
 
 
 

 
Finansbank zirvedeki bankaları zorlayacak 

 
20 yılda Türk bankacılık sektörünün 5. özel bankası konumuna ulaşan 
Finansbank, gelecek iki yılın sonunda, bireysel bankacılıkta % 10’un 
üzerinde, Kobi bankacılığında %15, kredi kartlarında %11, mortgage 
kredilerinde %14 ve Türkiye’nin dış ticaret finansmanında %10 pazar payına 
ulaşmayı hedefliyor. National Bank of Greece (NBG) ile birleşmenin 
ardından önemli başarılara imza atan Finansbank, farklı alanlar ve 
segmentlerde zirvedeki bankaları zorlamaya hazırlanıyor.  

    
    
Türkiye’nin genç ve dinamik bankası Finansbank, 20. yıldönümünü nedeniyle bir basın 
toplantısı düzenledi. Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su 
Ömer Aras ve Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş’ın katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, Finansbank’ın 20 yılda elde ettiği başarılar ve gelecek hedefleri basın mensupları 
ile paylaşıldı.  
 
Toplantıda, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerle ilgili bilgi veren Finansbank 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Aras, Finansbank’ın yenilikçi ürün ve 
hizmetleri, güçlü insan kaynağı, verimli teknolojik altyapısı ve risk yönetimindeki başarısıyla 
20 yılda ciddi atılımlarda bulunduğunu belirtti. Finansbank’ın gelecek iki yılın sonunda 
önemli hedefleri bulunduğunu söyleyen Aras şunları kaydetti:   
 
“Finansbank olarak, önümüzdeki iki yılın sonunda, bireysel bankacılıkta % 10’un üzerinde, 
Kobi bankacılığında %15, kredi kartlarında %11, mortgage kredilerinde %14 ve Türkiye’nin 
dış ticaret finansmanında %10 pazar payına ulaşacağız. Hedefimiz, farklı alanlar ve 
segmentlerde zirvedeki bankalar arasında yer almak” 
 
“NBG ile birleşmemizin ardından başarılı bir entegrasyon süreci geçirdik”  
 
20 yıl içinde Türkiye’nin üç büyük ekonomik kriz yaşadığını ve bu krizlerden en çok 
bankacılık sisteminin etkilendiğini belirten Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş ise, 
Finansbank’ın bütün krizlerden güçlenerek çıktığını ve kriz dönemlerinde de büyüdüğünü 
söyledi. Şahinbaş sözlerine şöyle devam etti:   
 
“Bu büyümeyi insana ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar ile sağladık. 2006 yılında 
Yunanistan’ın en büyük özel bankası National Bank of Greece ile birleşmemizin ardından 
başarılı bir entegrasyon süreci geçirdik. Yeni ortaklık yapısı,  bankamızın ortaklarına ve 
müşterilerine önemli açılımlar sağladı. 2007 yılı içinde gerek aktif yapı, gerek kredi ve 
mevduat portföyü gelişimine devam etti. KOBİ bankacılığında %11, konut kredilerinde %10, 
oto kredilerinde %7,3, kredi kartı kredilerinde ise %8 pazar payına ulaşıldı. %70 kredi/aktif 
oranı ile reel sektöre kaynak aktarmada en aktif bankalardan biri olma konumumuzu 
sürdürdük ve pekiştirdik” 
 



 
 
Türk ekonomisine katkı  
 
Toplantıda, Finansbank’ın 20 yılda Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar ile turizm, enerji, 
inşaat, orman, denizcilik ve gemi inşası gibi sektörlerde yarattığı katmadeğer hakkında bilgi 
de verildi. Finansbank’ın son iki yılda turizm sektörüne 55 bin yataklık kapasite kazandırmak 
için gerekli finansman desteğinin %40’ını, ağaç ve orman ürünleri sektörü için gerekli 
finansman desteğinin ise %60'ını sağladığı belirtildi. 
 
Şube ağını hızla büyüten ve son iki yılda açtığı 200 şube ile şube adedini ikiye katlayan 
Finansbank’ın 2007 sonunda 411 şubeye ulaşmayı hedeflediği ve 2007 yılı sonunda sayıları 
9.000’i aşacak genç ve dinamik kadrosuyla, Türkiye’nin hizmet kalitesi en yüksek bankası 
konumunu korumaya devam edeceği kaydedildi.  
 


