gerçekleşmiştir.   
 
%70,7 kredi/aktif oranı ile Finansbank, özel Türk bankaları içerisinde en müşteri odaklı 
bankalardan birisi olma konumunu sürdürmüştür.    
 
 
Müşteri mevduatları  
 
Finansbank’ın toplam müşteri mevduatı 2007 yılının ilk çeyreğinde 9.038,5 milyon YTL olarak 
gerçekleşmiştir. Toplam portföydeki YTL ve YP cinsinden müşteri mevduatlarının oranları 
sırasıyla %50,4 ve %49,6 ‘dır. 
 
 
Net kar 226,4 milyon YTL...  
 
Finansbank’ın net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 artarak 226,4 milyon YTL’ye 
ulaştı. Vergi ve provizyon giderleri öncesi 239,9 milyon YTL olan kar ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %78,5 yükseldi . Bu güçlü kar gelişiminin altındaki gelir kalemlerine 
bakıldığında, net faiz geliri %37 oranında artarak 288,7 milyon YTL  olurken, net ücret ve 
komisyon gelirleri ise %47’ lık bir büyüme ile 125,4 milyon YTL oldu. 
 
 
Güçlü sermaye tabanı ve  %10,3 oranında özkaynak büyümesi...  
 
Karlılığın olumlu katkısıyla Finansbank’ın toplam özkaynakları 2007 yılı ilk çeyreğinde %10,3  
oranında bir artışla 2.377,2  milyon YTL’ye ulaşmıştır. Özkaynaklardaki bu artış ile 
Finansbank’ın bu dönem sonundaki sermaye yeterlilik rasyosu  % 17,58 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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