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BASIN AÇIKLAMASI 
 

Ziraat Bankası Avrupa Yatırım Bankası İşbirliği ile KOBİ’lere  

100 milyon EUR’luk Yeni Kaynak 
 

 

Ziraat Bankası KOBİ’lerin ve daha büyük ölçekli firmaların finansmanı için  Avrupa Yatırım 

Bankası (AYB) ile yeni bir kredi anlaşması imzaladı. AYB tarafından 200 milyon EUR olarak 

onaylanan, KOBİ ve daha büyük ölçekli firmaların finansmanını amaçlayan kredinin, ilk 

etapta 100 milyon EUR’luk kısmı kullanıma açılacak. Projenin 100 milyon EUR tutarındaki 

ilk dilimi 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadeli olup, kalan 100 milyon 

EUR’luk dilimin kullanıma açılması için de 2014 yılı başında kredi anlaşmasının imzalanması 

beklenmektedir.  

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklardan 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman ARSLAN, AYB ile imzalanan bu anlaşmanın, 

Ziraat Bankası’nın müşteri odaklı yeni iş modelinin bir parçası olarak kaynak çeşitliliğini 

artırma ve müşterilerine uygun vade ve maliyetlerle finansman imkanı sağlama stratejisi 

kapsamında önemli bir açılım olduğunu ifade etti. ARSLAN, 2012 yılında AYB’den 

KOBİ’lerin finansmanı için  100 milyon EUR’luk kaynak temin ettiklerini ve bu krediyi çok 

hızlı ve başarılı bir şekilde kullandırarak AYB’den bu kez daha yüksek montanlı ve 

KOBİ’lerin yanısıra daha büyük ölçekli firmalara kullandırımı da içeren yeni bir işlemi 

gerçekleştirdiklerini söyledi.   

 

Krediye ilişkin bilgi veren ARSLAN, yeni kredinin, çalışan sayısı 250’yi geçmeyen KOBİ’ler 

ile çalışan sayısı 1.500’ü geçmeyen daha büyük ölçekli firmalara kullandırılacağını belirtti. 

Kredinin asgari 2 yıl vadeyle yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullandırılacağını 

ifade eden ARSLAN “uzun vadeli kaynakların reel sektöre aktarılması ile ülkemiz 

firmalarının rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bankamızın yeni iş modeline paralel 

olarak Bankamız ülkemiz firmalarına sağlamakta olduğu desteği artırarak devam ettiriyor. 

Ülkemiz firmalarının dış ticaret alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da her geçen 

gün ürün çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi artırarak müşterilerimizin kullanımına 

sunuyoruz” dedi. Arslan, kriz sonrası ortamın gerektirdiği yeni finansal mimariye uyum 

zorunluğunun ve  ülkemizin uzun vadeli gelişme ve kalkınma sürecinde büyük önem taşıyan 

KOBİ’lere ve diğer ticari firmalara banka olarak desteklerinin kesintisiz sürdürüleceğini ve 

ülkemiz kalkınmasına güçlü destek verme misyonları temelinde katma değer yaratmaya 

devam edeceklerini ifade etti.  
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