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KOBİ’lerin her türlü bankacılık ihtiyacına cevap verebilmek ve çözüm üretebilmek  
amacıyla 2003 yılında kurulan Finansbank İşletme Bankacılığı (FİB), 2 yıl içinde  
ulaştığı 155 bin müşteri ve kullandırdığı 1 milyar dolarlık krediyle dikkat çekiyor.  
 
2005 yılı sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 200 bin müşteri ve 1,5 milyar dolar kredi  
hedefi ile İşletme Bankacılığı alanındaki iddiasını ortaya koyan Finansbank, Türkiye’de ilk 
defa sektörlere özel hazırladığı destek paketleriyle KOBİ’lere kendilerine en uygun ürünü 
seçme imkanı sunuyor. 
 
Finansbank; KOBİ’leri bilgi, uzmanlık, deneyim, vizyon ve ihtiyaçlarına uygun kredi 
paketleriyle en efektif biçimde buluştururken yine Türkiye’nin ilk ve tek banka destekli 
bilgi ve danışmanlık paketi KobiFinans ile bu hizmetini zenginleştiriyor. 
 
12 Temmuz 2005 Salı günü Swissotel’de gerçekleştirilen ve Finansbank’ın İşletme 
Bankacılığı alanındaki faaliyetlerinin ele alındığı basın toplantısında konuşan Finansbank 
Genel Müdürü Sinan Şahinbaş, 2 yıllık periyodda bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaları 
değerlendirirken Finansbank’ın KOBİ’lere yönelik yeni plan ve hizmetleri hakkında da bilgi 
verdi. 
 
 
 
Finansbank İşletme Bankacılığı,  
KOBİ’lere Sağladığı Sektörel Kredi Desteğiyle Öne Çıkıyor… 
 
Sektörlere yönelik yatırım olanaklarını belirleyerek KOBİ’lere en uygun desteği 
sağlayabilmek amacıyla 2003 yılında Finansbank İşletme Bankacılığı birimini kurduklarını 
belirten Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu hedeflerini 
gerçekleştirdiklerini belirtti. 
 
Önümüzdeki süreçte gerek Türkiye ekonomisi gerekse bankacılık sektörü açısından 
KOBİ’lerin daha da önem kazanacağına değinen Şahinbaş, “Bugün itibariyle 155 bin 
müşteri ve 1 milyar dolar kredi büyüklüğüne ulaştık ve yıl sonuna kadar 1,5 milyar dolar 
kredi büyüklüğü ile 200 bin müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Finansbank’ın önümüzdeki 
dönem büyüme paremetrelerinde İşletme Bankacılığı biriminin rolü büyük olacak.” dedi. 
 
KOBİ’lerin gelişimine yönelik 3 ayaklı bir metod izlediklerini ve bunun Türkiye’de bir ilk 
olduğunun altını çizen Şahinbaş, Finansbank İşletme Bankacılığı bünyesinde farklı 
sektörlerin farklı hizmetler beklediğinin bilinciyle, hangi sektörde hangi yatırım 
olanaklarının bulunduğunu gözeterek, küçük ve orta boylu işletmelerin gelişmesi ve daha 
verimli çalışması için "Sektörel Çözümler" geliştirirken Ticaret Odaları ve yabancı 
kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri ile de bu çözümleri güçlendirdiklerini belirtti. Bu 
çalışmalarının yanı sıra Türkiye’de ilk kez bir banka tarafından yürütülen KobiFinans 
Danışma Merkezi projesini hayata geçirdiklerini ve bu sayede KOBİ’lere finansal kaynak 
sunmanın yanı sıra onların bilgi kaynağı ihtiyaçlarını da karşılayabilecek hale geldiklerini 
ifade etti. 



 
“KOBİ’lerin sadece finansal desteğe değil  
bilgi kaynağına da ihtiyacı var” 
 
Türkiye’de KOBİ’lerin daha yüksek boyutlarda destek almaları gerektiğini; Finansbank 
olarak bunu gerçekleştirmek üzere oluşturdukları Finansbank İşletme Bankacılığı ile gerek 
finansal kaynak gerekse bilgi kaynağı anlamında KOBİ’lere her türlü imkanı sunmaya 
gayret ettiklerini belirten Şahinbaş, mevcut ürün ve hizmetlerin yanında KOBİ’lerin ihtiyaç 
duydukları her konuda  başvurabilecekleri bir bilgi kaynağı olmayı misyon edindiklerini 
ifade etti.  
 
Bu çerçevede geliştirdikleri KobiFinans projesinin aldığı ödülün bu amaçlarına 
ulaştıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Şahinbaş, “KobiFinans projesi kapsamında; 
dergi, internet portalı ve danışma hattı olmak üzere 3 temel kanaldan KOBİ’lere ücretsiz 
bilgi ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu alandaki iddiamızı ve başarımızı da KobiFinans 
internet portalı www.kobifinans.com.tr’nin  2005 Altın Örümcek Web Ödülleri’nde 
“Türkiye’nin en iyi Finans Sitesi” seçilmesi ortaya koyuyor. Henüz 6 aylık yayın hayatına 
rağmen portalın, yaklaşık 215.000 KOBİ ve girişimci tarafından ziyaret edilmiş olması da 
bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Önümüzdeki süreçte de KOBİ’lere yönelik hizmet 
çeşitliliklerimiz artacak ve daha fazla sayıda KOBİ’ye ulaşma hedefimiz bu doğrultuda 
gelişecektir” dedi. 
 
KobiFinans projesi kapsamında KOBİ’lere rehberlik yapmak, Türkiye ve dünyadaki 
gelişmeleri eşzamanlı takip etmelerine ve çeşitli fırsatlardan haberdar olmalarına katkıda 
bulunmak amacıyla 3 ayda bir 15.000 KOBİ’ye ulaşan KobiFinans Dergisi’ni hazırlayan 
Finansbank, bu çalışmanın yanı sıra her gün güncellenen, dinamik ve interaktif bir yapıya 
sahip www.kobifinans.com.tr portalıyla da KOBİ’leri rafine edilmiş, doğru bilgiye ve 
faydalı uygulamalara en kolay yoldan ulaştırıyor. “444 1 900” numaralı KobiFinans 
Danışma Hattı üzerinden de ithalat, ihracat, gümrük işlemleri, vergi, denetim, muhasebe 
ve mevzuat konularında, alanında deneyimli uzmanlar tarafından KOBİ’lerin soru ve 
sorunlarına çözüm geliştiriliyor. 
 
 
“Sektöre Özel Kredi Paketi ile KOBİ’lere Reel Destek” 
 
Düzenlenen basın toplantısında Finansbank’ın KOBİ’lere yönelik geliştirdiği hizmet ve 
yarattığı farklılıklar ile ilgili konuşan Finansbank İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Bekir Dildar, Temmuz 2005 itibariyle 184’e ulaşan şube sayısının 
130’unda İşletme Bankacılığı hizmeti sunduklarını ve bu sayede KOBİ’lere yönelik 
hizmetlerini Türkiye’nin her köşesine ulaştırabildiklerini belirtti.  
 
İşletme Bankacılığı kapsamında bugüne kadar İmalat Destek Paketi, Turizm Destek 
Paketi, Tarım Destek Paketi, Taahhüt Destek Paketi, Ticaret Odaları İşbirliği Paketi ve 
KobiFinans Projesi ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunduklarını; yurtdışından 
sağlanan KfW Kredisi ve Proparco Kredisi ile de desteklerinin de artarak devam edeceğini 
belirten Dildar, yeni açılması planlanan şubelerle birlikte İşletme Bankacılığı hizmeti 
sunan şube ve personel sayısının da hızla yükseleceğini ifade etti. 
 
İşletmelere Özel Çözümler... 
 
İmalat Destek Paketi 
İşini büyütmek veya yenilemek isteyen KOBİ’ler için, nakit akışlarına uyumlu esnek 
ödeme seçenekleri sunuyor. Kredi 5 yıla kadar vade ve 15 aya varan geri ödemesiz 
dönem imkanları ile sağlanıyor. 



 
Turizm Destek Paketi 
2003 yılında oluşturulan ve 2004 yılında geliştirilerek hizmete sunulan Turizm Destek 
Paketi, sektörün nakit akışına uygun geri ödeme planı sunarken, konusunda öncü 
firmalardan turizm sektörüne özel indirimler de alıyor. Kış aylarında geri ödemesiz, yaz 
aylarında geri ödemeli özelliğe sahip Turizm Destek Paketi, 36 aya varan vade imkanları 
ile sağlanıyor. 
 
Tarım Destek Paketi 
Tarım makinesi almak, sera modernizasyonu yapmak veya mahsül desteği almak isteyen 
sektör temsilcilerine çok özel fırsatlar sunuyor. Tarım Destek Paketi’nde kredi geri 
ödemeleri hasat dönemine göre düzenlenirken, 9 ay – 48 ay arasında değişen vade 
uygulanıyor. 
 
Taahhüt Destek Paketi 
Taahhüt Destek Paketi kapsamında, taahhüt sektöründeki firmalar bir yandan teminat 
mektubu ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan Türkiye’de ilk defa uygulanan “Mektup 
Para” ayrıcalığından da faydalanabiliyor. Firmaların Finansbank’tan alacakları referans, 
geçici veya kesin teminat mektuplarının %10’u “Mektup Para” olarak birikerek, sonraki 
teminat mektuplarını komisyon ödemeden veya indirimli olarak temin edebilmelerini 
sağlıyor. 
 
Ticaret Odaları Destek Paketi 
Ticaret ve Sanayi Odaları ile yapılan anlaşma sayısı 2005 yılında 29’a yükselirken, bu 
anlaşmalar ile KOBİ’lere bir yıl süreyle sabit oranlı İşletme Sermayesi kredi desteği 
sağlanmaya başladı. 
 
Alman Kalkınma Bankası (KfW) İşbirliği Paketi 
Avrupa Birliği’nin küçük ve orta boy işletmelere yönelik kredi programını yürüten 
Alman Kalkınma Bankası’nın (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Finansbank ile yaptığı 
anlaşma kapsamında sağlanan kredi; İzmir, Gaziantep ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin kullanımına sunuldu. İşlerini büyütmek ya da yenilemek isteyen KOBİ’ler 
uygun faizli, nakit akışına uyumlu esnek ödeme seçenekli uzun vade imkanından 
yararlanabiliyor. 
 
Fransız Kalkınma Kuruluşu (Proparco) İşbirliği Paketi 
Fransız Kalkınma Kuruluşu PROPARCO (Societe De Promotion Et De Participation Pour La 
Cooperation Economique S.A) ile yapılan 20 milyon Euro’luk kredi anlaşması 
çerçevesinde tüm Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lere 5 yıla varan vade imkanı ve 
ödemesiz dönem avantajı sunuluyor. 

KobiFinans Projesi 

Türkiye’nin ilk ve tek banka destekli KOBİ bilgi ve danışma merkezi KobiFinans projesi 
kapsamında, KobiFinans Dergisi, KobiFinans internet portalı www.kobifinans.com.tr ve 
KobiFinans Danışma Hattı 444 1 900’den oluşan 3 ayrı kanaldan KOBİ’lerin iş hayatını 
kolaylaştıracak her tür bilgi, danışmanlık ve uygulama için kapsamlı bir başvuru kaynağı 
hizmeti sunuluyor. KobiFinans projesinde tüm hizmetler KOBİ’lere ücretsiz olarak 
sağlanıyor. 
 
 


