
9 Eylül 2003 
 
 

FİNANSBANK’TAN 
İZMİRLİ KOBİ’LERE 

BÜYÜK DESTEK... 
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Finansbank’tan İşletme Bankacılığ  kapsam nda İzmir Ticaret  Odas  üyelerine, çok özel 
şartlarda kredi desteği.... Son yıllarda reel sektöre verdiği büyük destek ile ön plana ç kan 
Finansbank, sanayi ve turizmi h zla gelişen ve bu iki alanda da yüksek potansiyele sahip  
İzmir  Ticaret Odası ile Onur “İş Bir ği” protokolü imzalad . Finansbank Genel Müdürü 
Onur Umut tarafından imzalanan  protokol çerçevesinde oda üyelerine “ Özel Faiz ve 
Vadelerle” kredi imkanlar n  sunmaya başlad . İzmirli  KOBİ’lere işletmelerindeki mevcut 
şartlar  iyileştirmek ve yeni ya da ertelenmiş yatır mların  gerçekleştirme imkan  verecek
protokolün amac : İzmirli KOBİ’lerin büyüyüp gelişmesine sözde değil gerçek destek 
vermek..  
 
 
Yeniden yapılanmaya gittiği İşletme Bankacılığı kapsamında ticaret odalarıyla “İş Birliği” protokolleri 
hazırlayarak, oda üyelerine özel şartlarda kredi imkanı sunan Finansbank, bu alandaki anlaşmalarına 
Denizli, Balıkesir, Malatya, Antalya, Samsun, Turgutlu, Manisa ve Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odaları’ndan sonra İzmir Ticaret Odası ile “İş Birliği” protokolünü  imzalayarak devam ediyor. 
  
Finansbank, Türkiye çapında bir çok ilde Ticaret Odaları ile yapmış olduğu anlaşmalardan sonra  İzmir 
Ticaret Odası ile de protokol imzalayarak, İzmir Ticaret Odası üyelerine uzun vadeli ve uygun faiz 
oranlarıyla kredi vermeye hazırlanıyor. Finansbank Genel Müdürü Onur Umut tarafından imzalanan 
protokol kapsamında Finansbank, İzmir Ticaret Odası üyesi KOBİ’lere kısa vadeli “İşletme Sermayesi” 
ihtiyaçları için 12 aya kadar sabitlenmiş faizli olmak üzere maksimum 18 aya kadar ve yatırım 
ihtiyaçları için 18 aya kadar sabit faizli olmak üzere maksimum 24 aya kadar Taksitli Ticari Finans 
Kredisi ile talep ettikleri teminat mektuplarını piyasadan daha düşük komisyon oranlarıyla 
kullandıracak. 
 
Finansbank ve İzmir Ticaret Odası  işbirliği ile yürütülecek bu çalışma, İzmir Ticaret Odası üyesi 
KOBİ’lere ekstra bir avantaj daha sağlıyor: Türkiye'nin uygulama yazılımları konusunda lider kuruluşu 
LBS ( Logo Business Solutions)'nin 19 yıllık klasik ürün ailesinin en yeni serisi olan LKS 2 paketinin 3 
aylık deneme sürümü İzmir Ticaret Odası üyelerine ücretsiz ! Deneme süresi sonunda LKS 2 paketini 
veya LBS Gold paketini satın almaya karar veren KOBİ’ler, özel avantajlar ile bu paketlere kolayca 
sahip olabilecekler. 
 
İzmir Ticaret Odası ile devam eden  “İş Birliği” protokollerinin amacı Türk sanayisinin neredeyse yüzde 
90’ını oluşturan KOBİ’lere, finansman desteği vererek onlara rahat hareket etme fırsatı yaratmak.  
 
Son yıllarda reel sektöre en çok destek veren bankalar arasında öncülüğüyle ön planda olan 
Finansbank’ta değişimin çok hızlı ilerlediğini bildiren Finansbank  
Genel Müdürü Onur Umut, İzmir’in seçilme nedenini şöyle açıkladı: 
 
“Türkiye’nin gelişen ekonomisi içerisinde İzmir önemli yer teşkil ediyor. İzmir hem sanayisi hem de 
turizmi hızlı gelişen bir ilimiz olup bu iki alanda da potansiyeli yüksek bir şehir.  Finansbank olarak, 
İzmir sanayisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin gelişmesine ve sahip olduğu potansiyeli 
değerlendirmesine destek olmak istedik. Bu amaç doğrultusunda da İzmir ve yakın bölgesindeki  
KOBİ’leri sadece sözde değil somut olarak da desteklediğimizi göstermenin en önemli aracı da hiç 
kuşkusuz onları rahatlatacak uygun finansman desteğiydi. Finansbank olarak bizde bunun için en 
doğru adres olan İzmir Ticaret Odası ile “İş Birliği” protokolünü imzalayarak KOBİ’lere özel kredi 
paketleri oluşturup aktif hale getirdik” 
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