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''CORE FİNANS'' ADI VERİLEN YENİ SİSTEM, 
 10 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA, 135 BANKACI, 
 110 MÜHENDİS VE 70 TEKNİSYENİN 2.5 YILLIK 
 ÇALIŞMASI SONUCUNDA GELİŞTİRİLDİ 
 
 
 
Finansbank, 10 milyon dolarlık yatırımla bankacılık sistemini yeniledi. ''Core Finans'' adı verilen yeni 
sistemin, bankanın müşterisini daha yakından tanıma, hızlı ürün sunma, esneklik, güvenlik ve maliyet 
kontrolünde hareket kabiliyetini istediği kadar artırma olanağı 
getirdiği bildirildi. 
 
  Finansbank Genel Müdürü Onur Umut, yeni sistemin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında 
yaptığı konuşmada, 1997 yılından itibaren teknik açıdan yeni bir sisteme ihtiyaç duyduklarını ve bu 
doğrultuda ürün arayışına girdiklerini belirtti. Mevcut ürünlerin kendilerini tatmin etmemesi üzerine 
1999 yılı sonunda IBM'in desteğiyle kendi yazılımlarını geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Umut, 
''Core Finans'' adı verilen sistemin, 135 bankacı, 110 mühendis ve 70 teknisyenin 2.5 yıllık çalışması 
sonucunda ortaya çıktığını, sistemin bankanın tüm işlemlerinde aynı anda kullanılmaya başlandığını 
söyledi. 
     
Rekabetin had safhaya ulaştığı günümüzde müşteriye en iyi hizmeti, en uygun fiyatla en uygun 
zamanda sunabilmek için çok ciddi teknolojik altyapıya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Onur Umut, 
Core Finans'ın her türlü büyüme, açılma ve değişime uygun esnek bir bankacılık paketi 
olduğunu kaydetti. 
 
    MÜŞTERİ SAYISINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR- 
 
Core Finans'ın bundan sonraki bankacılık vizyonlarında Finansbank'ı ileriye taşıyacak en önemli yapı 
taşı olduğunu belirten Umut, şöyle devam etti: 
''Yeni sistem geleceğe yönelik bir sistem. Kullanımı ve maliyeti çok ucuz, güvenilirliliği çok yüksek. 
Müşterinin istekleri doğrultusunda değişimleri en kısa sürede gerçekleştirebilecek bir yapıda. Yeni 
sistemle somut olarak müşteri sayımızın çok hızlı artmasını öngörüyoruz. Sistem, milyonlarca müşteriye 
çok rahatlıkla cevap verebilecek kapasitede.'' 
    
Onur Umut, Core Finans için bankanın 10 milyon dolarlık bir yatırım 
yaptığını bildirdi. Finansbank'ın bilgi teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Lale Maro da, 2002'li yılların bankacılık anlayışını desteklemek amacıyla oluşturulan Core Finans'ın 
bankanın müşterisini daha yakından tanıma, hızlı ürün sunma, esneklik, güvenlik ve maliyet kontrolü 
gibi kilit konularda hareket kabiliyetini, ölçülebilirlik, dış sistemlerle kolay entegrasyon olanaklarını 
istediği kadar artırma imkanı sağladığını vurguladı. 
   
Maro, yeni teknolojik kullanımla rekabet ve verimlilik avantajı sağlayan Core Finans ile müşterilerin 
daha iyi tanınabildiğini, bu doğrultuda müşterinin portföyünün yararlandığı kanal ve hizmetlerin 
izlenmesiyle müşterilerin ihtiyaçlarının daha hızlı belirlenebildiğini 
ve daha iyi hizmet verilmesini kolaylaştırdığını kaydetti. Sistem dahilinde yeni ürünlerin çok hızlı 
geliştirildiğini ve uygulamanın çalışma esnasında değiştirilebildiğini ifade eden Maro, 
yeni sistemin yatırım, işletim ve ürün geliştirme maliyetlerinin düşük, bakımı ve işletiminin kolay 
olduğunu söyledi. 
    
Maro, Core Finans sisteminin devreye girmeden önce çok yoğun testlerden geçtiğini, Kasım 2002'de 
bazı birimlerde çalışmaya başladığını ve yaklaşık 4 aylık sürede hiçbir problem yaşamadıklarını anlattı. 
     
IBM Türk Genel Müdürü Hüseyin Kızıltay ise dünyanın bugün geldiği noktada rekabet avantajı elde 
edebilmek için teknoloji birikiminin iş vizyonu ile tamamlanmasının şart olduğuna dikkat çekti. Kızıltay, 
Finansbank'la birlikte gerçekleştirilen yeni bankacılık sisteminin önümüzdeki 5-10 yıl içinde bütün 



bankaların kullanacağı bir teknoloji 
olacağı görüşünü dile getirdi. Verilen bilgiye göre, Finansbank'ın altyapısını ve çalışma şeklini tamamen 
değiştiren, tüm genel müdürlük birimleri, kanallar ve şubelerde aynı anda devreye giren Core Finans 
sisteminden alınan sonuçlar, analiz edilerek sistemin geri beslenmesi sağlanıyor. 
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