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FİNANSBANK’IN HEDEFİ : 
BİREYSEL, İŞLETME, KURUMSAL BANKACILIK VE KREDİ KARTLARINDA PARALEL 
BÜYÜME İLE 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İLK ÜÇ BANKASI  
ARASINA GİRMEK. 
 
 
Finansbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası Onur Umut ve Finansbank Genel Müdürü 
Sinan Şahinbaş biraraya gelerek  gerçekleştirdikleri basın sohbet toplantısında 
Finansbank’ın kısa ve uzun vadedeki hedeflerini açıkladılar.  
 
 
Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin en büyük 5’inci bankası olarak önümüzdeki 5 yıllık hedeflerini 
“Türkiye’nin en büyük ilk 3 bankası içerisinde olmak” olarak açıklayan Finansbank Genel Müdürü Sinan 
Şahinbaş, bu hedefi yakalamak için 1995 yılından beri teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan 
yatırımların, önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini söyledi. 
 
Bu noktada Finansbank’ın bugüne kadar Türkiye'deki orta ölçekli ve büyük kurumsal müşterilere 
Kurumsal Bankacılık hizmetleri vererek büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini kaydeden 
Finansbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası Onur Umut, gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda Bireysel 
Bankacılık, İşletme Bankacılığı ve Kredi Kartları’nda da hızlı bir büyüme trendini yakaladıklarını 
vurguladı. 
 
“TEKSTİL, GEMİ SANAYİ, TURİZM VE PERAKENDE  
SEKTÖRLERİNİN LOKOMOTİF BANKASIYIZ” 
 
Umut, konuşmasının devamında Finansbank’ın kurumsal bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak şu 
açıklamayı yaptı: 
 
“Finansbank, Kurumsal Bankacılık alanında özellikle ‘dış ticaret’ ve ‘proje finansmanı’ konularında 2002 
yılından itibaren çok önemli pazar payına ulaştı. Bugün geldiğimiz nokdada tekstil, gemi sanayi, turizm 
ve perakende sektörlerinin lokomotif bankası konumundayız. 
Proje Finansmanı konusunda gemicilik sektörüne vermiş olduğu destek sektörün gelişimi açısından son 
derece önemli. Basit bir örnek vermek gerekirse Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen gemilerin yüzde 
95’inin finansman desteği bankamız tarafından sağlandı. Ayrıca Türk müteahhitlerin yurtdışı taahhüt 
işlerinde en aktif bankalardan biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekstil ve turizm sektörlerinde 
yapılan yatırımlarda önemli katkı sağlıyoruz. Türkiye genelinde proje finansmanı konusunda yüzde 
20’lik, dış ticaret konusunda ise yüzde 11’lik pazar payına sahibiz. Kurumsal kredi portföyümüz 2002 yıl 
sonuna göre Eylül 2003’te ABD Doları bazında yüzde 41 artış gösterdi. Bundan sonraki dönemlerde de 
bu konular üzerine özenle eğilmeyi planlıyoruz.”  
 
KREDİ KARTLARINDA GELDİĞİMİZ  
NOKTA MEMNUN EDİCİ 
 
Kredi kartı segmentinde elde ettikleri başarının oldukça dikkat çekici olduğunu vurgulayan Umut, 
Finansbank’ın toplam kart sayısı ilk dokuz aylık dönemde yüzde 39’luk artışla 1 milyon 330 bin adete 
ulaştığını belirtti. Bu noktada doğru strateji ile kısa sürede ulaşılan bu rakamların Finansbank için 
memnuniyet verici olduğunu açıklayan Umut, kredi kartları segmentinin önümüzdeki dönemde 
Finansbank’ın büyüme ve karlılığında öncelikli alanlardan biri olacağı noktasının altını çizdi. 
 
Kredi kartları segmentinde uyguladıkları stratejinin Visa Challenge’ın düzenlediği Dünya Kredi Kartı 
Yarışması’nda elde edilen birincilikle tescillendiğini belirten Umut, Visa üyesi 76 bankanın sanal 
ortamda kredi kartı stratejilerinin yarıştığı Visa Challenge yarışmasında birincilik elde eden ilk Türk 
bankası olmanın gururunu taşıdıklarını söyledi.  



 
Umut, 2003’te kendilerini mutlu eden bir diğer ödülün ise  Call Centre Focus tarafından her yıl 
düzenlenen European Call Centre of the Year Awards-Avrupa Yılın Çağrı Merkezi Ödülleri yarışmasında 
Finansbank’ın, Best Use Of Technology-En İyi Teknoloji Kullanımı dalında Avrupa Birincisi olması 
olduğunu kaydetti. 
 
Finansbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası Onur Umut ile gerçekleştirdikleri basın sohbet 
toplantısında Şahinbaş, Finansbank olarak belirledikleri hedefleri yakalamak için izleyecekleri stratejiyi 
ise şu başlıklar altında özetledi: 
 

• Türkiye'de kurumsal ve perakende bankacılık operasyonlarının dengeli ve sürekli büyümesi. 
  
• Ürün gelişimi ve ürünün müşteri bazına dağıtımına yönelik ileri düzeyde bir bilişim teknolojisi 

altyapısı desteğini geliştirmek ve uygulamak. 
 

• Nitelikli elemanlar ile çalışmak ve çalışanların iş motivasyonlarını sağlamak. 
 

• Dış ticaretin finansmanı alanında katma değer sağlayacak hizmetler sunmak amacıyla yan 
kuruluş, ortak şirket ve muhabir bankalardan oluşan uluslararası ağı verimli şekilde kullanmak.  
 

Şahinbaş, Finansbank’ta hedefleri yakalamak üzere oluşturdukları stratejide bugüne kadar ve bundan 
sonraki dönemde ağırlık verecekleri konuları ise şu ana başlıklar altında topladı: 
 
 
“FİNANSBANK’IN ÖZKAYNAKLARI  
İLK 9 AYDA YÜZDE 52 BÜYÜDÜ” 
 
“Bankamızın özellikle aktif kalemlerdeki büyüme stratejisi önümüzdeki dönemlerde de hızla sürecek. 
Uzun dönemde Türkiye’nin büyüklük açısından ilk 3 bankası arasında olmak en önemli hedeflerimiz 
arasında. Özkaynaklarımızdaki 9’uncu ay sonuçlarında görülen dolar bazında yüzde 52’lik büyüme 
serbest sermayemize de yansımış durumda. Bu durum bankamızı daha da güçlendirdi.” 
 
KOBİ’LERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZİ  
YENİDEN  YAPILANDIRDIK 
 
Kurumsal Bankacılık alanında Türkiye'nin en aktif bankalarından biri olan Finansbank’ın orta ve uzun 
vadeli kredileri arttıracağını kaydeden Şahinbaş, sağlanan bu kaynağı müşteri yatırımlarını 
desteklemekte kullanacaklarını belirti. 
 
Bu noktada KOBİ’lerin önümüzdeki 5 yıllık dönemde Finansbank’ın hizmet üreteceği öncelikli alanlar 
arasında olacağını belirten Şahinbaş,  perakende bankacılık operasyonlarını, önümüzdeki beş yıl içinde 
daha da büyük bir önem kazanacağına inandıkları KOBİ bankacılığı faaliyetlerini içerecek şekilde 
yeniden yapılandırıldığını kaydetti. 
 
KOBİ’lere yönelik yeni ürün ve hizmet çalışmaları hızla devam etmekte olup bu kulvarda da en iyi 
olmayı amaçladıklarını kaydeden Şahinbaş, yapılan çalışmalar doğrultusunda; toplam bireysel ve KOBİ 
kredilerinin 2003 yılı içerisinde ABD Doları bazında yüzde 207 artarak 227.4 trilyon liraya ulaştığını 
açıkladı. 
 
ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 33 ARTI 
 
Düzenlenen basın sohbet toplantısında Ekim 2003 itibariyle Finansbank’ın  Bahreyn Şubesi dahil 150 
şubeye ulaştığını ifade eden Şahinbaş, çalışan sayısının ise geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında yüzde 33 
artarak 3 bin 750’ye çıktığını belirti.  
 
Personel yapılarını başarıya götüren en önemli  kaynak olarak gördüklerini vurgulayan Şahinbaş, bu 
çerçevede nitelikli elemanlar ile çalışmaya önem verdiklerini söyledi.   



 
Bu noktada çalışanlarına kurum kültürünü teşvik etmek amacıyla tasarlanmış, yüksek seviyede eğitim 
sağladıklarını kaydeden Şahinbaş, Finansbank’ı geleceğe taşıyacak stratejiler içerisinde insan 
kaynakları kadar öncelik verilen bir diğer alanın da teknoloji olduğunu kaydetti. 
 
      ***** 
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