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Ekonominin kalbi Finansal Kurumlar 

Birliği Genel Kurulu’nda attı  
 

 Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu, 29 Nisan 2014’te İstanbul’da 

düzenledi.  

 FKB Genel Kurulu’na Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 

ve BDDK Başkanı Mukim Öztekin katılarak  Türkiye ekonomisindeki finansal 

istikrara ve büyük potansiyele vurgu yaptı.  

 Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, “Ekim 2013’teki ilk 

Genel Kurulumuzdan bu yana önemli mesafe kat ettik. Finansal kiralama, 

faktoring ve finansman şirketleri olarak Türkiye ekonomisine katma değer 

sağlamaya devam edeceğiz” dedi.  

Bankacılık dışı finans kesiminin en önemli unsurlarından olan finansal kiralama (leasing), 

faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar 

Birliği’nin (FKB) 2. Olağan Genel Kurulu, 29 Nisan 2014 Salı günü İstanbul’da düzenlendi.  

Ekonomi yönetiminin önemli isimlerini de konuk eden Genel Kurul’da piyasalar açısından 

Türkiye ekonomisinin son durumu da masaya yatırıldı.  

FKB’nin Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen Genel Kurul’una 120 üye şirketin 

yöneticilerinin ve Birlik yönetiminin yanı sıra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mukim 

Öztekin konuşmacı olarak katıldı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve BDDK Başkanı 

Mukim Öztekin, Genel Kurul’daki konuşmalarında Türkiye’deki finansal piyasaların ve 

ekonominin istikrarlı bir şekilde çalıştığına, Türkiye’nin güçlü büyüme potansiyeline 

vurgu yaptılar.  

Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda açılış konuşmalarının ardından Başkanlık 

Divanı Seçimi ve diğer gündem konuları görüşüldü.  

“2023 hedeflerindeki önemli yapı taşlarından biriyiz” 

FKB Genel Kurul’unda konuşma yapan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki 

Özger, Ekim 2013’te yapılan ilk Genel Kurul’dan bu yana yapılanları özetlerken, her geçen 

gün daha da güçlendiklerinin altını çizdi. Özger, “Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde 

güçlü, sağlam ve sürdürülebilir bir finansal sistemin kritik öneminden yola çıkarak, böyle 

bir sistemin oluşturulması yönünde yoğun ve özverili çalışmalar yürüten ekonomi 



 

yönetimimizin engin vizyonu ile kurulan Birliğimizin, Türkiye ekonomisinin yüksek  

hedeflerine ulaşmasında önemli yapı taşlarından biri olacağını öngörüyoruz. 2023 

hedeflerindeki önemli yapı taşlarından biriyiz. Finansal Kurumlar Birliği olarak bu yönde, 

ülkemizdeki Bankacılık dışı finansal sektörün ekonomideki payının artırılması, finansman 

kaynaklarının çeşitlenmesi ve alternatif olanakların yaygınlaştırılması için çalışarak; 

bundan böyle Birlik olmanın sağladığı sinerji ile ekonomiye sunduğumuz katkıyı 

artırmayı hedefliyoruz” dedi.  

Bankacılık dışı finansman alanının en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar 

Birliği olarak, 3 sektörden toplam 120 üye şirket ve 6.500 çalışanı temsil ettiklerini 

belirten Osman Zeki Özger, 2013 sonu itibariyle üç sektörün aktif toplamının 66 milyar  

TL, reel ekonomiye sağladığı finansman toplamının 60 milyar TL ve toplam işlem hacmi 

ise 119 milyar TL olduğu bildirdi.   

Referans kurum olma hedefi 

İlk Genel Kurul’dan bu yana oldukça hızlı yol aldıklarını belirten Osman Zeki Özger şöyle 

konuştu: “Birliğimiz, kurumsal altyapı çalışmalarımız kapsamında hukuk, IT, iletişim gibi 

alanlarda çok önemli yol kat etti. Bu dönemde, Yönetim ve Genel Sekreterlik organizasyon 

yapımızı, ayrıca kurumsal kimlik çalışmalarımızı tamamladık. Kamu otoriteleri ile 

gerçekleştirdiğimiz üst düzey temaslarla, Birliğimizin referans kurum olma hedefine 

hizmet edecek adımları attık. Finans sektörünün yeni ve gelişen gücü Finansal Kurumlar 

Birliği olarak, kamunun ilgili kurumlarından ekonomi yönetimine, finans sektörünün sivil 

toplum örgütlerinden, reel sektör ve KOBİ’lerimizi temsil eden birlik ve derneklere, 

üniversitelerden uluslararası finans sektörü organizasyonlarına kadar tüm paydaşlarımızı 

360 derece kapsayan bir paydaşlık yaklaşımı sergileyerek; hedeflerimize doğru güçlü 

adımlarla ilerlemeye  kararlıyız.  Ekim 2013’teki ilk Genel Kurulumuzdan bu yana önemli 

mesafe kat ettik. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak Türkiye 

ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz. II. Olağan Genel Kurulumuzun tüm 

sektörlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” 

Bilgi için:  

Bersay İletişim Danışmanlığı 0212 337 51 00 

Rasim Yılmaz 0212 337 51 49 / 0554 289 49 01 / rasim.yilmaz@bersay.com.tr 

 

mailto:rasim.yilmaz@bersay.com.tr

