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QNB Finansbank, Adanalı iş adamlarıyla buluştu 

QNB Finansbank, Anadolu Buluşmaları kapsamında Adanalı iş adamlarıyla bir araya geldi. 

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, 

sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini belirterek bu seviyede devam etmeyi 

hedeflediklerini ifade etti.   

 

“QNB Finansbank Anadolu Buluşmaları”nın üçüncü durağı Adana oldu. QNB Finansbank 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, Adana Ticaret Odası Meclis 

Başkanı Tarkan Kulak ve ekonomist Ali Ağaoğlu’nun katıldığı buluşma, Sheraton Grand 

Adana’da gerçekleşti. Ekonomist Gökhan Şen’in moderatörlüğünü yaptığı panelde makro 

ekonomik gelişmelerin ülkemiz ekonomisine etkileri ve bankacılık sektörü değerlendirildi. 

Panelde Adana’nın ekonomik yapısıyla birlikte, Adana ekonomisinin ihtiyaçları üzerinde de 

duruldu. 

 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı Ömür Tan şunları söyledi: “QNB Finansbank olarak Anadolu’yu yakından 

tanımak ve ihtiyaçlarına doğru cevap vermek adına bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Daha 

önce Gaziantep ve Ankaralı iş adamlarıyla buluştuk, bugün de Adana’lı iş adamları ile bir araya 

geldik. “QNB Finansbank Anadolu Buluşmaları” önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde de 

devam edecek. Türkiye’nin önemli ticaret merkezlerinden Adana, bankamız için de oldukça 

önemli bir konumda. Adana’nın ihtiyaçlarını ve QNB Finansbank olarak bu ihtiyaçlara nasıl 

cevap vereceğimiz konusunu değerlendirdik.  ”  

 

Sektörü değerlendiren Ömür Tan; “2017 yılını genel itibariyle değerlendirecek olursak 

bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle KGF’nin etkisiyle sektör 

canlandı, şimdi de ödemelerle olumlu katkısını yaşamaya devam edeceğiz. QNB Finansbank 

olarak başarılı bir yıl geçiriyoruz. Daha önceden sahip olduğumuz yetkinlik ve bilgi birikimimiz 

ile yeni hissedarımız QNB’nin de gücünü arkamıza alarak özellikle tüzel nitelikli kredilerde ilk 6 

ayda %26 büyüme gerçekleştirdik. Bu süreçte Proje Finansmanında da oldukça başarılı 

çalışmalara imza attık. Kurumsal ve ticari bankacılık olarak hedefimiz önümüzdeki 5 sene 

içerisinde piyasanın 2 katı üzerinde büyümek.”  

 



 
 

 

Adana İhracatta Marmara Bölgesi’nin alternatifi olabilecek noktaya çok rahat gelebilir 

 

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Tarkan Kulak; “Adana 

yazılı tarihten 5 bin yıl öncesine dayanan kadim bir tarihe sahiptir. Sanayi ve köklü kültürü ile 

parlayan bereketli topraklardır. Ancak Ortadoğu’da yaşanan olayların bir takım olumsuz 

yansıması olmaktadır. Biz bu sebeple yeni pazarlarda potansiyelimizi geliştirmek üzerere 

çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Adana ihracatta Marmara Bölgesi’nin alternatifi olabilecek 

noktaya çok rahat gelebilir. Çukurova Bölgesi’nin bu potansiyeli var, tüm yatırımcıları 

bölgemize davet ediyoruz” açıklamasında bulundu. 

 

 

 

 


