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Tam Finans şimdi de Çorum ve Malatya’daki esnaf 
ve KOBİ’lere destek olacak 

 

Malatya ve Çorum’daki esnaf ve KOBİ’lere can suyu 
 
 
Türkiye’nin değerli fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, Temmuz 
ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla yaygın şubeleşme 

stratejisini kaldığı yerden devam ettirerek Çorum ve Malatya’da yeni şube 
açtığını duyurdu. Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, “Amacımız 

ticaretin güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi, bölge halkına 
da istihdam sağlamak” dedi. 

 
 
Bir yılı aşkın süredir pandemiye karşı verilen mücadele, pek çok esnaf ve KOBİ’nin yara 
almasına, iş fikrini hayata geçirmek isteyen kimi girişimcilerin de planlarına ara vermesine 
neden oldu. Kademeli normalleşmenin devam etmesiyle birlikte, tıpkı sosyal yaşam gibi ticari 
hayatın da eski düzenine döneceğine dair sinyaller güçlenirken faktoring şirketlerinden de 
yeni adımlar geldi. Türkiye’nin önde gelen fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, 
yaygın şubeleşme stratejisi kapsamında Malatya ve Çorum’da yeni şube açtığını, böylece 26 
ilde toplam 39 şubeye ulaştığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgilere göre, Malatya ve 
Çorum’un yanı sıra, çevre illerde de esnaf ve KOBİ’lere daha fazla dokunulması, acil nakit ve 
finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.  
 
Şirketlerin kuruluş sermayeleri azalıyor  
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, "Tam 
Finans olarak, Türkiye ekonomisine, KOBİ’lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam. Ülkemizde, 
ticaretin ve iş dünyasının her koşulda hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Nitekim TOBB 
verileri, yılın ilk 5 ayında kapanan şirketler olduğu gibi, 45 bin 212 yeni şirketin de 
kurulduğunu gösteriyor. Ancak şirketlerin kuruluş sermayelerinin azaldığı da yadsınamaz bir 
gerçek. Bu durum bize hız kesmeden yatırımlarımızı yapma, farklı illerde şubeleşerek 
ticaretin devam etmesi için gerekli finansal desteği finansal desteği sağlama ve elbette insan 
kaynağını büyütme noktasında sağlam bir zemin yaratıyor. Amacımız şubelerimizle ticaretin 
güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi bölge halkına da istihdam sağlamak. 
Bir Malatyalı olarak yapılan yatırımların bu topraklara hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 
 
Esnafa ve KOBİ’lere can suyu olmayı amaçlıyoruz 
 
Tam Finans Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise 
başarılarının arkasında çok motive ve mutlu çalışan bir saha ekibi olduğuna dikkat çekerek 
“Tam Finans’ın büyüme başarısının en önemli etkenleri arasında, müşterisinin her koşulda  



 

 
 
tam zamanında tam yanında olan, işini doğru yapan, hızlı çözüm üreten ve severek çalışan 
bir saha ekibinin olması yer alıyor. Yaygın şube ağımızla her bölgedeki esnaf ve KOBİ’ye 
erişiyor, nakit ve finansman desteği sağlayarak onlara can suyu olmayı amaçlıyoruz. Malatya 
ve Çorum illerimizde açtığımız şubelerle bugün 26 farklı ilde toplam 39 şubeye ve 650 
çalışana ulaştık. Yalnızca şubelerimizin yer aldığı illerde değil, çevre illerin esnaf, KOBİ ve 
girişimcilerine de nakit ihtiyaçlarında destek olmak temel gayemiz” diye konuştu.  
 
Tam Finans hakkında:  
 
Tam Finans Faktoring A.Ş, 2012 Mayıs ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan faaliyet iznini alarak Haziran ayında müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. 
EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığı ve güçlü sermaye yapısı, 700’e yakın 
çalışan sayısı ve 39 şubesiyle Türkiye’nin 26 farklı ilinde hizmet vermektedir. Ödenmiş 
sermayesi 162 Milyon TL olan Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi takip eden yenilikçi 
yaklaşımı (AR-GE merkezi olan tek faktoring şirketi), müşteri odaklı çalışma anlayışı ve 
güvenilir kurumsal kimliği ile bugüne dek 100 binin üzerinde müşteriye işlem yapmış, 
sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. tamfinans.com.tr  
 
Daha ayrıntılı bilgi için:  
Burcu Şahin  
Tam Finans Pazarlama Müdürü  
0 531 930 79 18 
 
 
 
 


