
Pazar
Türk bankacılık sektörü, 1990'larda yaşananekonomik krizin ardından, 2001 yılından itibarenyeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine girdi.Sorunlu bankaların ayıklandığı, makro dengelerinyeniden kurulduğu bu dönemle birlikte bankacılıksektörü de güçlü ve dengeli bir büyüme çizgisinekavuştu. 2005 itibarıyla sektör, gelişimiyleuluslararası yatırımcıların ilgisini çeken, yapısalreformlarla güç kazanmış, gelecek on yıl içinbüyük gelişim potansiyeli vaat eden bir görünümsunuyor.Kuruluşundan itibaren halka açık bir şirket olanİş Bankası, bugün Türkiye İş Bankası A.Ş.Mensupları Emekli Munzam Sandık Vakfı aracılığıile çalışanlarıyla emeklilerinin ortaklık içindekipayının %43'lere kadar yükseldiği bir bankaolarak dünyada benzeri olmayan bir ortaklıkyapısına sahip.Türkiye'nin en büyük özel bankasıolan İş Bankası, mevcut yapı içinde yüksekrekabet gücü ile sağlıklı ve güçlü bir şekildegelişmeyi sürdürüyor. 2004 yılı sonu itibarıyla    İşBankası, özel sektör bankaları içinde en fazla kârüreten, en büyük aktife, en büyük mevduata veöz kaynak toplamına sahip, uluslararasıstandartlara ulaşmış bir banka.2004'te özel bankalar arasında en yüksekbrüt kâr olan iki katrilyon 168 trilyon liratutarında bir operasyonel kâra ulaşan İş Bankası,artan rekabet ortamında “güçlü teknolojik altyapı, özkaynakların yeterliliği, ürün yelpazesininzenginliği” ile gücünü artırmayı hedefliyor.Banka, toplam aktifleri itibarıyla sektör aktiflerinin%12'si seviyesinde olan pazar payını orta vadede%50 oranında yükseltmek için projeler hazırlıyor.İş Bankası'nın 2005 yılının ilk altı aylık kârrakamı brüt 1 milyar 633 milyon, net kârı ise464 milyon YTL. İlk altı ay sonunda toplam

aktifleri, 2004 yılı sonuna göre %21,4 oranındaartarak 46 milyar 715 milyon YTL'ye ulaştı. Türkbankacılık sektöründe en büyük özkaynağa sahipbanka konumunda olan İş Bankası'nınözkaynakları 2005'in ilk altı ayı sonunda6 milyar US$’a ulaştı. Bankanın mevduatıilk altı ay sonunda sektör ortalamasının üzerindeartış göstererek Haziran 2005 sonu itibarıyla26.7 milyar YTL'ye ulaştı.2005'in ilk altı aylık döneminde kâr üretmepotansiyelini daha da geliştiren banka kredi,mevduat, özkaynak ve kârlılıkta Türkiye'deki özelbankalar arasındaki liderliğini sürdürüyor.
Baflar›lar
İş Bankası,Türkiye'nin her noktasına uzanan   871şubesi, 22 Ağustos 2005 tarihi itibarıyla     16 bin332 çalışanı ile Türkiye'nin en yüksek piyasadeğerine sahip bankası. Aktiflerinin büyüklüğü,kredileri, mevduat portföyü, özkaynakları,enerjiden telekomünikasyona kadar uzanansektörlerinin liderleri olan iştirakleri ve gücü ileTürkiye'nin uluslararası alanda söz sahibikuruluşlarından biri.Kurumun Türk bankacılığına kazandırdığı pekçok ilk var. 1928'de tasarruf alışkanlığı yaratmakamacıyla halkı “kumbara” ile tanıştırmak; Avrupave Kıbrıs'ta ilk Türk banka şubelerini açmak; bonopiyasasının kurulmasını sağlamak ve demiryoluinşaatlarının önünü açmak;Yatırım HesabıHizmeti'ni başlatmak; 1996 yılında ilk kezbünyesinde menkul kıymet alım satımıdüzenlemek;Yatırım Fonu ile müşterilerininbirikimlerini değerlendirmek; 1999'da ilk kiosk(Netmatik) ve 2000'deki ilk Kasamatikuygulamaları; aynı yıl WAP ile bankacılıkişlemlerini Türkiye'de ilk olarak cep telefonlarınataşımak bankanın öncü hizmetlerinden bazıları.Birçok alanda ödüle lâyık görülen İş Bankası,

Financial Times'ın 2001'de yaptığı “Dünyanın EnBüyük Şirketleri: Avrupa 500”değerlendirmesinde Türkiye'nin birinci,Avrupa'nın 157. büyük şirketi oldu.2003'te bankacılık teknolojisindeki uygulamalarınedeniyle JP Morgan Chase Bank tarafındanQuality Recognition Award ile ödüllendirildi. TheBanker Dergisi’nin hazırladığı “Dünyanın     En Büyük 1.000 Bankası” değerlendirmesinde2000, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye'deki   özel bankalar arasında ve 2000'de GlobalFinance Dergisi’nin “Dünyanın En GüvenliBankası” sıralamasında Türk bankaları içinde ilksırada yer aldı. Dergi’nin 2001'deki “Dünyanın Enİyi Bankaları” Avrupa sıralamasında ve 2002'deki   “En İyi Kurumsal Finansman Kuruluşu”değerlendirmesinde de İş Bankası Türkiyelistesinin en başındaydı. Performansı ile saygınuluslararası finans yayınlarının değerlendirmelistelerinde ilk sıralarda yer bulan İş Bankası,Euromoney'nin Hisse Değeri Açısından Zirvedeki250 Banka raporunda 2002'de Türkiye'nin birinci,dünyanın 31. bankası, 2003'te Türkiye'nin yinebirinci, dünyanın da 25. bankası olarak yer aldı.ABD'de yayımlanan Forbes Dergisi’nin 2004verilerine göre hazırladığı “Dünyanın En Büyük2.000 Şirketi” sıralamasında ilk 500 şirketarasında yer alan tek Türk şirketi de İş Bankasıoldu. Banka son olarak The Banker Dergisi’nin“Dünyanın Zirvedeki 1.000 Bankası”sıralamasında 110. sırada yer alarak Doğu Avrupave Orta Doğu'nun En Büyük Ana SermayeyeSahip Bankası konumuna ulaştı.
Tarihçe
1923 yılında İzmir'de toplanan 1. İktisatKongresi'nde İstanbul'lu bir grup Türk işadamınınönerdiği “millî sermayeli bir bankanın kurulması”fikri, kongre kararları arasında yer alınca 1924'ünMayıs ayında, Atatürk bir millî banka kurulmasınıistedi. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni millîbankası, üç ay içinde adı, nizamnamesi, binası vekadrosuyla hazır hale geldi. Banka, Atatürk'ünverdiği 250 bin lira sermaye ile 26 Ağustos1924'te kapılarını açtığında ilk müşterisi TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) oldu ve bir
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numaralı hesaba 110 bin lira yatırıldı. Ankara'dakiilk şubenin hemen ardından İstanbul Yenicami  veBursa şubeleri açıldı.İş Bankası, ilk yurtdışı şubesini 1932 yılındaAlmanya'nın Hamburg şehrinde açtı. Bu,yurtdışında bir Türk bankasının açtığı ilk şubeoldu. Banka daha sonra İskenderiye ve Lefkoşa'dabirer şube daha açarak yurtdışı bankacılığınaönem verdi. Merkezi Almanya'da olan İşbankGmbH, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde on altışubesiyle faaliyet gösteren bir İş Bankası kuruluşu.İş Bankası'nın yurtdışında altısı KKTC'de, diğerleriLondra ve Bahreyn'de olmak üzere sekiz şubesibulunuyor. Kurulduğu yıl on dokuz muhabirbankayla çalışmaya başlayan      İş Bankası'nın,muhabir banka sayısı 1970'lere gelindiğinde600'ü buldu, 1980'lerde ise   1.000'in üzerineçıktı.1950'lerin sonuna gelindiğinde özel sermayelibankacılık sektörünün %50'sini elinde bulunduranİş Bankası, asıl ilerlemesini 1963 sonrasındakiplanlı ekonomi ve hızlı sanayileşme dönemindegerçekleştirerek, 60'lı ve 70'li yıllardaşubeleşmeye hız verdi. İş Bankası 1980'de 872'yeulaşan şube sayısıyla Türkiye'nin en yaygın şubeağına sahip özel bankası oldu. Sektörün çokyoğun bir rekabetin içine girdiği 1980 ve 1990'lıyıllarda banka sayısı yaklaşık iki katına çıkarkenİş Bankası yine liderliğini sürdürdü. 2000'li yıllaramüthiş bir giriş yaparak Ankara'daki merkeziniİstanbul'da inşa edilen görkemli İş Kuleleri'netaşıdı. Ardından Petrol Ofisi ve Aria ihalelerikazanıldı.Türkiye Cumhuriyeti'nin 2001'detarihinin en ağır krizini yaşadığı günlerde,İş Bankası büyümeye devam etti.81 yıl süresince 286 şirkete iştirak etti vezaman içinde 240 şirketteki ortaklığını devretti.Bankanın halen finans, cam, telekomünikasyon  vesanayi-hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren46 şirkete doğrudan, 76 şirkete ise dolaylı iştiraki

bulunuyor.Banka kuruluş yıllarından itibaren toplumsaldestek projelerinde yer aldı; ki bunlardan birisanat eserleri koleksiyonudur. İş Bankası'nın resimkoleksiyonunda 19. yüzyılın ikinci yarısındanbaşlayan ve günümüze dek uzanan döneme ait,700'e yakın sanatçının 2.000’i aşkın yapıtı yer alıyor.İş Bankası'nın bir başka köklü oluşumu olanKültür Yayınları, 1956'dan bu yana yayınhayatımızda yer alıyor. Kurumun kültür, sanat,tarih ve ekonomi dallarında yayımladığı eser sayısı1.000'i aşmış durumda.Genel Müdürlük binasında 2000 yılında açılanİş Sanat'ın 800 kişilik salonunda klasik müzik,Türk, caz ve dünya müziğinden seçkin örneklerinyanı sıra dans gösterileri, müzik-şiir buluşmalarıgerçekleştiriliyor. İş Sanat'ın giriş katında yer alanKibele Sanat Galerisi'nde bankanın resimkoleksiyonunun yanı sıra, çeşitli sanatçıların kişiselve karma resim, heykel, fotoğraf ve benzerisergileri, retrospektif ağırlıklı olmak üzeregerçekleştiriliyor.
Ürün
Kuruluş ilkelerinden hareketle üretim sektörlerinindesteklenmesine özel önem veren İş Bankası'nınTürk ekonomisinin %98'lik bölümünü oluşturanküçük ve orta boy işletmelere kullandırdığı

kredilerin toplam kredi portföyü içindeki oranı%65'e ulaşıyor.Uygun maliyetli, sektör ihtiyaçlarını gözetenkredileriyle ticareti ve sanayi kesimini destekleyenİş Bankası, bireysel bankacılık alanında daTürkiye'nin lider bankası.İş Bankası çocukluk döneminden emekliliğekadar altı ana gruptan oluşan zengin finansal ürünyelpazesini hayatlarının her anında bireylerinhizmetine sunuyor.Bireylerin günlük yaşantılarında sürekli bankailişkisini sağlayan Temel Ürünler grubunda;VadesizHesap, Bankamatik Kartı, Kredi Kartı, OtomatikÖdeme, S.O.S. ve Ek Hesap yer alıyor.Bireysel Kredi Ürünleri ise; İhtiyaç, Kariyerim,Evim,Tatil, Bayram, Nema, Maaş, Eğitim,Taşıt,Konut, Faturalı Alışveriş Kredileri,Tüketici Destek,Yapı ve Konut Güçlendirme başlıklarını taşıyor.Tasarruf Ürünleri başlığı altında,Vadeli Hesaplar,Hisse Senedi,Yatırım Fonu, HazineBonosu/Devlet Tahvili, Repo, Altın, Eurobond yeralıyor.Bireysel Emeklilik, Hayat Sigortaları, SağlıkSigortaları, Kasko, Konut, İşyeri Sigorta Paketleri İşBankası'nın Sigorta Hizmetleri grubunuoluşturuyor.Bankanın Çocuk ve Gençlik Ürünleri ise;İlk İmza Hesabı, İş'te Üniversiteli Hizmet Paketi,Kumbara Fonu, Özel Okul Ödemeleri, ÜniversiteHarç Tahsilatları olarak listeleniyor. İş Bankasıtarafından bireye yönelik sunulan diğer ürünlerise; Mavi Çek, Kiralık Kasa, Motorlu Taşıtlar VergisiÖdemesi,Trafik Cezası Ödemesi, Mavi Armağan,AVEA Cep Telefonu Kontör Yükleme Hizmeti,Karayolları KGS-Kartlı Geçiş Sistemi Kartları,Havale, Diğer Bankalara Havale (EFT), Döviz Alış-Satış İşlemleri, STS-Site Tahsilat Sistemi,Vize BilgiHizmet Bedeli Tahsilatları ve Seyahat Çekleri.Müşteriler, bu ürün ve hizmetlere Türkiyeçapındaki 871 şube ve 2 bin 572 Bankamatik'tenulaşabiliyor. Ek olarak bankanın web sitesi,444 02 02 numaralı İş Bankası Çağrı Merkezi veMobil Bankacılık kanallarından da ürün vehizmetlere erişilebiliyor.
En Son Geliflmeler
İş Bankası, bilanço büyüklüğü açısından en yakınrakibiyle arasındaki farkı 2004 yılı sonunda 3.6 katrilyon liraya çıkartarak,Türkiye'nin enbüyük özel bankası konumunu pekiştirdi.2000'de, internet siteleri üzerinden alışveriş

yapılmasına olanak sağlayan Sanal POS;2001'de anlaşmalı üye işyerlerinde taksitlialışveriş ve puan kazanma olanağısağlayan Maximum Kredi Kartı; Aveaabonelerinin (cep telefonları aracılığıyla)hesap bilgilerine ulaşarak güvenli birortamda parasal işlemlerinigerçekleştirebildikleri Mobil Bankacılık,İş Bankası'nın son dönemde hizmetesunduğu yeni ürünler arasında.3-D Secure sistemi; SOS-SınırsızOtomatik Servis hizmeti; İş'te ÜniversiteliHizmet Paketi; Bankamatik + (DiğerBankamatiklerin taşıdığı özelliklere ekolarak, yatırılan paraların anında hesabageçmesine olanak tanır) ve TüketiciDestek Kredisi ile Konut ve YapıGüçlendirme Kredisi de bankanınhizmetleri arasında yer alıyor.
Promosyon
İş Bankası'nın “müşteri memnuniyeti”doğrultusunda yaptığı pek çok çalışmaarasında, kredi kartı ürününden toplananpuanların POS üzerinden bozdurularaküye işyerlerinde alışverişe dönüştürülmesidışında sunduğu ödül programları dabulunuyor. İş Bankası, alışveriş işlemhacimlerinin artış gösterdiği bayram, tatil,yılbaşı gibi dönemlerde kampanyalardüzenleyerek, iki kat MaxiPuan, hediyeMaxiPuan veya çekilişle ödüller veriyor.Ayrıca Mastercard ve Visa kuruluşlarıncadüzenlenen tüm kampanyalara iştirak ederekmüşteri sadakat programını çeşitlendiriyor. İşBankası, müşteri sadakatine verdiği önemi,kuruluşunun 80. yılını kutladığı 2004 yılı boyuncaher ay 80 Bankamatik veya kredi kartı müşterisini500 YTL tutarında MaxiPuan'la ödüllendirdiğikampanyasıyla da gösterdi.

Marka De¤erleri
İş Bankası, köklü geçmişi ve büyüklüğününyarattığı güçle Türk bankacılık sektöründe“liderlik” ve “büyüklük” kavramlarını temsil ediyorve müşterilerinin büyük bölümü tarafından“Türkiye'nin Bankası” olarak görülüyor.Uzun yıllara yayılmış olumlu tecrübeleriyle“saygın, sorumluluk sahibi ve güvenilir” bankaolarak bilinirliğini pekiştirmiş bulunuyor.İş Bankası, yeni teknolojileri ve hizmetlerisüratle sistemine entegre eden, değişime açık ve“yenilikçi” bir banka olarak değerlendiriliyor.
www.isbank.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

İş Bankası kurulduğu gün CumhurbaşkanıMustafa Kemal Atatürk, bankanın ikincimüşterisi olarak 207 bin 400 lira yatırdı.
1987'de elektronik bankacılığın temellerini atanbankamatikleri (ATM) ilk olarak İş Bankasıuygulamaya soktu.

Türkiye ‹fl Bankas›
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