
 
 
 
 

FİNANSBANK’TAN 
KOBİ’LERE SÖKTERÖL ÇÜZÜM PAKETLERİ... 

 
 
2005 yılında KOBİ kredileri pazar payını yüzde 10’a çıkartmayı hedefleyen Finansbank, bu amaç 
doğrultusunda  küçük ve orta boylu işletmelerin gelişerek daha verimli çalışması ile büyüyüp 
zenginleşmesi için "Sektörel Çözümler"’ini hizmete soktu..... 
 
2005 yılında KOBİ’lere sektörel çözümler paketleri geliştirmek ve iş birlikleri yapmak konusundaki 
stratejilerinin devam edeceğini belirten finansbank yetkilileri bu doğrultuda; tarım, inşaat ve 
ihracat gibi konulara özel yeni çözüm paketlerinin 2005 yılında devreye girmeye devam edeceğini 
açıkladı. Finansbank yetkilileri yeni çözüm paketlerinin ise ağırlıklı olarak turizm, tarım, maden ve 
imalat sektörüne yoğunlaşacağını kaydetti.  
 
Finansbank’tan yapılan açıklamada krediler konusunda 2004 yılında olduğu gibi 2005 yılında da 
imalat sektörünün alt sektörlerine ve iş kollarından; otomotiv, beyaz eşya ve elektronik yan sanayi 
başta olmak üzere üretim yapan KOBİ’lere kredi kullandırılacağını belirtildi. 
 

SEKTÖREL ÇÖZÜM PAKETLERİ... 

Turizm Destek Paketi ile, Türkiye'de ilk kez, turizm sektörünün her tür ihtiyacını, çok özel 
indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla karşılayacak bir destek paketi sunulmaktadır. Sektörel çözüm 
paketi sayesinde, KOBİ’ler, ihtiyacı olan her şeye (mobilyadan yapı malzemesine ve tekstile) özel 
indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla sahip olabilmektedirler. 

Bu paketle Finansbank'tan kredi kullanacak otellere, anlaşmalı firmalardan yapacakları satın 
alımlarda özel indirimler sağlanmaktadır. Kelebek Mobilya, Tepe Home&Mobilya, Polisan, Ege 
Seramik, Samur, Pimapen, Aksa Jeneratör, Aksa Satış ve Pazarlama (klima) firmaları gibi 
Türkiye'nin önde gelen firmalarının sağladıkları indirimlerle, Finansbank müşterilerine avantajlar 
sunulmaktadır. 

Sektörün nakit akışına uygun bir geri ödeme planı sunan Turizm Destek Paketi, ön ödemesiz 36 
aya varan kredi imkanı sunmaktadır. Böylelikle sektörün nakit akışına en uygun geri ödeme planı 
seçilebilmektedir. Üstelik KOBİ’ler ihtiyacı olduğu krediyi şimdi alıp, 6 ay sonra ödemeye 
başlayabilmektedir. 

İmalat Destek Paketi ile KOBİ’ler ihtiyacı olan finansmana hemen sahip olmakta, kredi geri 
ödemelerini nakit akışlarına göre belirleyebilmektedirler.  

Kredi geri ödemelerini diler sabit taksitlerle, dilerlerse nakit akışınıza paralel olarak farklı tarihlerde 
ve tutarlarda yapabilen işletmeler, 3/6/9 ay geri ödemesiz seçenekten yararlanabilmektedirler. ( 
Ödemesiz dönemlerde, kredinin faiz tahsilatı yapılır.)  Sektör özelliklerine ve nakit akışlarına göre 
değişebilen esnek ödeme seçenekleri sunan İmalat Destek Paketi ile işletmeler, ödemelerini 
ellerine nakit geçtikçe yaparak, yatırım ya da iş yerlerini yenilemek için beklemek zorunda 
kalmamaktadırlar. 



Yatırım yapan firmalara, yatırım tutarları dikkate alınarak, 100.000 USD’ye kadar 3 yıl, 100.000 
USD üzeri krediler içinse 5 yıl vade imkanı sunulmaktadır. 

İŞ BİRLİKLERİ... 

Ticaret ve Sanayi Odalar İş Bir ği Paketi ile toplam 26 ticaret ve sanayi odası ile iş birliği 
protokolü imzalanmıştır. İş birlikleri sonucunda, oda üyelerinin operasyonel yükünü azaltmak, iş 
yeri verimini artırmak ve müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmasını sağlamak için özel bir paket 
hazırlanmıştır.  
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Ticari finans kredisinden kredili mevduat hesabına kadar işletmelerin ihtiyacı olan tüm çözümler 
bu pakette toplanmıştır. 

Alman Kalk nma Bankas  İşbir ği Paketi 2004 yılında Avrupa Birliği’nin küçük ve orta boy 
işletmelere yönelik kredi programını yürüten Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau), Türkiye'deki projenin uygulayıcısı olarak, kredilerin dağıtılması için Avrupa 
Komisyonu'nun da onayıyla Finansbank'ı seçmiştir. 

İzmir, Gaziantep ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelerin yararlanabileceği 
bu kredi; işletmelerin işlerini büyütmesi ya da iş yerlerini yenilemeleri için önemli bir fırsat 
olmuştur. Uygun faizli, geri ödemelerin firmaların nakit akışına göre planlabildiği kredi ile uzun 
vade imkanı da sunulmaktadır. Üstelik, kredi geri ödemelerine 6 ay sonra başlanabilmektedir.. 

 
Finansbank Kobi Kredileri faiz oranı ve vade süresi... 
 

 
KOBİ’lere kullandırdığımız taksitli kredilerde, maksimum vade 24 ay (İmalat Destek Paketi için 36 
aydır) olup, faiz oranımız 24 ay vadeye kadar yüzde 2,30 (nakit, menkul kıymet rehni karşılığı) ve 
yüzde 2,35 (maddi teminat, kefalet karşılığı), 36 ay için ise yüzde 2.40’dır. 
  
Rotatif kredilerde ise faiz oranları tutara ve vadeye göre değişiyor. 
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http://www.finansbank.com.tr/finansisletme/kfw.jsp

