
Pazar
Türkiye’de 1999 yılında 81 adet banka vardı.2001 yılında yaşanan ekonomik krizle birliktekonjonktürde meydana gelen değişikliklerbankacılık sektöründe de önemli yol ayrımlarınaneden oldu. Bu dönemde çok sayıda bankasistem dışına çıktı, bazıları da birleşme yolunagitti. Bankalar ekonomik arenada meydana gelenyeni oluşumla birlikte, gerçek bankacılık anlayışınayönelerek, müşteri merkezli sürdürülebilir gelirarayışına girdi. Bunun sonucu olarak, perakendebankacılık, sektörde büyük ağırlık kazanmayabaşladı.Türkiye’de 2004 sonu itibarıyla toplam48 banka faaliyet gösteriyor ; sektörün toplamaktifleri 306 milyar YTL (229 milyar US$),öz kaynak toplamı 46 milyar YTL (34.4 milyarUS$) düzeyinde. Dışbank, %2.4’lik toplam aktifpayıyla özel bankalar arasında önemli bir yeresahip.Bankaların perakende bankacılıkta etkinliğini

artırma ve müşteri tabanını genişletmeçalışmaları en çok kredi kartı pazarında etkisinigösterdi. 2005’in ilk beş ayına ait verilere göre,kredi kartları pazarında faaliyet gösteren 25banka var. 2004 yılı sonu itibarıyla, toplam kredikartı sayısı 27 milyon adedi bulmuş durumda.
Baflar›lar
Dışbank, 2001 yılı sonunda girdiği kredi kartıpazarında üç yıl içinde İdeal Kart kullanıcı sayısınıbir milyonun üstüne, anlaşmalı işyeri sayısını50 binin üstüne çıkarmayı başardı. Bu alandakien aktif bankalardan biri olarak da öne çıktı.2004 yılı sonu itibarıyla pazar payını; kart sayısıyla%3.9’a, işlem cirosuyla %3.14’e yükseltti.Aktif kart kullanım oranını hızla artıran Dışbank,başlangıçta %39 olan aktif kart kullanım oranını2004 yılında %63’e çıkardı. Bu, başarının sadecekredi kartı sayısındaki artışla sınırlı kalmadığıanlamına da geliyor. Dışbank, bu dönemde hemkredi kartı kullanımını hem de müşteri sadakatini

artırmayı başardı.Dışbank’ın POS pazarındaki atağı dikkat çekici;2004 yıl sonu itibarıyla 70 bin adet POS ilepazarda %7.70’lik, POS üzerinden geçenciroda da %6.51’lik pazar payına sahip.Dışbank dünyanın saygın ekonomiyayınlarından The Banker Dergisi’nin 2004’teaçıkladığı “Dünyanın En Büyük 1000 Bankası”listesinde, 2002 yılına göre 149 basamakyükselerek 491. sıraya yerleşti;Türkiye’den sadecebeş özel bankanın bulunduğu bu listeye, pek çokulusal ve uluslararası rakibini geride bırakarakgirdi, dünyanın en büyük 500 bankası arasındayer aldı.Dışbank’ın kurumsal web sitesiwww.disbank.com.tr, 2004’te Amerikan       WebPazarlaması Derneği (WMA) tarafındandüzenlenen 8. Web Ödülleri yarışmasında,“Banka” kategorisinde Seçkin Web Sitesi    ödülüaldı.Dışbank, kredi kartı başvuruları vekullanımlarında yapılan sahtekarlıklarınsaptanmasında yürüttüğü başarılı çalışmalarınedeniyle KXEN tarafından, dünya genelindeyılda bir kez verilen Yenilikçi Çözüm Ödülü’nü(Innovative Solutions in Fraud Detection) almayahak kazandı. Dışbank’ın geliştirdiği bu yöntemsayesinde, 2004’te sahte kredi kartı başvurusutespitinde %200 artış sağlanırken, toplam sahteişlem sayısında düşüş yaşandı.Dışbank, aynı zamanda, İngiltere’nin saygındergilerinden Financial Sector Technology’nindüzenlediği yarışmanın “Anti Fraud Strategy”kategorisinde üç aday arasındaydı. Aynıkategoride bulunan diğer adaylar, İngiltere’ninönde gelen kurumlarından Barclays Bank veGE idi.Dışbank Çağrı Merkezi, Call Centre FocusDergisi’nin her yıl Avrupa’daki çağrı merkezleriarasında düzenlediği Avrupa Çağrı MerkeziÖdülleri’nde (European Call Centre Awards2004) ödül almaya aday 46 Çağrı Merkeziarasında yer aldı.Yarışmaya Avrupa çapındafaaliyet gösteren 900’den fazla çağrı merkezikatıldı.
Tarihçe
Dışbank,Türkiye’nin en büyük bankalarındanTürkiye İş Bankası ve Bank of America’nın ortakgirişimiyle 1964’te kuruldu. 1994’te DoğanŞirketler Grubu’nun Dışbank’ın ana sermayedarıolmasıyla birlikte bankanın, sermaye tabanınıgüçlendirme, verimliliğini ve piyasa etkinliğiniartırma süreci hızlandı.1999 yılı sonunda müşteri tabanını genişletmeve daha yaygın bir dağıtım ağı oluşturmastratejisini uygulamaya koyan Dışbank, 2000 yılınabu stratejiye uygun yepyeni bir teknolojikaltyapıyla girdi. Bu dönemde Alternatif DağıtımKanalları, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynaklarıalanlarına yoğun yatırımlar yaptı. Müşterisegmentasyonu sonunda Kurumsal,Ticari,Dinamik Girişimci ve Bireysel Bankacılık olmaküzere dört ana faaliyet alanı belirledi.Dışbank 2001 yılında, bireylerin hayatında dahafazla yer almasını sağlayacak ve müşteri tabanınıgenişletme stratejisini hızla yaşama geçirecekadımlar attı. İdeal Kart, taksit kartı ile kredikartının olanaklarını bir araya getirerek binlerce
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işyerinde taksitli ve indirimli alışveriş olanağısağlayan bir ürün olarak ortaya çıktı.İdeal Kart kısa süre içinde pazarda büyük başarıyakaladı. Kart sayısı kısa süre içinde katlanarakbüyürken, kart kullanım oranı da aynı ölçüdeyükseldi. Kullanıcı tarafındaki gelişmelere paralelolarak, anlaşmalı işyeri sayısında da pazarda ilk üçarasına girdi.Dışbank’ın kurumsal bankacılık için oluşturulanaltı özel şubesi dışında tüm segmentlere hizmetveren aktif 174 şubesi bulunuyor. BöyleceDışbank, büyük şube ağına sahip altıncı bankakonumuna yükseldi.Tamamıyla finans alanına odaklanan Dışbank’ınFinansal Hizmetler Grubu şemsiyesi altında DışYatırım, Dış Factoring, Dış Leasing, Dış Portföy,Dışbank Malta, Doğan Emeklilik ve Ray Sigortaşirketleri bulunuyor.Bilgi işlem alanında en son teknolojiye dayalıalt yapısı Dışbank’a esneklik ve hız kazandırıyor.Ayrıca, yetkin satış örgütü ve merkezi operasyongibi üstünlükleri bankanın başarılı performansınınardında yatan önemli faktörler arasında.Müşterilerine alternatif dağıtım kanalları;internet ve telefon bankacılığı, ATM’ler, DışbankErişim Noktaları (Kiosk Bankacılığı) aracılığıylafarklı noktalardan hizmet veriyor.
Ürün
Dışbank’ın lokomotif ürünlerinden İdeal Kart,Türkiye’de ve dünyanınher yerindekullanılabilen bir kredikartı. Bununla birlikte,Türkiye’de onbinlerceanlaşmalı işyerindetaksitli ve indirimlialışveriş olanağı dasağlıyor.İdeal Kart, İdeal Puanadı altında bir müşteribağlılık programınasahip. İdeal Kart’la yapılan tüm harcamalar, kartsahibine İdeal Puan kazandırıyor. Bu puanlar,anlaşmalı işyerlerinde para yerine kullanılabiliyor ;www.hepsiburada.com alışveriş sitesinde bulunanonbinlerce ürün alınabiliyor.İdeal Puan programının önemli bir özelliğibu programın yalnızca kredi kartı kullanımıyladeğil, bankacılık işlemleriyle de ilişkilendirilmesi.İdeal Puan programında yalnızca İdeal Kart’layapılan işlemler değil, Dışbank’ta yapılan bazıbankacılık işlemleri de puan kazandırıyor.İdeal Kart, aynı zamanda İdeal Yardım adında,gelişmiş bir yardım programına da sahip;müşterilerine acil durumlarda destek veriyor.

Kayıp ve çalıntıkartların Kayıp-ÇalıntıSigortası bulunduğuiçin kart hemenyenileniyor ve yapılanharcamalar sigortakapsamına alınıyor.İdeal Kart Ailesi’ninfarklı segmentlereyönelik farklı kartlarıvar : İdeal Kart, İdealGold Kart, İdealPlatinum Kart ve İdealSanal Kart.Bireysel bankacılıkalanındaki ürünü olanİdeal Hesap’la hesaptabulunan para ileotomatik olarak fonalıyor. Ödemetarihinde, sadeceödeme tutarı kadarfon bozularak, taksit,kira, faturalar, kredikartı, tüketici kredisi, vb. gibi tüm ödemelerotomatik olarak yapılıyor.Dışbank, ticari bankacılık alanında KOBİ’lereyönelik hareketli bir eylem planını da başarıylasürdürüyor. Bunlardan Sistem D, ülkeekonomisinin itici gücü durumundaki KOBİ’lerekapsamlı bir hizmet paketiylebirlikte teknolojik atılımolanağı sunuyor.Teknolojidestekli Sistem D paketinde;bilgisayar, yazıcılar, internetbağlantısı, yazılımlar,muhasebe/ticari set, Dışbankşirketlere özel internet şubesi,reklam olanağı, indirimli uçakbileti, otel rezervasyonu vevergi danışmanlığı gibi birçokürün ve hizmet yer alıyor.Ticari bankacılık alanında bir başka ürün olanT Kart, ticari bankacılık işlemlerine konu olannakit hareketleri ile çek/senet gibi araçların yerinialan yeni bir kartlı ödeme sistemi olarak büyükilgi görüyor.
En Son Geliflmeler
Dışbank, Nisan 2005 itibarıyla, Avrupa’nın enbüyük 20 finans kuruluşundan biri olan Fortistarafından, ana hissedarların elinde bulunan%89.3 oranındaki hisselerin satın alınacağınıduyurdu. 4 Temmuz 2005 günü devir işlemigerçekleşti. Fortis, Dışbank’ın geriye kalan halkaaçık %10.7 hissesi için de İMKB’de çağrı yapacak.Bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyetgösteren bir finansal hizmetler grubu olan Fortis,Avrupa’nın en büyük 20 finans kuruluşu arasında.Özellikle Benelux ülkelerinde (Belçika, Hollanda,Lüksemburg) lider bir konuma sahip olan Fortis,yüksek finansal hizmet kalitesi ve uzmanlığıtemelinde güçlü büyüme platformları oluşturmakyönünde bir strateji izliyor.
Promosyon
Dışbank, 2000’de aldığı kararla perakendebankacılığa ağırlık vermeye ve müşteri tabanınıgenişletmeye başladı. Buradan hareketlelokomotif ürün olarak İdeal Kart’ı çıkarttı.Bireysel pazarda çok düşük bir marka bilinirliğinesahip olan Dışbank, perakende bankacılıktadezavantaj olabilecek ölçüde ciddi ve soğuk birmarka kimliğine sahipti.Dışbank, İdeal Kart lansmanıyla birlikte markayıtüketiciye yaklaştıracak bir stratejiyi uygulamayakoydu; buna göre ana oyuncuların olduğupazarlardan ziyade, girilmemiş bakir pazarlaraağırlık verdi.İdeal Kart,Türkiye’deki üç büyük il dışındagerek kart sahipliği gerekse anlaşmalı işyeriaçısından Anadolu’nun kartı olacaktı. İdeal Kartlansmanından beş ay sonra iki saygın sanatçınınkullanımıyla relansman yapıldı.

Bu relansmanla Türkiye’ninçok sevilen sanatçılarından biriilk kez bir reklam filmindeoynadı, uluslararası arenadasaygın bir yeri olan yönetmenFerzan Özpetek, ilk kez birreklam filminin yönetmenliğiniüstlendi.Bu relansmanla İdeal Kart’ınmarka konumlaması çok güçlübir biçimde yapılırken kartsahipliği hızla arttı ve İdealKart marka bilinirliğindekiartış, ana marka Dışbank’ınmarka bilinirliğine olumluetkide bulundu. İdeal Kartmarka konumlaması tam veeksiksiz olarak yapıldıktansonra, sıra ana markaDışbank’a geldi. Dışbank için2003 yılının sonlarına doğruyoğun bir iletişim kampanyasıbaşlatıldı. Kampanyanın anastratejisi, Dışbank markasınıtüketiciye yakınlaştırmak, marka bilinirliğiniartırmak ve rakiplerden farklılaşmaktı. Bunayönelik olarak kampanya hiç denenmemişmecralarda yapılan uygulamalarla sürdürüldü.Sonuçları aralıklarla ölçülerek, kampanyanınetkinliği test edildi.Dışbank, bu kampanyasında kullandığı reklamfilmiyle Türkiye’nin önemli yarışmalarındanKristal Elma’da Başarı Ödülü aldı; reklamkampanyasıyla Türkiye’deki tüm markalar içindereklamları en fazla hatırlanan sekizinci markaoldu. Bankalar arasında ise reklamları en fazlahatırlanan marka haline geldi.İdeal Kart’ın spontan marka bilinirliği üç yıliçinde %200’ün üzerinde artış gösterdi. Bununlabirlikte, Dışbank’ın spontan marka bilinirliği aynısürede %80 oranında arttı. Bu oranlarla Dışbank,bugün Türkiye’deki tüm bankalar arasında enbilinir beşinci marka konumuna ulaştı.Yapılan iletişim faaliyetleri ile markalara dönük tüketici algılamaları ve yaklaşımları daolumlu yönde değişiklik göstermeye başladı.“Markayı tercih edebilirim” diyen tüketicilerinsayısı artarken, “Markayı kesinlikle tercih etmem”diyenlerin oranında azalma oldu.
Marka De¤erleri
Dışbank, “isnsanların hayatında hava, su, güneşkadar önemli olmak” gibi iddialı bir vizyona sahip.Tüm çalışmalarını da bu vizyonunu gerçekleştirmekiçin sürdürüyor.Tüm çalışmalarının odağında “tüketici”bulunuyor. Müşteri memnuniyetini esas alarakçalışıyor. Belirlediği değerlere -performans, ilerigörüşlülük, yaratıcılık, etik, samimiyet- sıkı sıkıyasarılıyor.İdeal Kart, sıcak, içten, renkli ve samimi birmarka olarak algılanıyor.
www.disbank.com.tr 

Dışbank, İdeal Puan kullanımınıwww.hepsiburada.com alışveriş sitesindemümkün kılarak sektörde öncü rol oynadı.Rakipleri de onu takip etti ve yaklaşık bir yıliçinde kataloglardan puan karşılığı hediye seçmeuygulaması tüm sektörde sona erdi.
Dışbank, bugün Türkiye’deki tüm bankalararasında en bilinir beşinci marka.
İdeal Kart’ın spontan marka bilinirliği ünlüoyuncuların da oynadığı reklamlarla üç yıl içinde%200’ün üzerinde artış gösterdi.
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