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FİNANSBANK’TAN BİR “İLK”… 
 
Finansbank, Türkiye’de ilk defa uluslararası sermaye 
piyasalarından 10 yıl vadeli 200 milyon dolar tutarında sermaye 
benzeri kredi sağladı… 
 
Finansbank, uluslararası yatırım bankası Merill Lynch liderliğinde, 10 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz 
ve vade sonunda ana para ödemeli sermaye benzeri kredi anlaşmasını 7 Ekim tarihinde 
imzaladı.  Faiz oranı %9 olan kredi 5 yıl sonundan itibaren  banka tarafından opsiyonlu geri 
ödeme özelliği içeriyor. İmzalanan anlaşma ile kredi aynı tarihte kullanıldı.  
 
Eylül ayında Finansbank üst yönetimi tarafından Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika’daki 58 
yatırımcı ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kredi, Türkiye ve Avrupa’daki gelişen 
piyasalarda bir ilk olma özelliği taşıyor. Uluslararası rating kuruluşu Moody’s tarafından “Ba 1” 
notu ile derecelendirilen kredi ayrıca Türkiye’de bir bankanın borçlandığı  en uzun vadeye 
sahip.   
 
Londra, Rotterdam, Frankfurt, Köln, Zürih, Hong Kong, Singapur, Newyork ve Los 
Angeles’daki yatırımcılar ile Finansbank yetkililerinin bire bir yaptığı görüşmelerin ardından 
elde edilen kredinin bölgesel dağılımı ise şöyle:  
 
ABD    %17 
Kıta Avrupası   %38 
İngiltere-İrlanda  %23 
Uzak Doğu   %19 
Orta Doğu ve Afrika   %3 
 
Finansbank tarafından büyüme planlarına destek olması amacı ile kullanılan sermaye benzeri 
kredi ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın 
toplantısında şunları söyledi: “Finansbank olarak, çok saygın uluslararası yatırımcılarının 
desteği ile 200 milyon dolar tutarında sermaye benzeri kredi sağladık. Bu kurumların bir kısmı 
Türkiye’de ilk kez  yatırım  yapmışlardır. 
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Yabancı se mayenin ülkemize düşük geldiği böyle bir dönemde bankamıza verilen bu kredi,
ekonomimizdeki ve bankacılık sektöründeki olumlu gelişmelerin  yanısıra, finansal gücümüz
uluslararası niteliğimiz ve müşteri odaklı bankacılık yaklaşımlarımıza duyulan güvenin bir 
sonucudur.  

Ülkemizde bankacılık sek örü; geçmişte yaşanan ekonomik krizler ve alınan piyasa riskleri, 
gücünü kaybe miş sermaye yapısı ve birikimlerin düşüklüğü nedeni ile yeterli büyüklüğe ve 
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derinliğe ulaşamamış ır. çinde bulunduğumuz dönemde devle in iç borcu düşme trendine 
girmiştir. Bu vesile ile bankacılık sek örü reel olarak ciddi anlamda büyüyecek, bankala  kamu  
kağıdı yerine kredi ağırlıklı büyümek mecburiyetinde kalacak ve bu da bankacılık sektörünün 
sermaye ihtiyacını artıracaktır. Bilançosunda kredilerin payı %57 seviyesinde olan  
Finansbank, %33 sektör ortalamasına göre reel sektörü yüksek düzeyde kredilendirmektedir. 
Sektör ortalamalarının üstünde bir karlılık oranına sahip olan Finansbank, müşteri odaklı 
büyümeyi ve pazar payını arttırmayı hedefleyen bir banka olarak almış olduğu sermaye 
benzeri  kredi ile büyüme hedefleri için çok güçlü bir destek sağlamış ır. Bankamızın 
geleceğine ve  büyüme planlarına güvenerek bu finansmanda yer alan tüm yatı ımcılarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz .”  
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