
 
 

 
 
 
 

 
 
“Altın Örümcek Web Ödülleri” sahiplerini buldu 

KobiFinans’a bir ödül daha 
 

Finansbank Kobi Bankacılığı tarafından yürütülen KobiFinans 
projesinin hizmet kanallarından biri olan www.kobifinans.com.tr 
internet portalı, “Altın Örümcek Web Ödülleri”nde, Türkiye’nin en 
iyi “Profesyonel Servis Sitesi” seçildi.  

 
 
Finansbank Kobi Bankacılığı tarafından yürütülen, Türkiye’nin ilk ve tek banka destekli bilgi 
ve danışmanlık hizmet paketi “KobiFinans”, yeni bir ödüle daha değer görüldü. KobiFinans 
projesinin hizmet kanallarından biri olan www.kobifinans.com.tr internet portalı, “Altın 
Örümcek Web Ödülleri”nde, Türkiye’nin en iyi “Profesyonel Servis Sitesi” seçildi. Ödül 
töreni, 9 Nisan 2008 Çarşamba akşamı İTÜ Maslak Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 
 
Finansbank Kobi Bankacılığı adına ödülü alan Finansbank Kobi Bankacılığı Pazarlama 
Birim Yöneticisi Kaan Onat, böyle önemli bir ödüle değer görülmekten duydukları 
mutluluğu dile getirdi ve bu başarının, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek konusunda 
kendilerini motive ettiğini söyledi. Onat, sözlerine söyle devam etti: “Finansbank Kobi 
Bankacılığı olarak, yalnızca finansman gücüyle değil; bilgi, tecrübe ve rehberlikle de ihtiyaç 
duydukları her an KOBİ’lerin yanında oluyoruz. Aldığımız bu ödül, çok doğru bir yolda 
olduğumuzu bir kere daha teyit etmiş oldu. Finansbank olarak KOBİ’lere  katma değeri olan 
yeni ürün ve hizmetler sunmaya, öncülüğümüzü ve liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” 
 
www.kobifinans.com.tr 
 
Ocak 2005’ten bu yana yayında olan www.kobifinans.com.tr, profesyonel bir ekip tarafından 
her gün güncellenen, dinamik ve interaktif yapısıyla KOBİ’leri güncel bilgiye, faydalı 
uygulamalara ve danışmanlık hizmetine en kolay yoldan ulaştırıyor. Türkiye’nin en çok 
ziyaret edilen KOBİ portalı konumunu da uzun süredir koruyan www.kobifinans.com.tr ‘nin 
üye sayısı 60.000’e yaklaşıyor.  
 
Portalda, aralarında turizm, inşaat ve tarımın da yer aldığı 20’yi aşkın sektör; ABD, Çin, 
Rusya gibi 30’a yakın ülke; pazarlama, yönetim, teknoloji gibi 20 farklı konu başlığında 
binlerce makale, güncel haber, röportaj, köşe yazısı, analiz ve araştırma dosyası, başarı 
öyküsü yer alıyor. KOBİ’lere yönelik bu kapsamda yine benzer bir hizmetin olmadığı 
Uzmana Danışın bölümünde ise kendi alanlarında uzmanlaşmış 13 danışman KOBİ’lerin 
sorularına yanıt buluyor. Bunlar dışında, Yükleme Merkezi, İlan Panosu, Eğitim Merkezi, 
Ajanda, Hesaplama Araçları, Forum, E-bülten gibi birçok hizmet ve uygulama da KOBİ’lerin 
kullanımına sunuluyor. Portal üzerindeki tüm uygulamalar tamamen ücretsiz. 

Kobi Bankacılığı Pazarlama Böülümü / Ürün Yönetimi 
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KOBİ’lerin bilgi kaynağı: KobiFinans 
 
Finansbank Kobi Bankacılığı tarafından oluşturulan KobiFinans projesi, KOBİ’lerin ihtiyaç 
duydukları her konuda başvurabilecekleri bir bilgi kaynağı olma özelliğini taşıyor.  
 
3 ayda bir yayınlanan ve 25.000 KOBİ’ye ulaştırılan KobiFinans Dergisi, gündemdeki 
konulardan, ekonomi yorumlarına, sektörel araştırmalardan iş dünyasına kadar birçok konuda 
bilgi veriyor.  
 
Finansbank Kobi Bankacılığı, sektörde ilk defa KOBİ’lere yüz yüze danışmanlık hizmeti 
sunmaya başladığı KobiFinans Danışma Ofisi ile KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık sağlıyor. 
“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. KobiFinans projesi, “Bilgi 
Serisi” adı verilen yayınlarla da destekleniyor. 

 
Altın Örümcek Web Ödülleri 
 
Genel ve sektörel ana kategorilerinden oluşan Altın Örümcek Web Ödülleri’ne bu yıl 3.000 
kategorik başvuru oldu. 9 Nisan 2008 akşamı yapılan ödül töreninde toplam 50 kategorinin en 
iyi siteleri ödüllendirildi. Türkiye’nin ilk ve tek web yarışması olan Altın Örümcek Web 
Ödülleri’nin jürisinde ise, bilişim, reklam, tanıtım, medya ve telekomünikasyon sektörlerinin 
önde gelen temsilcileri ile akademik dünyanın saygın isimleri yer aldı. Web ve internet 
teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılmasını, hak ettiği 
yeri bulmasını, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesini ve gündem yaratılmasını 
amaçlayan yarışma, altı yıldır düzenleniyor. 
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