
Pazar
Haziran 2005 itibarıyla Türkiye'de bankacılıksektörünün toplam aktifleri 337.2 milyar YTLseviyesine ulaştı. Bankacılık sektörü toplambilanço büyüklüğünün %33'ü kamu, yaklaşık%60'ı özel sermayeli mevduat bankalarıtarafından kontrol ediliyor.Yabancı sermayelimevduat bankaları ile kalkınma ve yatırımbankalarının bilanço büyüklüklerinin toplambankacılık sektörü içindeki payları ise her birgrup için %3-4 civarında gerçekleşiyor.Finansbank, 2005 yılının ilk yarısı itibarıyla12 milyar US$ toplam konsolide aktifbüyüklüğüne sahip ve Türkiye'nin en büyükbeşinci özel bankası olma özelliğini taşıyor.
Baflar›lar
Müşterileri için ürün ve hizmetlerini sürekligeliştiren, müşteri odaklı kârlılık güden, insankaynağına ve teknolojiye önem veren, yatırımyapan, uluslararası deneyimi en yüksek Türkbankası olan Finansbank, on ülkede kurumsal,ticari, Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) vebireysel segmentlerde hizmet veriyor. Riskyönetimi tekniklerini aktif olarak uygulayarakkaynaklarını yatırımcıları için fayda yaratmayayönelik kullanıyor. Uluslararası piyasalardakibilinirliğini her geçen gün artıran Finansbank, pekçok başarıya imza attı.1999 yılında Finansbank tarafından kullanımasunulan taksitli kredi kartı Galaxy Card, sadece21 üye kuruluş ile lanse edildi ve CardFinanskimliği ile altı yıl gibi kısa bir süre içinde 2 milyon250 bini aşkın müşterisi 1.000’i aşkın üyemarkası, ayrıca 30 bini aşkın alışveriş noktası ileTürk kredi kartı sektöründe %7'yi aşan pazarpayına ulaştı.2002 yılı Ekim ayında sunulan Avrupabölgesinin ilk belediye kredi kartı BeKart,Finansbank'a Visa Türkiye'den Yılın BaşarısıÖdülü'nü getirdi. Finansbank,Visa üyesi 76bankanın katıldığı ve Finansbank'ın Avrupa Birliği(AB) bankalarını temsil etmeye hak kazandığıDünya Kredi Kartı yarışması finallerinde 2003yılında dünya birincisi oldu.Visa Challenge DünyaKıtalararası Yarışması'na Avrupa Birliği (AB)temsilcisi olarak katılan ilk Türk bankası unvanınınyanı sıra finalde Dünya Birinciliği'ni kazanan ilkTürk bankası unvanını elde etti.Her yıl Call Centre Focus Dergisi tarafından20 ayrı kategoride düzenlenen Avrupa'nınEn İyi Çağrı Merkezi European Call Centreof the Year Awards (ECC) yarışmasında, 2003yılında Finansbank, “Best Use Of Technology”kategorisinde Avrupa birincisi oldu.Finansbank, kredi kartı hizmetlerini Türkiye'ninen ücra noktalarına taşıyabilmek ve müşterilerinekatma değer yaratabilmek için 2003 yılında PTTile özel bir anlaşma imzaladı. PTT tarihinde bir ilkniteliğini taşıyan anlaşma ile Türkiye'deki tümPTT şubeleri Finansbank kredi kartları içinödeme noktalarına dönüştü.Türkiye'de ilk defa Sermaye Benzeri Kredi,Ekim 2004'te Finansbank tarafından temin edildi.200 milyon US$ tutarındaki kredi ile bankanınsermaye yapısı güçlendirilerek müşteri odaklıbüyüme stratejisi desteklendi.Finansbank,Türkiye'de Küçük ve Orta Boyİşletmelere sektörel çözüm paketleri sunan ilk

banka olma özelliğini taşıyor. 2004'teayrıca Rusya'da da bir ilke imza atarakRuble cinsli tahvil ihraç eden ilk Türkbankası oldu.2005 yılı Mart ayında Türkiye vegelişmekte olan piyasalardaki sigortasızen yüksek seküritizasyon kredisiFinansbank'a verildi.Finansbank'ın KobiFinans portali,altıncı ayını doldurmadan büyük birbaşarıya imza atarak Altın ÖrümcekWeb Ödülleri'nde “Finans”kategorisinde Birincilik Ödülü kazandı.
Tarihçe
Finansbank,Türkiye'nin önde gelenbankacılarından Hüsnü Özyeğintarafından 26 Ekim 1987 tarihindekuruldu ve İstanbul'da iki, Ankara veİzmir'de birer şubeyle bankacılıkfaaliyetlerine başladı. 1988 yılında,Commercial Union'ın Türkiye'dekisigorta yan kuruluşuna kurucu ortakolarak katıldı. 1989'da İsviçre'de faaliyetgösteren UBS iştiraki bir bankanın%90'ı satın alınarak ismi Finansbank(Suisse) S.A. olarak değiştirildi.1990 yılında hisseleri İstanbul MenkulKıymetler Borsası'nda (İMKB) işlemgörmeye başlayan banka, aynı yıl FinansLeasing'i kurarak finansal kiralamasektörüne girdi. Bu dönemde başarılıancak olanakları kısıtlı üniversiteöğrencilerine burs verme amacıylaFinans Vakfı’nı hayata geçirdi.1991'de Fransa'daki Banque duBosphore'un kuruluşuna %20 oranında ortakolarak katılan Finansbank, 1992'de FibaFactoring'i kurdu ve faktoring piyasasına adımattı. 1994'de, Amsterdam'da, AB'ndeki ilk yatırımıolan Finansbank (Holland) N.V.'yi kurdu. 1995yılında perakende bankacılık piyasasınagirilmesine karar verildi ve 1995-2005 arasında200'e yakın şube açıldı. 1997'de yatırım

bankacılığı, operasyonları yeni kurulan FinansYatırım'a taşındı. Aynı yıl Finansbank (Moscow)Ltd. Moskova'da bankacılık faaliyetlerine başladı.1998'de Finans Leasing Romania kuruldu,ardından 2000 yılında merkezi Bükreş'te bulunanbir ticari banka satın alınarak adı Finansbank(Romania) S.A. olarak değiştirildi. 2001 yılındaFinans Sigorta A.Ş.'yi kuran Finansbank 2004'temüşteri odaklı yaklaşımı ve maliyet verimliliğistratejisiyle konsolide aktif toplamı açısındanTürkiye'nin beşinci büyük bankası oldu.Finansbank, 2005 yılının ilk yarısı itibarıylaTürkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olmayısürdürüyor.Türkiye'de gerçekleştirdiği bankacılıkfaaliyetlerinin yanı sıra Hollanda, İsviçre, Romanyave Rusya'da bulunan iştirakleri ile geniş birbankacılık ağına sahip. Ayrıca bu iştirakleri ileFinansbank ticari ve bireysel bankacılıkfaaliyetlerinin yanı sıra özel bankacılık ve yatırımbankacılığı gibi geniş bir alanda, çeşitli ürünyelpazesi ile servis veriyor ; toplam 9 bin çalışanıve 261 adet şubesi ile toplam on ülkede faaliyetgösteriyor.
Ürün
Finansbank'ın ürün ve hizmet çeşitliliği farklısegmentlere göre değişiklik gösteriyor. KurumsalBankacılık Bölümü, hizmetlerini beş ana birimaltında yönetiyor : Kurumsal Pazarlama,TicariPazarlama, Nakit Yönetimi, Proje Finansmanı veFinansbank Avrupa. Finansbank, İşletmeBankacılığı segmentinde,Türkiye'de küçük ve ortaboy işletmelere sektörel çözüm paketleri sunan
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ilk banka olma özelliğini taşıyor.Finansbank 2003 ve 2004 yıllarındaoluşturduğu Turizm Destek Paketi'ni ve imalatsektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelikhazırladığı İmalat Destek Paketi'ni kullanımasundu. AB'nin küçük ve orta boy işletmelereyönelik kredi programını yürüten Alman KalkınmaBankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau), AvrupaKomisyonu'nun da onayıyla projenin Türkiye'deuygulanması ve kredilerin dağıtılması içinFinansbank ile anlaşmaya vardı.2004'te ayrıca, Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmeler'in (KOBİ) sektörel bilgi gereksinimlerineyönelik Türkiye'de bir banka tarafından hazırlananilk ve tek proje olan KobiFinans hayata geçirildi.KobiFinans Dergisi, KobiFinans internet portalı(www.kobifinans.com.tr) ve KobiFinans DanışmaHattı olmak üzere toplam üç kanaldan KOBİ'lerinbilgi gereksinimini karşılıyor.Finansbank, Bireysel Kredi ürün portföyüne,Alışveriş, Eğitim ve Kişisel Gelişim, Seyahat, KonutGeliştirme ve Yenileme, Evlilik Kredisi adı altındayeni ürünler ilave etti. Otomatik Hesap (OH)ürünü, 2004 yılında da çok hızlı bir büyümekaydetti. Finansbank, Western Union Hızlı ParaTransferi Sistemi'nde öncelikli acente olmadurumunu koruyor ve müşterilerinin mevcutriskleri ve mal varlıkları için değişik sigortapaketleri sunuyor.Özel bankacılık kapsamında, farklılaştırılmışyatırım ve bankacılık hizmetleri sunan Finansbank,bireylerin ötesinde aileler için de varlık yönetimive gelir planlaması konularında alternatifçözümler geliştiriyor. Özel Bankacılık Grubu,yatırım danışmanlığı anlayışı ile Türkiye'de veglobal piyasalardaki ürünleri kullanarak çok çeşitliseçenekler oluşturuyor.Alternatif Dağıtım Kanalları'nın kullanımındason yıllarda önemli artışlar sağlayan Finansbank,2004 yılında Türkiye'de bir ilk olarak üye işyeri,POS, ATM ve kredi kartları yazılımları ile işletimsistemleri konusunda IBM ve Banksoftşirketlerinden dış destek aldı. Alternatif Dağıtımkanalları ürünleri içinde Telefon Bankacılığı,İnternet Bankacılığı, Kiosk Bankacılığı, POSBankacılığı ve ATM Bankacılığı yer alıyor.
En Son Geliflmeler
Ana büyüme alanlarını bireysel bankacılık veküçük orta ölçekli işletmeler olarak benimseyenFinansbank, müşterilere daha etkin ve geniş birşube ağı ile hizmet vermek üzere yılın ikinci

çeyreğinde yeni şubeler açtı vetoplam şube sayısı 261'e yükseldi.Güçlü faaliyet performansı ilebankacılık gelirlerini artırmaya devameden Finansbank'ın 2004 yılının ilkyarısında sağladığı 87.2 milyon YTL'liknet kâr, 2005 yılının ilk yarısı sonunda%153 oranında artarak 220.9 milyonYTL olarak gerçekleşti. 2004 Haziransonunda 61.2 milyon YTL olankonsolide olmayan net kâr, 2005yılının ilk yarısının sonunda %188büyüyerek 176.4 milyon YTL'ye çıktı.2004 sonunda Türkiye'de verdiğibireysel kredilerin toplam portföyeoranı %8'den 2005 yılının ikinciçeyreğinde %10'a, küçük işletmelereverilen kredilerin payı da bir puanlıkartış ile %15'e yükseldi. Finansbank,%61 oranı ile Türkiye'de halka açıkbankalar içerisinde kredilerininaktiflere oranı en yüksek ticari bankasıolmaya olmaya devam etti. 2005yılının ilk altı ayında konsolide nakitkrediler %14 oranında büyümekaydetti.Güçlü sermaye yapısını 2005yılının ikinci çeyreğinde de koruyanFinansbank, konsolide özkaynaklarını%14 oranında artırarak 1,327.7milyon YTL'ye çıkardı. Bu gelişmeyeparalel olarak sermaye yeterlilikrasyosu konsolide bazda, bir önceki çeyreksonunda bulunduğu %14.49 seviyesinden%15.66'ya yükseldi. Serbest sermayesi ise 2005yılı başına kıyasla %17 oranında artarak 982.9milyon YTL'ye ulaştı.
Promosyon
Özellikle Bireysel ve KOBİ segmentlerininiletişimde önemli çalışmalar yapan Finansbank,son dönemlerde yaptığı kampanyalarla internetbankacılığı ve CardFinans'ın kullanımını artırmayıamaçlıyor.Vadeli ve vadesiz mevduat ürünleri ileilgili kesintisiz iletişimi, özel kulüpler ve kuruluşlarile yürüttüğü sadakat çalışmalarını her dönemdevam ettiriyor. Sektörde konut kredilerinin sonderece gündemde olduğu günümüzde, rekabetçikoşulları sunmak üzere yapılan kampanyalarlageçmiş dönemde verilen kredi portföyününüzerine çıkıldı ve büyük başarı sağlandı.KOBİ'lerin İşletme bankacılığı ürünlerinikullanmalarını amaçlayan kampanyalarda ise özelyayınlar ve birebir iletişim çalışmaları öne çıkıyor.Kurumsal bankacılık için yapılan çalışmalarda isesektörel dergi ve yayınların kullanılmasına özengösteriliyor.CardFinans, düzenlenen kampanyalar, CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi) bazlı çalışmalar vemarka bilinirliğini kuvvetlendirmeye yönelik imaj

kampanyalarının da katkısıyla 2 milyon 250 biniaşan kart sayısına ulaştı. Sunduğu tüm ürün vehizmetlerde maksimum müşteri memnuniyetiniilke edinen CardFinans; Classic, Gold vePlatinum müşterilerinin yanı sıra, 2004 yılısüresince farklı bir hedef kitleye de yönelerek,üniversite öğrencileri için çeşitli kampanyalardüzenledi.

Marka De¤erleri
Finansbank'ın marka değerleri, müşterilerininbeklentileri üzerinde hizmet sunan, hissedarve çalışanlarının, ortağı ve mensubu olmaktangurur ve mutluluk duydukları güvenilir, kârlı vesosyal sorumluluğunun bilincinde bir bankaolmak üzerine kurulu. Uluslararası niteliğiylekazanmış olduğu deneyimi müşterilerineyansıtarak onların nezdinde en üst düzeydekatma değer sağlamak edindiği ilk görev.Müşterilerinin nezdinde ilişki bankacılığının engüzel örneğini sergilemiş olduğu 2003 yılındagerçekleştirilen OmniBank araştırmasında dakanıtlanmış durumda.
www.finansbank.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Finansbank, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD), Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV),Arama Kurtarma Derneği (AKUT) veEkonomistler Platformu ile bir araya gelerek,2004 yılında “Topluma Katkı Geleceğe Destek”projesini uygulamaya koydu. Proje ile, bu siviltoplum örgütlerinin üyeleri mevduat, yatırım,kredi ve kredi kartı ürünlerini kullanırken hemkendilerine fayda, hem de kullanım sıklığına bağlıolarak bu kuruluşlara bağış sağlıyorlar. Üye olankişilerden hiç birşey talep etmeyen bu sistemle,onların günlük yaşamlarında gerçekleştireceklerifinansal aktivitelerden, Finansbank tarafından bağışsağlayabilecek 16 bin kişilik aktif bir gönüllüordusu elde edildi.
Finansbank, 2004 yılında “Topluma KatkıGeleceğe Destek” kampanyası çerçevesinde,geliri AÇEV, AKUT, ÇYDD ve EkonomistlerPlatformu'na aktarılmak üzere İstanbul, Ankara,İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır’da düzenlenen beşkonsere sponsor oldu.
Kültür ve sanat aktivitelerin geliştirilmesinin,Türkiye'yi dünya ülkeleri içinde daha üstplatformlara taşıyacağı inancı ile Finansbank,2004 ve 2005 yıllarında İstanbul Kültür ve SanatVakfı'nın (İKSV) düzenlemiş olduğu festivallerinResmi Banka Sponsorluğu'nu yaptı.
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