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AYB'DEN 885 MİLYON AVRO TUTARINDA 3 KREDİ
AYB, Hazine İle 335 Milyon Avroluk, TSKB, TKB Ve Vakıfbank İle 400 Milyon Avroluk Kredi
Paketi İmzaladı.
Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Hazine Müsteşarlığı, TSKB, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB),
Vakıfbank ve Halkbank ile 3 kredi anlaşması imzaladı.
Swissotel'deki törende verilen bilgiye göre, kamu sektörü araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi için
Hazine ile 335 milyon avroluk bir kredi paketine imza atıldı.
Söz konusu kredi paketi, Türkiye'nin önde gelen 15 kamu üniversitesindeki akademik kadro tarafından
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ve bunun yanı sıra 2008-2010 dönemi boyunca Türkiye'deki tüm
kamu üniversitelerinde gerekli olan bilimsel araç ve ekipmanlara yapılacak yatırımların bir bölümünü
finanse edecek.
KOBİ'ler için 400 milyon avro tutarındaki AYB kredisi, TSKB, TKB ve Vakıfbank ile imzalandı.
AYB ayrıca, Halkbank ile de, KOBİ kredilerini desteklemek için bir kredi sözleşmesine imza attı. 300
milyon avro değerindeki bu kredinin 150 milyon avroluk ilk dilimi yürürlüğe kondu.
AYB Başkan Yardımcısı Kollatz-Ahnen: “Bu Yıl Türkiye’ye 2,1-2,5 Milyar Avro Arasında
Kredi Kullandırmayı Hedefliyoruz. Ayb Şu Andaki Durumda Pek Çok Kişinin Yaptığının
Tam Tersini Yapıyor. Kredilerimizi Azaltmıyoruz, Tam Tersine Artırıyoruz”
Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı: “Bugün İmzalanan 550 Milyon Avro Tutarındaki Kredi,
Ayb’nin Küresel Krize Ne Denli Doğru Bir Tepki Verdiğini De Ortaya Koyuyor”
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz-Ahnen, bu yıl Türkiye’ye 2,1-2,5
milyar avro arasında kredi kullandırmayı hedeflediklerini bildirdi. Kollatz-Ahnen, AYB’nin 885 milyon
avro tutarındaki 3 kredi anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, AYB’nin Avrupa’daki krize
belki çözüm getiremeyeceğini, ancak AB’ye üye ülkelerle birlikte bu krizin derinleşmesini önleme
çalışmalarına yardımcı olabileceğini, daha hızlı bir toparlanma sağlayabileceğini ifade etti.
AYB’nin bunu yapmak için kredilerini artırdığını belirten Kollatz-Ahnen, “AYB şu andaki durumda pek
çok kişinin yaptığının tam tersini yapıyor. Kredilerimizi azaltmıyoruz, tam tersine artırıyoruz. Dolayısıyla
AYB’nin bir krizle mücadele paketi oluşturulmuştur” diye konuştu. Söz konusu paketin ana fikrinin
önceki yıla göre yüzde 30’luk artışla kredi sağlamak olduğunu vurgulayan Kollatz-Ahnen, bunun sadece
AB üyesi ülkeleri değil, aday ülkeler ve “müstakbel” aday ülkeleri de kapsadığını, Türkiye’nin de
öncelikli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kollatz-Ahnen, geçen yıl yaklaşık 1 milyar avro kadar
KOBİ’lere kredi sağladıklarını, bu yıl ise 1,2 milyar avro hedeflediklerini, bugün imzaladıkları kredinin
bunun büyük bir bölümünü oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye ekonomisinin omurgasını KOBİ’lerin
oluşturduğunu, KOBİ’lerin desteklenmesinin krizin aşılmasında çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.
AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Kollatz-Ahnen, AYB kredilerinin KOBİ’lere
ulaştırılmasında Türk bankacılık sektörünün çok önemli bir deneyime ve başarıya sahip olduğunu, bu
tür bir kredinin ilk defa 1960’ların sonunda verildiğini anlattı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kollatz-Ahnen, bu yıl Türkiye’ye 2,1-2,5 milyar avro arasında
kredi kullandırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Kollatz-Ahnen, bir gazetecinin “AYB olarak Türkiye’ye ayırdığınız pay diğer aday ülkelerle
karşılaştırdığınızda ne noktada?” sorusunu da, “Birinci sırada Türkiye geliyor. Çünkü geçen yılın
rakamlarına bakıldığında bütün üyeler de müstakbel adaylar arasında. Toplam 3,4 milyar avroluk
kaynağın 2,6 milyar avrosu Türkiye’ye aktarıldı” şeklinde yanıtladı.
Ar-ge Faaliyetlerinin Daha İleri Aşamaya Taşınacağına İnanıyorum”
Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı da, söz konusu 3 kredinin AYB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin
gücünü ortaya koyduğunu ifade ederek, Türkiye’nin Ar-Ge alanında son yıllarda büyük bir atılım
içerisinde bulunduğunu eğitime ayrılan kaynakların bütçe içinde en öncelikle ve en yüksek paya sahip
olduğunu belirtti.
Çanakçı, sadece temel eğitim için değil, ileri teknoloji, Ar-Ge ve bilimsel yayın faaliyetlerine de son
yıllarda önemli miktarda kaynak tahsis edildiğini, bunların sonuçlarını gördüklerini, 2002-2006
döneminde Ar-Ge harcamalarının artış hızı bakımından Türkiye’nin dünyada 7. sırada yer aldığını
söyledi.
AYB’nin bugüne kadar Türkiye’de altyapı, ulaştırma, enerji ve eğitim sektörlerine büyük destek
sağladığını, son dönemlerde yenilikçilik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine çok önemli ve yoğun destek
sunduğunu kaydeden Çanakçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“2007 yılında AYB’den TÜBİTAK’ın bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla
400 milyon avroluk bir kredi temin etmiştik. Bugün imzaladığımız kredi anlaşmasıyla bilimsel araştırma
projelerine 335 milyon avro tutarında ilave bir destek sağlıyoruz. Gerek TÜBİTAK, gerek üniversiteler
gerekse diğer araştırma merkezleri tarafından yapılan bilimsel araştırma faaliyetlerini finanse ediyoruz.
2008-2010 yılları arasındaki harcamaların bir bölümünü, AYB’nin sağlamış olduğu bu 335 milyon
avroluk krediyle finanse etmiş olacağız. Sağlanan bu destekle Türkiye’deki bilimsel araştırma geliştirme
faaliyetlerinin çok daha ileri aşamaya taşınacağına yürekten inanıyorum.”
KOBİ’lerle ilgili bugün 550 milyon avro tutarında bir kredi imzalandığını, Hazine olarak bu kredilere
garanti sağladıklarını bildiren Çanakçı, KOBİ’lerin finansmana erişim sorununun global kriz ortamında
daha da ağırlaştığını, Hazine olarak kalkınma bankaları ve diğer bankalar ile bu sorunu aşmak için
yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını söyledi. Kredi garanti desteğinin yakın dönemde hayata
geçirilecek bir uygulama olduğunu belirten Çanakçı, “Bugün imzalanan 550 milyon avro tutarındaki
kredi, AYB’nin küresel krize ne denli doğru bir tepki verdiğini de ortaya koyuyor” dedi.
Çanakçı, bir gazetecinin AYB’nin bu kredilerinden, Kredi Garanti Fonuna ayrılacak bir pay olup olmadığı
yönündeki sorusu üzerine, bugün imzaladıkları kredi anlaşmalarıyla Kredi Garanti Fonuna aktarılacak
kaynaklar arasında doğrudan bir bağlantının söz konusu olmadığını söyledi. Çanakçı, bir soru üzerine
de 335 milyon avro tutarındaki kredinin vadesinin 10 yıl, ödemesiz döneminin de 10 yıl olduğunu, ana
paranın 10. yılın sonunda tek seferde ödeneceğini, faizinin de AYB’nin faizi olan yaklaşık yüzde 4,075
olarak öngörüldüğünü kaydetti. İbrahim Çanakçı, diğer kredilerde her bir dilim bazında dört yıla kadar
ödemesiz dönem bulunduğunu, bu kredilerin toplam vadesinin 12 yıla kadar olduğunu, bunların
faizinin de her bir dilim anında, ya AYB’nin sabit oranı veya değişken faiz oranı üzerinden
belirleneceğini bildirdi.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI AÇIKLAMASI
Bu arada, Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada da, AYB ile imzalanan anlaşmalar ile
Türkiye’deki kamu üniversiteleri tarafından yürütülen bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
desteklenmesi amacıyla 2008-2010 yılları arasında bütçeden yapılan ve yapılacak harcamaların
finansmanı amacıyla 335 milyon avro finansman sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
“Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yatırım ve işletme sermayesi
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmak üzere 165 milyon avrosu Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası, 135 milyon avrosu Türkiye Vakıflar Bankası ve 100 milyon avrosu Türkiye Kalkınma Bankası
tarafından Hazine garantisi altında toplam 400 milyon avro, yine KOBİ’lerin faaliyetlerinin
desteklenmesi amacıyla ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 150 milyon avro olmak üzere,
toplam 885 milyon avro tutarında finansman temin edilmiştir.”
TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu: “(400 Milyon Avroluk) Bu Kredi, 3 Yıl Ödemesiz, 12 Yıl
Vadeli. Piyasa Koşullarında Çok Uygun Faizli Bir Kredidir”
Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman: “İçinde Bulunduğumuz Krizde Bankacılık
Sektörünün Kaynak Tarafındaki Vade Yapısı Düşünüldüğünde Bugün Anlaşması İmzalanan
Ve 4 Banka Kanalıyla Reel Sektöre Aktarılacak Kaynağın Bu Süreç Ve Şartlarda Temin
Edilmesi Çok Önemli”
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Halil Eroğlu, AYB’den 3 banka olarak sağladıkları
400 milyon avroluk kredinin 3 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli olduğunu belirterek, “Piyasa koşullarında çok
uygun faizli bir kredidir” dedi. Eroğlu, AYB’nin 885 milyon avro tutarındaki 3 kredi anlaşmasının imza
töreninde yaptığı konuşmada, AYB ile ilişkilerinin 45 yıldan daha eski olduğunu, çok küçük başlayan bu
ilişkilerin bugün yıllık bazda 1-2 milyar avroya geldiğini söyledi.
İmzalanan 400 milyon avroluk anlaşmayı üç banka olarak bölüştüklerini dile getiren Eroğlu, bu kredinin
KOBİ’lere kullandırılmasının da ayrı bir önemi olduğunu söyledi.
Krizin dünya üzerinde ticari bankaların yanında uluslar üstü denilen AYB, Dünya Bankası, IBRD gibi
kuruluşların öneminin ne kadar fazla olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Eroğlu, AB’ye
aday ülke olan Türkiye’nin de bu fonlardan önemli miktarlarda kullanıyor olmasının önemini vurguladı.
TSKB olarak bu uluslar üstü kuruluşlardan sağladıkları fonlardan KOBİ’lere kullandırdıkları kredilerle 15
binin üzerinde istihdam yarattıklarını bildiren Eroğlu, “Bu istihdam, bu krizden çıkış içerisinde çok
önemli bir konu. Bu krediler ile iki temel şeyde ilerleme kaydedildi. Bu krediler şu anda uluslararası
piyasada bulunabilecek en uygun koşullarda ve daha da önemlisi sermaye piyasalarının hiç gelişmemiş
olduğu dünyamızda çok uzun vadeli olması avantajı da var” diye konuştu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, bir soru üzerine, 400 milyon avroluk krediyi Vakıflar
Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ve TSKB olarak bölüştüklerini, Halkbank’ın sağlayacağı
kredinin ise ayrı bir kredi olduğunu söyledi.
Bu kredinin 3 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli olduğunu dile getiren Eroğlu, “Faiz oranlarını deklare
edemiyoruz. Çünkü faiz oranları her çekiliş anında belirlenecek. Ama şunu söyleyebilirim ki piyasa
koşullarında çok uygun faizli bir kredidir. Kredinin dağılımı da 100 milyon avro TKB, 135 milyon avro
Vakıflar Bankası, 165 milyon avro da TSKB olarak verebiliriz” dedi.

“Kaynak Reel Sektöre Önemli Katkı Sağlayacak”
TKB Genel Müdür Yardımcısı Cansel İnankur da TKB’nin Hazinenin yüzde 99 sermayesine sahip
olduğu bir kalkınma ve yatırım bankası olduğunu söyledi. TKB’nin temel misyonunun büyümeye ve
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak olduğunu dile getiren İnankur, bunu da gerçekleştirirken,
en önemli kaynaklarının öz sermaye ve uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen kaynaklar
olduğunu söyledi.
AYB ile ilişkilerinin 2004’te başladığını ve süratle geliştiğini anlatan İnankur, şu anda uluslararası finans
kuruluşları arasında temin ettikleri kaynaklar içerisinde AYB’nin payının yüzde 60 gibi bir orana
yükseldiğini söyledi.
İnankur, bu kaynağın özellikle bu ekonomik konjonktürde reel sektöre önemli bir katkı sağlayacağını,
yatırım kredisinin yanı sıra işletme kredisi finansmanının da bulunmasının çok önemli bir faktör
olduğunu söyledi.
“En Verimli Projelere Kullandırmaya Devam Edeceğiz”
Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman ise “İçinde bulunduğumuz krizde bankacılık sektörünün kaynak
tarafındaki vade yapısı düşünüldüğünde bugün anlaşması imzalanan ve 4 banka kanalıyla reel sektöre
aktarılacak kaynağın bu süreç ve şartlarda temin edilmesi çok önemli” dedi. Karaman, Vakıfbank
olarak bugüne kadar AYB kaynaklarından ciddi finansman kullandıklarını ve bu kaynakları bugüne
kadar 1,5 milyar avro civarında yatırımın gerçekleşmesi için 600 milyon avro civarında bir krediye
aracılık ettiklerini söyledi. Karaman, yatırım ve proje kredilerini çok uzun süreden beri kullandırdıklarını,
bu anlaşma kapsamında sağlanacak kredi ile yine en verimli projelere kullandırmaya devam
edeceklerini söyledi.
Kredinin Avantajları
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Halkbank’ın KOBİ’lerin bankası olduğunu belirterek,
2001’den bu yana AYB ile ilişkilerinin devam ettiğini söyledi. Aydın, bugüne kadar AYB’den 240
milyon avroluk kaynağı kullandıklarını, bugün de 300 milyon avroluk kaynağın 150 milyon avroluk
bölümüyle ilgili anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, “İnşallah ikinci anlaşmayı da hep birlikte imzalarız”
dedi.
Halkbank’ın bu kredileri çalışanı 100 civarında olan firmalara kullandırma konusunda dün olduğu gibi
bugün de üzerine düşeni yapacağını dile getiren Aydın, şöyle konuştu: “Kredinin avantajlarına da
değinirsek, hem ihracat taahhüdü olmaksızın kredi kullandırıyor olabilmemiz hem Türkiye’deki o
meşhur vade kısıtlarından arındığımız için maliyet avantajı da başlıca bir avantaj. Buna ek olarak
yatırım bittikten sonra da işletme kredisiyle destekliyor olabilmek bu kredinin avantajları. Sektörel
anlamda da çok geniş bir yelpazede kredi verebileceğiz. Halkbank, AYB’nin dışındaki diğer uluslararası
finans kuruluşlarından sağladığı yaklaşık 1 milyar dolarlık krediyi de bugün itibariyle müşterilerine
tahsis etmiş durumdadır.” Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Aydın, Halkbank’ın kullandığı
kredinin biraz farklı olduğunu, 3 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadesi bulunduğunu söyledi.
Kredinin teminat durumunda da küçük bir farklılık olduğunu belirten Aydın, geçmişte diğer bankaların
kullandığı tarzda kendilerinin de AYB’den yararlandıklarını ifade etti. KOBİ tanımının ülkelerde farklılık
arz ettiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti: “500 çalışana kadar bir tanım var. Kredinin bir
bölümünü onlara kullandıracağız ama bir bölümünü de çalışanı 100 civarında olan firmalara
kullandıracağız. Yatırım aşamasında eğitim, sağlık, tarımsal sanayi ve imalat sanayi vardır. 5, 10, 20
kişi hiç fark etmiyor. Hepsine kullandıracağız. Nihai anlamda yatırım aşamasında firmaların öz kaynak
katkılarını da arıyoruz. Farklı kaynaklarda farklı öz kaynak dilimleri arayabiliyoruz ama burada öz
kaynak koşulu arama olduğu gibi belli bir miktara kadar öz kaynaksız da, sadece bu kaynaktan
yatırımın tamamını finanse edebilme şansımız var. Faiz oranlarıyla ilgili de çekilişlere bağlı olarak bir
fiyatlandırma yapıyoruz. Fiyatlandırma da bugünkü koşullarda çok uygun bir fiyatlandırmadır.”

