
Türkiye KOBİ’lerine AYB desteği

2014 yılında Türkiye’deki AYB faaliyetleri, ülkenin 

iş ortamını iyileştirme ve KOBİ’lerine destek olma 

kararlılığımızı ortaya koymuştur.

Türkiye’deki toplam AYB finansmanı 2014’te 2,1 milyar 
EURO’ya yaklaşmıştır ve bu tutarın neredeyse %54’ü yani 
1.1 milyar EURO’su KOBİ’ler içindir. Diğer birçok ülkede ol-
duğu gibi KOBİ’ler, ulusal büyümede ve istihdamda aslan 
payını almaktadır.

AYB aynı zamanda kamu, tanıtım ve özel sektör aracılarını 
kapsayan partner bankalarımızla sıkı işbirliği içinde Türk 
ekonomisinin ihracat yönelimli inovatif şirketlerinin RDI 
(araştırma, geliştirme, inovasyon) faaliyetlerinin yanısıra 
ulaştırma, telekom, çevre, turizm, enerji ve kentsel kalkın-
ma gibi diğer önemli sektörlerine de destek sağlamıştır. 
AYB fonları Akbank, Denizbank, Eximbank, Garanti Banka-
sı, 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:

1. Uzun yıllardır AYB’nin Türkiye’de partneri olan 
Akbank tarafından sunulan yeni bir programa 
AYB’nin katılımını içeren ve Türkiye’nin konut 
ipoteği teminatlı ilk tahvili olan 150 milyon 

EURO’luk çığır açıcı bir işlem. Akbank, konut ipoteği 
desteğiyle Türkiye’de bir ilk oluşturan teminatlı tahvil 
programını başlatıyor.

Banka, Akbank’ın yeni oluşturulan programı çerçevesinde 
ihraç edilen ilk seri tahviline katılmış olacak. Akbank, AYB 
serilerinin hasılası üzerinden nitelikli KOBİ’lere ve orta öl-
çekli şirketlere kredi aktarımında bulunacak. Bu işlemle 
AYB, Akbank ile başarılı işbirliğini devam ettirmekte, 
Akbank’ın KOBİ segmentindeki sağlam konumunu güç-
lendirmekte ve geniş coğrafi erişiminden avantaj sağla-
maktadır. Bu yeni kredi hattı, Türkiye ekonomisinin temel 
unsuru olan ülke KOBİ’leri ile orta ölçekli şirketlere yönelik 
finansmanın mevcudiyetini ve vadelerini yukarı çekmek-
tedir. Türkiye’de KOBİ teminatlı tahvillerin başarıyla piya-
saya 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 ya-
rarına yenilikçi bir fonlama seçeneği daha eklenmesi bek-
lenmektedir. Bu yeni kolaylıkla AYB, Türkiye’de büyümeye 
ve iş alanları açılmasına katkı yapacak ihracat yönelimli 
yatırımlara daha çok destek olacaktır.

2. AYB’nin Türkiye’deki KOBİ finansmanını ilk defa 
kırsal kalkınmaya doğru genişlettiği Kırsal Kal-
kınma Katılım Öncesi Yardım Enstrümanının 
(IPARD) eş-finansmanıyla Ziraat Bankası’na 

100 milyon EURO kredi. Bu kredi hattı, Türkiye’nin tarım 
ve tarım endüstrisi sektörlerindeki yatırımlarını finanse 
etmek için kullanılacaktır. Kırsal bölgelerin kalkınmasına 
destek olmak suretiyle bölgesel farklılıkların ve finansma-
na erişim zorluklarının giderilmesine katkı yapacaktır.



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. İş-
letmelere destek olarak 2014’te 3,3 milyar EURO taah-
hütte 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 özkay-
nak 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 ser-
mayeli şirket, AYF tarafından desteklenmiştir.

AYF, 2014 yılında Türkiye’de özkaynak olarak 26,3 mil-
yon EURO, garantili işlemler olarak da 20,1 milyon EURO 
taahhütte bulunarak hedeflerini sırasıyla 30 milyon 
EURO ve 257,7 milyon EURO’ya yükseltti.

Daha fazla bilgi için: www.eif.org/turkey.

Avrupa Yatırım Bankası
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lüksemburg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/turkey

Genel irtibat 
Bilgi Masası 
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

Basın yetkilisi
Helen Kavvadia 
3 +352 4379-84486 
5 +352 4379-62000
U h.kavvadia@eib.org ©
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3. Ülkenin daha az gelişmiş bölgelerine ağırlık 
vermek suretiyle belediye altyapılarına destek 
olarak 100 milyon EURO. Bu fonlama, 2011 
yılında yenilenebilir enerji üretimi yararına 

Denizbank’ta iyice test edilen bir fonlama programı olan 
Çeşitlendirilmiş Ödeme Haklarının teminat altına alınma-
sına dayalı bir finansal program üzerinden ve AİKB (EBRD) 
ile diğer uluslararası bankalarla işbirliği içinde DenizBank’a 
aktarıldı.

İnovasyonu teşvik amaçlı yatırımlar, rekabet gücünü ve 
katma değeri artırmaya yardımcı olurken iş alanları açıl-
masını da özendirmektedir. AYB, 2014 yılında Manisa’da 
Vestel ile tüketici elektroniği (60 milyon EURO), Bursa’da 
da Tofaş ile otomotiv sektörü (55 milyon EURO) alanların-
da ihracat yönelimli inovatif şirketler olarak ARGE prog-
ramlarını finanse etmiştir. Tofaş’a açılan kredi, 2020 Ufku 
Finansal Enstrümanları kapsamında Avrupa Birliği’nin fi-
nansal katkısıyla ‘InnovFin - Yenilikçiler için AB Finansmanı’ 
destekli olarak Türkiye’deki ilk AYB işlemidir.

AYB - AB-finansmanlı teknik yardımıyla (TA) - kendi üre-
timlerini daha fazla sürdürülebilir ve maliyet etkin hale 
getirmeyi amaçlayan KOBİ’ler ve orta düzey sermayeli şir-
ketler lehine birtakım enerji verimliliği kredi hatlarına des-
tek olmuştur.

AYB’nin 2014’te Türkiye’de sektörlere 
göre finansmanı (milyon EURO)

 KOBİ’ler %53,53

 Kentsel kalkınma %14,60

 Ulaştırma %9,73

 Enerji %8,27

 Sanayi %8,03

 Tarım, balıkçılık, ormancılık %4,87

 Diğer %0,97
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Toplam: 
2 055 milyon EURO


