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Türkiye’nin en iyi finans sitesi seçilen www.kobifinans.com.tr, 
yeniliklerine devam ediyor 

 

KOBİ’ler KobiFinans ile önde 
 
KOBİ’lerin mesleki konulardaki bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Finansbank 
tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin en iyi finans sitesi seçilen 
www.kobifinans.com.tr, anasayfa tasarımını değiştirmenin yanı sıra yeni 
fonksiyonlarıyla hizmet kapsamını genişletti. 
 
Ocak 2005’ten bu yana yayın hayatını sürdüren www.kobifinans.com.tr’nin anasayfa 
tasarımında yapılan değişikliklerle KOBİ’ler daha çok bilgiye, daha hızlı ulaşabilirken, 
fonksiyonlardan kolaylıkla yararlanabiliyorlar. 
 
KobiFinans üyeleri, İlan Panosu bölümünde ücretsiz ilanlarını yayınlamaktan, eğitim 
başvurusu yapmaya dek birçok yeni avantaja sahip. 
 
KobiFinans’ın yenilikleri 
www.kobifinans.com.tr’nin interaktif yapısına eklenen yeni bölüm ve uygulamalar 
KOBİ’lerin olası tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. 
 
KOBİ’lerin projelerine fon bulabilmeleri için bilgi edinebilecekleri KOBİ Destek Arama 
Motoru; firmaların eleman, ikinci el alım-satım, işbirliği vb. konulardaki ilanlarını 
ücretsiz olarak yayınlayabildikleri İlan Panosu; KOBİ’lere yönelik eğitimlerin 
duyurulduğu Eğitim Merkezi; KOBİ’lerin iş hayatında faydalı olabilecek dokümanlara 
yer verilen Kullanışlı Dokümanlar ve üyelerin portal üzerindeki kişisel uygulamalarını 
yöneteceği kişiye özel Hesabım modülü hayata geçirilen yenilikler arasında. 
 
Her şeyi uzmanına danışın 
Sektörler bölümünde 20’yi aşkın sektör, Dış Pazarlar bölümünde 30’a yakın ülke ve 
Bilgi Merkezi bölümünde 20 farklı konu başlığı altında geniş ve güncel bir içerik 
sunulan portalin önemli özelliklerinden biri de Uzmana Danışın hizmeti. Bu bölümde 
dış ticaretten vergiye, KOBİ desteklerinden insan kaynaklarına onlarca uzman 
KOBİ’lere danışmanlık hizmeti veriyor. 
 
Yeni fonksiyonların eklenmesiyle birlikte dinamizmini artıran KobiFinans portalinde 
üyeler için de yeni avantajlar bulunuyor. Üyeliğin tamamen ücretsiz olduğu portalde, 
üye olmak için kısa bir form doldurmak yeterli. 
 
KobiFinans hakkında: 
Finansbank İşletme Bankacılığı, KOBİ’lerin her türlü finansal kaynak ihtiyacına uygun çözümler 
sunmanın yanı sıra “KobiFinans” projesi ile bilgi ve danışmanlık ihtiyaçlarına yönelik de 
hizmetler sunuyor. KobiFinans projesi, KOBİ’lere yönelik Türkiye’nin ilk banka destekli bilgi ve 



danışma merkezi özelliğini taşımaktadır. Proje kapsamında KobiFinans Dergisi, KobiFinans 
internet portali www.kobifinans.com.tr ve KobiFinans Danışma Hattı-444 1 900 olmak üzere üç 
temel kanaldan KOBİ’lere ücretsiz bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. KOBİ’ler; dış 
ticaret, finansman, KOBİ destekleri, vergi, muhasebe, mevzuat, Ar-Ge, yönetim, teknoloji, e-
ticaret gibi konularda ücretsiz danışmanlık alabilmektedir. KobiFinans’ın sunduğu avantajlar ve 
ücretsiz danışmanlık hizmeti için 444 1 900 KobiFinans Danışma Hattı’nı arayarak veya 
www.kobifinans.com.tr adresini ziyaret ederek bilgi alınabilir. 


