
 
 
 
 
 
Ankara Kuaförler Güzellik Salonları Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na 

Finansbank’tan kredi desteği 
 

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile “işbirliği” protokolü imzalayan Finansbank, protokol çerçevesinde 
oda üyelerine “çok özel faiz ve vadelerle” kredi imkanları sunmaya başladı. 
Finansbank, Oda üyelerine mevcut şartlarını iyileştirme ve yeni yatırımlarını 
gerçekleştirme imkanı sunacak… 

 
Finansbank, kredi imkanları sunarak şirketlere destek olmak amacı ile odalarla 
gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Ankara Kuaförler Güzellik Salonları 
Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile “işbirliği” protokolü imzalayan Finansbank, 
protokol çerçevesinde oda üyelerine “çok özel faiz ve vadelerle” kredi imkanları sunmaya 
başladı. 
 
Finansbank’ın son yıllarda reel sektöre en çok destek veren bankalar arasında yer aldığını 
belirten Finansbank Anadolu Perakende Bölge Grup Müdürü Sadi Şencan, “Bu işbirliği 
ile oda üyelerine uygun finansman desteği sunacak bir çalışmaya imza attık. Üyelerin 
işletmelerindeki mevcut şartları iyileştirme ve yeni yatırımlar yapma imkânı sunacağız. 
Üyelere özel kredi paketleri oluşturup aktif hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. 
 
Finansbank, Ankara Kuaförler Güzellik Salonları Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
işbirliği paketinde, oda üyeleri “Finansbank KOBİ Nakit Kredisi”nden faydalanabiliyor. 
“KOBİ Nakit Kredisi” kapsamında Finansbank, 50 bin TL’ye kadar olan kredi başvurularına 
en geç bir işgünü içinde cevap veriyor. Ayrıca KOBİ Nakit Kredisi kullanan oda üyeleri, 
diğer bankacılık ürünlerine başvurmaları durumunda her bir ürün için ek faiz indiriminden ve 
kredi faizini %1.64’e kadar indirme fırsatından yararlanabiliyor. 
 
Anlaşma ile Finansbank, oda üyelerine 120 ay vadeli kredi kullanma fırsatı da sunuyor. Konut 
İpotekli Taksitli Ticari kredi ile konutunu ipotek olarak veren oda üyeleri 250 bin TL’ye 
kadar 120 ay vadeli kredi ile işleri için planladıkları yatırımları, hayata geçirme fırsatına sahip 
oluyor. 
 
Ayrıca anlaşma kapsamında oda üyeleri, Finansbank’tan alacakları POS’larda rekabetçi 
fiyatlamalar alabiliyor. Yine POS ile birlikte aldıkları her bankacılık ürünüyle POS 
komisyonlarını daha aşağı çekme imkânına kavuşuyorlar. 
 
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. İçinde 
bulunduğumuz kriz döneminde işletmelere yol haritası sunmaya yönelik çözümleri ve 
kapsamlı danışmanlık hizmeti ile KobiFinans, kriz yönetimi, tasarruf yöntemleri, yeni 
pazarlar yaratma, geçmiş kriz deneyimleri vb. birçok konuda işletmelere rehberlik etmeye 
devam ediyor. 
 



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.  
 
 “444 1 900” numaralı KobiFinans Danışma Hattı üzerinden 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. 
 
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen portalı: 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, başarısını aldığı yurtiçi-
yurtdışı ödüllerle de destekleyen www.kobifinans.com.tr‘nin üye sayısı 65.000’e yükseldi.  
 
Portalda, aralarında imalat, turizm ve inşaatın 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. 
 
 

http://www.kobifinans.com.tr/

