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Şanlıurfa ekonomisi Finansbank desteğiyle  büyüyecek 
 
 

FİNANSBANK’TAN 
ŞANLIURFALI KOBİ’LERE 

BÜYÜK DESTEK... 
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Finansbank’tan İşletme Bankacılığ  kapsam nda Güneydoğu’nun kalkınmada öncelikli 
şehirlerinden Şanl urfa Ticaret ve Sanayi Odas üyelerine, çok özel şartlarda kredi 
desteği.... Son y llarda reel sektöre verdiği büyük destek ile ön plana ç kan Finansbank, 
Türk sanayisinde öneml  bir yere sahip olan  ve bu  alanda yüksek büyüme potansiyeline 
sahip  Şanl urfa Ticaret ve Sanayi Odas  ile “İş Birliği” protokolü imzaladı.  

Finansbank  Şanl urfa Şube Müdürü Müslüm Alataş  taraf ndan imzalanan  protokol 
çerçevesinde oda üyelerine “Özel Faiz ve Vadelerle” kredi imkanların  sunmaya başladı. 
Irak’taki yeniden yapılanma çerçevesinde bölgedeki önemi daha da artan Şan urfalı 
KOBİ’lere işletmelerindeki mevcut şartlar  iyileştirmek ve yeni ya da ertelenmiş 
yat r mlar nı gerçekleştirme imkan verecek protokolün amac : Şanlıurfal   KOBİ’lerin 
büyüyüp gelişmesine sözde değil gerçek destek vermek..  
 
 
Finansbank’tan İşletme Bankacılığı kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, çok özel 
şartlarda kredi desteği.... Yeniden yapılanmaya gittiği İşletme Bankacılığı kapsamında ticaret odalarıyla 
“İş Birliği” protokolleri hazırlayarak, oda üyelerine çok özel şartlarda kredi imkanı sunan Finansbank, 
bu alandaki anlaşmalarına Denizli, Balıkesir, Trabzon, Malatya, Samsun, İzmir, Turgutlu, Fethiye, 
Kahramanmaraş, Antalya, Manisa, Eskişehir, Düzce ve Diyarbakır Ticaret Odaları’ndan sonra Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası ile  “İş Birliği” protokolünü  imzalayarak devam ediyor. 
  
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 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 Şanlıurfa Şube Müdürü 
Sayın Müslüm Alataş Şanlıurfa’nın seçilme nedenini şöyle açıkladı: 
 
“Iraktaki yeniden yapılanma çerçevesinde Şanlıurfa’nın bölgedeki mevcut önemi daha da artı. 
Türkiye’nin sanayisi gelişen bölgeleri arasında yer alan Şanlıurfa, bu alanda verilecek destekle 
sanayisini çok daha ilerilere taşıyabilecek potansiyele sahip. Finansbank olarak sanayileşme potansiyeli 
yüksek olan Şanlıurfa sanayisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin gelişerek hakkettikleri yere 
gelmelerine destek olmak istedik. Şanlıurfa merkezli 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 Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile “İş Birliği” 
protokolünü imzalayarak KOBİ’lere özel kredi paketleri oluşturup aktif hale getirdik” 
 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalayan banka olmanın gurur ve mutluluğunu 
yaşadıkları noktasının altını çizen Müslüm Alataş imzalanan anlaşmanın Şanlıurfa Sanayisi için hayırlı ve 
uğurlu olmasını diledi.  
 
 
Finansbank  özel kredi olanakları sunduğu Şanlıurfa Paketi'nde, işletme kredileri için 12 aya kadar sabit 
faiz garantili 18 aya kadar vade, yatırım ihtiyacı olan üyelere ise 18 aya kadar sabit faiz garantili 24 ay 
vade ve  çok hızlı tahsis imkanları sunuyor. KOBİ'lere rahat hareket etme fırsatı vermenin amaçlandığı 
projede kredilerin faiz oranları yüzde 2,65 ile 3,30 'dan başlamakta. 



 
Finansbank Şanlıurfa  Paketi’nde KOBİ’lere sunulan hizmetler bununla da sınırlı değil. Pakette, 
Şanlıurfa Ticaret Odası üyelerinin yararlanabileceği bir diğer kredi ise Kredili Mevduat Hesabı.  
 
Kredili Mevduat Hesabı çerçevesinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri  5 milyar limite kadar 
hızlı kredi tahsisi yapabilecek. Gayri nakdi kredi ihtiyacı duyan üyeler de bu paketten 
yararlanabilecekler. Anlaşma çerçevesinde Oda'dan kredi başvurusu kayıt belgesi alan üyeler, 12 ay 
vadeli olarak kullanabilecekleri teminat mektubu planı için yıllık %3 oranında komisyon ödeyecekler. 
Kredi olanaklarından yararlanan üyelerini ayrıca "Çek Karnesi, Otomatik Ödeme Talimatı, Debit ve 
Business Card, Sigorta ve Internet üyeliği" gibi özel fırsatlar da bekliyor. 
 


