
Pazar
Türkiye bankacılık sektöründe 2007 yılı sonuitibarıyla 46 mevduat ve yatırım bankası bulunuyor.Ülke genelindeki yaklaşık 7 bin şubede, 145 binkişi hizmet veriyor.Türkiye Bankalar Birliği’nin İMKB’de işlem görenmevduat bankalarının toplam aktifleri Eylül 2007raporunda, bir önceki yılsonuna göre %8 artarak,389 milyar YTL’ye yükseldi. Birliğin Eylül 2007’deki“Türkiye Bankacılık Sistemi” raporuna göreyse,toplam aktifleri 525 milyar YTL’ye (436 milyardolar) ulaştı. Toplam aktiflerin gayri safi millihasılaya oranı %84 iken, Haziran 2007 itibarıylasektörün net dönem karı geçen yılın aynıdönemine göre %58 oranında artarak 7 milyar870 milyon YTL (6 milyar 33 milyon dolar)seviyesine çıktı. Sektördeki ilk beş bankanıntoplam içindeki aktif payı %63, mevduat payı%65, kredi payı ise %58 oldu. İlk 10 bankanınsektördeki aktif payı %86, mevduat payı %90,kredi payı ise %83’e ulaştı. 17 bankanın sermayeyeterlilik oranı da ortalamanın üzerindegerçekleşti.
Baflar›lar
Türkiye pazarına 2005 yılında Dışbank’ı alarakgiren Fortis, belirli segment ve ürünlerde pazarpayını 2009 yılı sonuna kadar iki misline çıkarmayıhedefliyor. Büyüme stratejisi olarak yüksek kaliteli,yenilikçi, uygun maliyetli hizmet ve ürünler sunmayıbenimseyen Fortis, toplumun daha geniş kesimlerineulaşabilmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanınıkapsayacak şekilde şube açarak alternatif dağıtımkanallarını da güçlendiriyor. İki buçuk yıl gibi kısabir süre içinde 87 yeni şube açarak, toplam şubesayısını 273’e çıkaran Fortis, 2009 yılı sonunakadar 300’ü aşmayı hedefliyor.2007 yılının ilk yarısında karını %445 gibi rekordüzeyde artıran Fortis, aynı süre içinde 421 kişiyede iş imkanı sağladı. Fortis’in öz kaynakları %41

artarak 1.6 milyar YTL’yeulaştı ve sadece 2007yılında KOBİ kredileri%18’lik bir artışla 1.1 milyar YTL’ye çıktı.Fortis, Dışbank’tandönüşümünü beş ay gibikısa bir sürede başarıylatamamladı ve buçalışmaların meyvesini art arda aldığı ödüllerletaçlandırdı. Eylül 2006’daThink Marketing GrandPrix’de “yenidenmarkalama-rebranding”kampanyası ve ilişkilitüm pazarlamafaaliyetlerinden ötürüBüyük Ödül’e, aynı yılınKasım ayında ise 2006 İnteraktif PazarlamaÖdülleri’nde, lansmankampanyasının web tabanlı uygulamaları içinBüyük Jüri Ödülü’nesahip oldu. Lansmankampanyası için hazırlananbannerlar aynı zamandaThe Horizon InteractiveAwards (USA)'daGümüş Ödül kazandı.Fortis, Capital Dergisitarafından düzenlenenbir araştırmada Türkiye'ninen inovatif şirketlerindenbiri seçildi. Fortis ayrıca,ContactCenterWorld.comtarafından Mayıs 2007’deEn İyi Çağrı Merkezikategorisinde Avrupa,Orta Doğu ve Afrika’da“Çok Güçlü TavsiyeEdilme Ödülü”ne layık görüldü. Finanssektörünün saygın uluslararası yayınlarındanThe Banker Dergisi’de, 2007 yılında Fortis’i Batı Avrupa'da “Yılın Bankası” seçti.
Tarihçe
12 Aralık 1990 günü Hollanda’da AMEV / VSB ileBelçika'daki AG Group arasında sağlanan anlaşmaile Avrupa'nın en büyük finans kuruluşlarındanbiri oluşturuldu ve yeni kuruluşa Latince “sağlam”,“güçlü” ve “kararlı” anlamına gelen Fortis adıverildi. Bu birleşmeyi sağlayan her iki kuruluş,kendi sektöründe lider durumdaydı.AG Group, Belçika sigorta sektöründe, AMEVHollanda ve uluslararası sigorta pazarında,VSBHollanda da perakende pazarında başarılı birmevduat bankasıydı. Banka satın alarak büyümeyitemel stratejilerden biri olarak benimseyen Fortis,1993 yılında Belçika’nın ASLK-CGER bankasındadenetimi sağlayan oranda hisse aldı. Ardından1997 yılında Hollanda’da kurumsal bir banka olanMessPierson’ın alımı, Fortis’in özel, şirket ve yatırımbankacılık faaliyetlerini önemli ölçüde güçlendirdi.Çok sayıda varlık yönetimi müşterisine de ulaşmasınısağladı. Son olarak, 1998 yılında Belçika'nın prestijlibankası Generale Bank satın alınırken, 2000 yılı

itibarıyla, ASLK-CGER, Generale Bank,VSB Bankand MeesPierson (MeesPierson Özel Bankacılıkhariç) bünyeye entegre edildi ve hepsi Fortis ismi altında faaliyet göstermeye başladı.Aynı yıl Banque Generale du Luxembourg’dakisermaye kontrolü hissesinin %97.73’üne sahipolan Fortis, 2001’de onu Benelüks bölgesinde en büyük sigorta şirketi konumuna taşıyan AMEVASR birleşmesini tamamladı ve 2002’de IntertrustGroup'u aldı. Fortis’in 15 yıllık geçmişindeBenelüks Bölgesi (Belçika, Hollanda, Lüksemburg)dışında da, birçok ortak girişim ve iş birliğigerçekleştirildi. Son yıllarda Asya’da da atılımyapan Fortis, Malezya’nın en büyük finansalhizmetler grubu olan Maybank ile ortak bir şirketkurdu. China Insurance Group ile hayat sigortasıortaklığına imza atan Fortis, Şangay’da HaitongSecurities ile stratejik ortaklık gerçekleştirdi. 2004yılında Muang Thai ile Tayland’da, İspanya'nın enbüyük bankalarından biri olan La Caxia vePortekiz’in en büyük özel bankası olan BancoCommercial Portugues (BCP) ile Avrupa’daortak oldu. Fortis, son olarak, Dışbank’ın %93.3orandaki hissesini 2005 yılında satın alarak,Türkfinans sektöründe güçlü bir yer elde etti.
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Ürün
Avrupa’nın en zengin bölgelerinden biri olanBenelüks’te banka ve sigorta alanında liderkonumda olan Fortis, Avrupa perakendebankacılık pazarında önemli bir yere sahip…Fortis, şirketlere, kurumsal müşterilere vestratejik konumda yer alan bireylere uzmanlıkgerektiren finansal hizmetler sunuyor ve büyükşirketlerle girişimcilere entegre çözümlergetiriyor. Uzmanlık gerektiren özel alanlardakideneyimleri sebebiyle Kuzey Amerika’da enerji vefon yönetiminde, dünyada da ticari eşya venakliye olmak üzere niş pazarlarda bölgesel veyaküresel düzeyde lider konumda yer alıyor. Fortis,banka ve sigorta yeteneklerini Avrupa veAmerika’nın gelişen pazarlarındaki başarısı ile öneçıkarırken, İber yarımadası (İspanya-Portekiz) veMalezya’da da banka sigortacılığında pazar liderikonumunda bulunuyor.Fortis Türkiye’de ise bankacılık, sigorta veyatırım alanlarında yenilikçi ve yüksek kaliteli hertürlü ürün ve hizmeti, giderek yaygınlaşan şube,ATM ve internet bankacılığı ile sunuyor. Ayrıca,küresel bilgi ve deneyim birikimi ile banka,sigorta ve yatırım alanlarında pazarın gelişmesineöncülük etmeye devam ediyor.Türkiye’de 13,dünyada ise 126 Ticari Bankacılık Merkezi’ninentegre ağı sayesinde her yerde ve her zamanaynı hizmeti sunan banka, müşterilerininhayatlarının bankası olma yolunda hızla ilerliyor.
En Son Geliflmeler
Fortis, müşterilerine ayrıcalıklı ürün ve hizmetlersunmaya 2007 yılı içinde de aralıksız devam etti.Banka, şubelerinin bulunmadığı yerlerde, küçükgirişimcilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan KredimBenim şubelerinden2007 yılı içinde iki adet açtı. 2008 yılında ise 40 KredimBenim şubesi ile 10 perakende şubeaçmayı hedefleyen Fortis, modern bankacılık vefinans hizmetlerini en yüksek kalitede ve uygunmaliyetlerle müşterilerine sunmayı hedefliyor.Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Fortis,Türkiye’yeyeni bir yatırım ürünü sundu. Anapara KorumaAmaçlı Fonları, riski sevmeyen ama getiribeklentisi yüksek yatırımcılara yönelik hazırlandıve anapara korumasının yanında potansiyel birgetiriyi de beraberinde sundu. Anapara KorumaAmaçlı Fonlar’ın, piyasalarda dalgalanmanın arttığıdönemler için en uygun yatırım araçlarından biriolması bekleniyor.Fortis, emlak sektöründeki hareketlenme vekredi taleplerinin potansiyeli sebebiyle 13 Mortgageürününü aynı anda sunarak herkesin beklentisineyönelik konut ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Fortis bu yıl içinde internet bankacılığı güvenliğiyleilgili yeni bir dönemi daha başlatarak, kullanıcıyaözel tek kullanımlık şifre üreten ŞifreNet hizmetinisunmaya başladı. Her seferinde müşteriye özeltek kullanımlık internet bankacılığı şifresi üretenŞifrenet ile Fortis, internet bankacılığı’nda sonsistem güvenlik ayrıcalığını sağlıyor.Fortis ayrıca çok önemli bir global gelişmeye deimza atarak, Avrupa’da 2007 yılında Royal Bankof Scotland (RBS) ve Santander’den oluşturduğukonsorsiyumla birlikte ABN Amro’yu satın aldı.Bu satın alımın ardından Avrupa’nın ilk beşbankası arasına giren Fortis, bugün 50’ninüzerinde ülkede varlığını sürdürüyor. Halen 60bin kişilik iş gücü ve 43 milyar Euroluk piyasadeğerine sahip olan Fortis, küresel gücünü yerelkoşullara esnekliğiyle birleştiriyor.
Promosyon
Fortis, özellikle perakende bankacılık alanındapazara sunduğu gerek yenilikçi ürün vehizmetlerle gerekse de tüketici ihtiyaçlarındanyola çıkarak hazırladığıkampanyalarla rakiplerindenfarklılaşmayı başardı. 2007 yılıboyunca özellikle kredikampanyalarında büyük atakyapan Fortis; “Esnafa ÖzelKefilsiz Nakit Kredi”den “Uygun Faizli BayramKredisi”ne, “Masrafsız KonutKredisi”nden “Üç ay ErtelemeliKefilsiz Nakit Kredi”ye kadarçok çeşitli ihtiyaçlara yönelikkredi alternatifleri sundu.Bunlara son olarak “BorçTransfer Kredisi”ni de ekledi.Bu kredi sayesinde müşterilere,sadece başka bankalara olankredi kartı ve bireysel krediborçları değil; kamu, kurumve kuruluşlara olan borçlarınıkapatmaları için de olanaksağlandı.Mortgage alanında ne kadariddialı olduğunu gösteren birkampanya hazırlayan Fortis,Mortgage ürününü net olarakanlatan iletişim kampanyasınınbaşarısını başvuru adetlerindekibüyük artışla kanıtladı. Bunlarınyanında “İdeal Kart”müşterilerine yönelik taksitekleme ya da ertelemekampanyaları da düzenledi.Bilgisayardan otomotive,gıdadan giyime ve turizmdenakaryakıta kadar farklısektörlerde onbinlerceanlaşmalı İdeal Kartişyerlerinde uygun koşullardaalışveriş imkanı yaratıldı.Ayrıca, İdeal Kart kullanımını daha da artırmakamacıyla Anadolu’nun çeşitli bölgelerine özelkampanyalar düzenlendi.İster İdeal Kart ile yapılan alışverişlerden isterFortis'te yapılan bankacılık işlemlerinden olsunkazanılan İdeal Puan’ların Bireysel EmeklilikSözleşmenize aktarılabilmesi sağlandı. Müşterilerebiriken İdeal Puan’larını bedava dakika/kontöryükleme için kullanma olanağı da sunuldu.Belirlenen çeşitli meslek gruplarına yönelik özel paketler hazırlayarak hem iş hem de özelihtiyaçlarına yönelik finansal çözüm önerilerigetiren Fortis,Türkiye’de 2005-2006 sezonundanbaşlayarak çok önemli bir sponsorluğa imza attı.Fortis Türkiye Kupası ile Fortis,Türkiye’nin enönemli spor organizasyonlarından birinin anasponsorluğunu üç sezondur sürdürüyor. Globaldüzeyde de futbol sponsorlukları olan Fortis,Belçika’da 27 yıldır Anderlecht’in, Hollanda'da ise Feyenoord’un sponsorluğunu yürütüyor.Sanatı desteklemeyi görev edinen Fortis,Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat alanındaki

birikimini ortaya koymayı ve korumayıhedefleyen İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nin2006-2007 yıllarında sponsorluğunu üstlendi.
Marka De¤erleri
Tüm müşterilerini hedeflerine ve hayallerinekavuşturmayı amaçlayan Fortis, bunugerçekleştirirken tek ve güçlü bir marka çatısıaltında hizmet vermeyi ilke ediniyor. Sağlamfinansal yapısı ve çalışanlarının ekip ruhu sayesindeFortis, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümve öneriler sunmayı sürekli kılıyor. Fortis için karlı,sürdürülebilir ve kontrollü büyümenin gereklilikleriarasında yer alan değerler ; farklılaştırılmış ürün vehizmetlerle müşteri ilişkilerini derinleştirebilmek,inanan ve tek vücut olmuş çalışanlar, hassasperformans ve risk yönetimi olarak sıralanıyor.Tüm dünyada ve Türkiye’de Fortis markasınınsahip olduğu değerin temelini bu anlayış oluşturuyor.
www.fortis.com.tr

Fortis Grubu’nu oluşturan kuruluşların kökleriyaklaşık 300 yıl geriye dayanıyor. O kadar ki,Fortis’in oluşmasını sağlayan öncüler, AmerikaBirleşik Devletleri’nin Louisiana Eyaleti’niNapolyon’dan satın alması için finansmansağlamışlar.
Fortis, 1990 yılındaki oluşumuyla Avrupa finanssektöründeki ilk sınır ötesi kurum.
Fortis, “Temiz Enerji” projeleri finansmanlarınasendikasyon kredisi veren bir numaralı finanskuruluşu olma özelliğini taşıyor.
Sosyal sorumluluğun bilinciyle 1996 yılındaBelçika’da, 2001 yılında Hollanda’da kurulmuşolan Fortis vakıflarını, Lüksemburg, Polonya veFransa’da kurulan vakıflar izledi.
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?


