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2014 yılında Türkiye'de AYB
Türkiye'de akılcı büyümeyi amaçlayan AYB, toplam 2,1 milyar EURO'yu bulan
yeni imzalarla (2013: 2,3 milyar EURO) küçük ve orta büyüklükte işletmelere
(KOBİ'ler) ve yaşamsal altyapıya verdiği desteği 2014 yılında da sürdürmüştür.
KOBİ'lere verilen destek 1,1 milyar EURO ile en başta yer alarak ülkenin iş alanları
açan bu temel sektörünün desteklenmesinde AYB'nin oynadığı aktif rolü ortaya
koydu. Büyümede kaldıraç işlevini hedefleyen AYB'nin 2014 yılındaki finansmanı,
Türk ekonomisinin ihracat yönelimli inovatif şirketlerinin RDI (araştırma,
geliştirme, inovasyon) faaliyetlerinin yanısıra ulaştırma, telekom, çevre, turizm,
enerji ve kentsel kalkınma gibi diğer önemli sektörlerine de destek sağladı.
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AYB’nin 2014’te Türkiye’de sektörlere
göre finansmanı (milyon EURO)
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Büyüme ve iş alanları için KOBİ'lere ve orta düzey sermayeli şirketlere destek
KOBİ'ler ile orta düzey sermayeli şirketlere sağlanan destek, 2013 yılında Türkiye'deki toplam AYB
kredilerinin %54'üyle en ön sırada yer aldı. KOBİ'lere ve orta düzey sermayeli şirketlere verilen
bu güçlü destekle kamu, teşvik ve özel sektör aracı kuruluşları kapsama alanına alınarak AYB'nin
partner bankalarıyla sıkı işbirliği içinde ülkenin ekonomik kalkınmasına ve istihdam yaratılmasına
katkıda bulunulmuştur. AYB fonları Akbank, Denizbank, Eximbank, Garanti Bankası, Halkbank, ING,
Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden açılan kredi hatlarıyla reel ekonomiye kanalize edilmiştir.
AYB'nin Türkiye'de KOBİ'ler lehine yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar özel önem taşımaktadır:
• Türkiye'nin konut ipoteği teminatlı ilk tahvili olan ve uzun yıllardır AYB'nin Türkiye'de partneri olan
Akbank tarafından sunulan yeni bir programa AYB'nin katılımını içeren 150 milyon EURO'luk
çığır açıcı bir işlem. Akbank, konut ipoteği desteğiyle Türkiye'de bir ilk oluşturan teminatlı tahvil
programını başlatıyor.
 YB, Akbank'ın yeni oluşturulan programı çerçevesinde ihraç edilen ilk seri tahviline katılmış
A
olacak. Akbank, AYB serilerinin hasılası üzerinden nitelikli KOBİ'lere ve orta ölçekli şirketlere kredi
aktarımında bulunacak. Bu işlemle AYB, Akbank ile başarılı işbirliğini devam ettirmekte, Akbank'ın

KOBİ segmentindeki sağlam konumunu güçlendirmekte ve geniş coğrafi erişiminden avantaj
sağlamaktadır. Bu yeni kredi hattı, Türkiye ekonomisinin temel unsuru olan ülke KOBİ'leri ile orta
ölçekli şirketlere yönelik finansmanın mevcudiyetini ve vadelerini yukarı çekmektedir. Türkiye'de
KOBİ teminatlı tahvillerin başarıyla piyasaya sunulmasının ardından Türkiye piyasasında konut
ipoteği teminatlı tahviller oluşturulmasının katalizör etkisi yapması, Türk bankalarının önündeki
uzun vadeli fonlama araçlarına KOBİ'ler ile orta düzey sermayeli şirketlerin yararına yenilikçi bir
fonlama seçeneği daha eklenmesi beklenmektedir. Bu yeni kolaylıkla AYB, Türkiye'de büyümeye
ve iş alanları açılmasına katkı yapacak ihracat yönelimli yatırımlara daha çok destek olacaktır.
• AYB'nin Türkiye'deki KOBİ finansmanını ilk defa kırsal kalkınmaya doğru genişlettiği Kırsal Kalkınma
Katılım Öncesi Yardım Enstrümanının (IPARD) eş-finansmanıyla Ziraat Bankası'na 100 milyon
EURO'luk kredi. Türkiye'nin tarım ve tarım endüstrisi sektörlerindeki yatırımları finanse etmek
için kullanılacaktır. Kırsal bölgelerin kalkınmasına destek olmak suretiyle bölgesel farklılıkların ve
finansmana erişim zorluklarının giderilmesine katkı yapacaktır.
• Ülkenin daha az gelişmiş bölgelerine ağırlık vermek suretiyle belediye altyapılarına destek
olarak 100 milyon EURO kredi. Bu fonlama, 2011 yılında yenilenebilir enerji üretimi yararına
Denizbank'ta iyice test edilen bir fonlama programı olan Çeşitlendirilmiş Ödeme Haklarına dayalı
bir finansal program üzerinden ve AİKB (EBRD) ile diğer uluslararası bankalarla işbirliği içinde
DenizBank'a aktarıldı.

Kentsel kalkınmaya ve çevresel sürdürülebilirliğe destek
2014 yılında AYB, Türkiye'de deprem riskinin hafifletilmesi, kamu ve özel sektör binalarının güvenlik
iyileştirmeleri için toplam 300 milyon EURO kredi sağlamıştır:
• Depremlere karşı direncin artırılması için Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) işbirliğiyle
200 milyon EURO kredi. AYB fonları, Türkiye'deki bir veya birkaç malikli apartmanlar ile müstakil
evlerden oluşan mevcut konut stoğunun ciddi ölçüde iyileştirilmesi veya yenilenmesi suretiyle
konut binalarının depreme karşı direncini güçlendirmeyi amaçlıyor. Elverişli çalışmalar arasında
sözkonusu enerji verimliliği iyileştirmeleri de yer alacak. Nihai olarak kazananlar şahsi mülk
sahipleri olacak. KOBİ'ler ile orta düzey sermayeli şirketlerin yanısıra enerji verimliliği, çevre,
doğal afetlere karşı koruma, sağlık, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hukuken gerekli güvenlik
normları alanlarında toplulukların sürdürülebilirliğine katkı yapan yatırımlara AYB'nin verdiği
destekte İş Bankası önemli bir partner olmuştur.
• Türkiye'nin ticaret ve finans merkezi İstanbul'da deprem riskini hafifletme çalışmalarına ek destek
olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne 100 milyon EURO kredi. AYB fonları, 1999'da meydana gelen
Marmara depremi felaketinden ders çıkarılarak deprem risklerinin önleme ve hafifletme yoluyla
yönetilmesine yönelik proaktif yaklaşımla 2006 yılında kurulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması
ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) çerçevesinde sağlanmaktadır. İSMEP'in eş-finansmanını AYB
ile birlikte aralarında Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Bankası (AKB) ve İslam Kalkınma Bankası (İKB)
da bulunan diğer Uluslararası Finans Kuruluşları (UFK'lar) yapmaktadır. İSMEP kapsamında AYB,
sağlık hizmetlerine ve eğitime yönelik kamu sektörü binalarına odaklanmaktadır. 2008 yılından
bu yana AYB tarafından İSMEP'e sağlanan toplam finansman tutarı 600m EURO'ya ulaşmıştır.

Modern altyapıya ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine kredi
AYB'nin Türkiye'de altyapının modernleştirilmesine verdiği katalizör destek, İstanbul'da
Boğaziçi'nin Avrupa ve Asya yakaları arasındaki ilk kesintisiz demiryolu bağlantısını oluşturacak
Marmaray Projesi için Türkiye Cumhuriyeti'ne sağladığı 200 milyon EURO ek kredi ile simgeleşmiştir.
AYB'nin bu öncü projeye verdiği destek, büyük ölçekli projelerin yanısıra ülkenin taşımacılık biçimi
dengelerini demiryolları lehine değiştirme çalışmalarının finansmanında AYB'nin Türkiye'nin kilit
finansal partnerliği konumunu daha da pekiştirmektedir.
Bu proje, Pan-Avrupa Ulaşım Koridoru IV'te bulunan ve halen Boğaziçi'nin iki yakasında son bulan
iki demiryolu hattının bir tünelle birbirine bağlanmasından oluşuyor. Aynı zamanda ülkenin en
büyük iki şehri (İstanbul ve Ankara) arasında bulunan ve yine AYB tarafından finanse edilen yüksek
hızlı demiryoluyla da birleşiyor. Böylece iki kıta arasında tren bağlantıları mümkün olacak. Çok
sayıda ve çeşitli yararları arasında, İstanbul büyükşehir bölgesinin yerleşik halkına ve yolculara
ciddi zaman kazancı sağlayacak olmanın yanısıra ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi ve önemli çevre kazanımları sağlanması da bulunmaktadır.

Avrupa Yatırım Fonu
Avrupa Yatırım Fonu (AYF),
Avrupa'da KOBİ'ler ile orta
düzey sermayeli şirketleri
desteklemeleri ve Avrupa'da
inovasyonu güçlendirmeleri için
finansal aracılara risk finansmanı
çözümleri sunan AYB uzmanlık
koludur. İşletmelere destek
olarak 2014’te 3,3 milyar EURO
taahhütte bulunmuş ve böylece
yaklaşık 14 milyar EURO'luk
sermaye seferberliği yapılmıştır.
İş sahası itibarıyla AYF, 74
adet başlangıç ve büyüme
aşaması fonunda toplam
1,65 milyar EURO'luk özkaynak
taahhüdünde bulunarak toplam
tutarı 8,3 milyar EURO'ya
taşımıştır. Garantiler tarafında
ise 60 işlemde 1,6 milyar EURO
taahhütte bulunmuş ve böylece
5,6 milyar EURO'luk yeni kredileri
KOBİ'lere yönlendirmekte
katalizör olmuştur. AYF'nin
mikro-işletmelere yönelik desteği,
toplam 51 milyon EURO'yu
bularak 133 milyon EURO'luk bir
kredi hacmi oluşturmuştur. Genel
olarak 2014 yılında 170.000'den
fazla KOBİ ve orta düzey
sermayeli şirket, AYF tarafından
desteklenmiştir.
Türkiye'de ise AYF, 2014
yılında 26,3 milyon EURO'luk
özkaynak, 20,1 milyon
EURO'luk da garanti faaliyetleri
taahhüdünde bulunarak bunları
sırasıyla 30 milyon EURO ve
257,7 milyon EURO'ya çıkarmayı
hedeflemiştir.
Daha fazla bilgi için:
www.eif.org/turkey.
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Marmaray Tüneli, Ekim 2013'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 90ıncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle
hizmete açıldı. Bugüne değin tamamlanmış bulunan tünel kısımlarını besleyen yüzey hatlarını
geliştirmek için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Boğaziçi'nin her iki yakasındaki bu yüzey
kesimleri, 63 km'lik demiryolu hattı ile toplam 37 istasyondan oluşmaktadır. Bu proje, AYB
tarafından ilk olarak 2004 yılında finanse edilmişti. 2014 yılında imzalanan bu ilave 200 milyon
EURO ile Marmaray'daki toplam AYB desteği 1,25 milyar EURO'ya çıkmıştır.

Marmaray Projesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşmesinde ve Birlik'in ulaştırma ağının
geliştirilmesinde temel önem taşımaktadır. Hem şimdiye değin Türkiye'de girişilen en büyük
ve en önemli altyapı projelerden biridir hem de Türkiye ve Avrupa ekonomileri için itici güç
sağlamaktadır. Trans-Avrupa Ağı'nın (TEN'ler) başlıca altyapı projelerinin eş-finansmanında
AYB'nin oynayabileceği katalizör rolüne iyi bir örnek oluşturmaktadır. Demiryolu faaliyetlerinin
verimliliğini ve etkinliğini geliştirmek suretiyle Türkiye'deki demiryolu taşımacılığının payının
artırılmasına yönelik hükümet planlarının kilit unsurunu bu proje oluşturmaktadır. AYB, bu
çabanın güçlü bir destekçisi olmuş ve dolayısıyla AYB'nin Türk demiryolu sistemine desteğinin
toplam değeri son on yılda yaklaşık 2,9 milyar EURO düzeyine çıkmıştır.

Endüstriyel ve teknolojik inovasyonun finansmanı
İnovasyonu teşvik amaçlı yatırımlar, rekabet gücünü ve katma değeri artırmaya yardımcı olurken
iş alanları açılmasını da özendirmektedir. AYB, 2014 yılında Manisa'da Vestel ile tüketici elektroniği
(60 milyon EURO), Bursa'da da Tofaş ile otomotiv sektörü (55 milyon EURO) alanlarındaki ihracat
yönelimli inovatif şirketlerin ARGE programlarını finanse etmiştir. Tofaş'a açılan kredi, 2020 Ufku
Finansal Enstrümanları kapsamında Avrupa Birliği'nin finansal katkısıyla 'InnovFin - Yenilikçiler için
AB Finansmanı' destekli olarak Türkiye'deki ilk AYB işlemidir.

AYB, AB'nin uzun vadeli kredi veren kuruluşudur
ve sahibi de AB Üye Devletleridir. Avrupa'da ve
sınır ötesinde büyümeye, iş alanlarına, bölgesel
yakınlaşmaya ve iklim eylemlerine katkı yapan
sağlam yatırımlar için uzun vadeli finansman
sağlamaktadır.
AYB, büyümeyi ve yeni iş alanı açılımlarını
maksimum düzeye çıkarmak için dört öncelikli
alanı hedeflemektedir: AB genelinde inovasyon ve
beceri, KOBİ'ler, iklim eylemi ve stratejik altyapı.
AYB, 2013-2015 döneminde Avrupa genelinde
180 milyar EURO'luk ek yatırım seferberliği
için Üye Devletlere verdiği taahhüdü
gerçekleştirmiştir. Üye Devletlerin 2012'de
aldığı kararla AYB sermayesinin 10 milyar EURO
artırılmasından sonraki ilk iki yılda AYB Grubu,
150 milyar EURO'nun üzerinde finansman
sağlayarak yaklaşık 450 milyar EURO'luk genel
yatırıma destek olmuştur. Buna 2013'teki sermaye
artışının ardından yapılan olağan finansman ve ek
faaliyetler de dahildir.
Avrupa Yatırım Bankası Grubu, Avrupa
genelindeki projeler için 2008'den bu yana
yaklaşık 500 milyar EURO'luk bir miktar
sağlamıştır. AB bankası, proje maliyetlerinin
ortalama olarak üçte birini finanse etmektedir ve
AYB kredileri bu sürede 1,5 trilyon EURO civarında
bir tutarı harekete geçirmiştir.

Avrupa'nın kentsel
altyapısının yanısıra ulaştırma
ve enerjide kilit nitelikli
stratejik altyapıya destek
olarak

20.6milyar EURO
Kaynak verimliliği
ve iklim dayanıklılığı
daha yüksek
çözümleri destekleyen iklim
eylemleri için

19.1milyar EURO
25.5milyar EURO
Avrupa'daki KOBİ'lere ve orta
düzey sermayeli şirketlere
AYB Grubu desteği - bugüne
kadarki en büyük hacim ve
Banka'nın tek başına
en büyük politika
önceliği
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69milyar EURO
tutarı AB dahilinde
(%7,8 artış) olmak üzere

77milyar EURO
genel kredi hacmi
(%7,4 artış)

14.7milyar EURO
Avrupa'nın dijital altyapısı da
dahil olmak üzere inovasyon
ve beceri için AYB
Grubu desteğiin
Europe
AYB, Beceri ve İş - Gençlik
programına yatırım için

13milyar EURO
tutara imza attı
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