
 

 

Halkbank - Dünya Bankası işbirliğiyle 
KOBİ’lere 200 milyon dolarlık yeni kredi kaynağı 

 
Halkbank, Dünya Bankası ile imzaladığı 200 milyon dolarlık protokol ile 
KOBİ’lere işletme ve yatırım kredisi olarak kullandırılmak üzere yeni bir 
finansal kaynak sağladı. Yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz 7 yıla varan, 
,işletme kredilerinde ise 1 yılı ödemesiz ve 4 yıla varan vadelerle 
kullandırılacak kredinin  üst limiti 2.5 Milyon  EURO ya da karşılığı USD 
olacak.  

 
Halkbank, KOBİ’lerin yatırım projeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanına 
yönelik olarak, Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza attı. Halkbank, 
Dünya Bankası’ndan temin edilen bu kaynak ile KOBİ’lerin satış hacmi ve verimliliklerini 
arttırarak büyümelerini hızlandırmayı ve bu sayede büyük firmalar ile KOBİ’ler arasındaki 
açığın daralmasına ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor.  
 
Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebeci, protokol imza törenindeki konuşmasında, 
uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptıkları kredi anlaşmalarına 2009’da yenilerinin 
ekleneceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: 
 
“Bankamız reel sektöre desteğini tüm hızıyla sürdürerek finansal krizin etkileri 
karşısında KOBİ’leri güçlendirecek yeni kredi kaynakları sağlamaya devam ediyor. 
Dünya Bankası ile ilk kez Haziran 2007’de imzaladığımız protokol kapsamında 
KOBİ’lere kullandırmak üzere 100 milyon EUR’luk kaynağı, Hazine Müsteşarlığı 
garantörlüğünde temin ettik. Temmuz 2007 itibariyle kullandırmaya başladığımız bu 
kaynak ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşıladık. Kredilerimiz sayesinde 
KOBİ’lerimiz %28’lik büyüme kaydetti ve 2411 kişiye ek istihdam sağlandı. İlk krediyi 
kullandırmadaki başarımız sayesinde bugün Dünya Bankası ile ikinci kez masaya 
oturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya Bankası’ndan temin ettiğimiz 
kaynağı KOBİ’lere kullandırırken uzun vade ve ödemesiz dönem fırsatları sunacağız. 
Kredinin geri dönüşü geç başladığından ve uzun bir döneme yayıldığından KOBİ’ler, 
yatırımlarından kâr etmeye başlamış olacaklar ve ödemelerde zorluk çekmeyecekler.  
Dünya Bankası’ndan sağladığımız 200 milyon dolarlık kaynak, finansal krizin etkisini 
gösterdiği bugünlerde KOBİ’lerin krizi fırsata dönüştürmesi yönünde bir kaldıraç 
görevi görecek.” 
 
Dünya Bankası kredisi, KOBİ’lere, 1 yılı ödemesiz, 4 yıl vadeli işletme kredisi ve 2 yılı 
ödemesiz, 7 yıl vadeli yatırım kredisi olarak kullandırılacak. Alt limitin 100 bin EUR ve 100 
Bin USD, üst limiti 2.5 Milyon  EUR ya da karşılığı USD olan kredinin maaliyeti, USD 
cinsinden kullanılması durumunda 6 aylık LIBOR + %0,33 + banka faiz marjına,  EURO 
cinsinden kullanılması durumunda ise 6 aylık EURO LIBOR + %0,35 + banka faiz marjına 
eşit olacak.  
 
 
 



 

 

 
Krediden yıllık cirosu 20 milyon doların altında olan, 250 kişiden az istihdam sağlayan, 
imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, yenilenebilir enerji, 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri ile bu sektörlere doğrudan hizmet veren sektörlerde 
faaliyet gösteren KOBİ’ler yararlanabilecek. Kaynağın % 80’lik kısmının kullandırılmasında 
herhangi bir bölgesel sınırlama olmayıp, tüm bölgelerimize tahsis edilebilecektir. 
 
 
Dünya Bankası kaynağı ile %28’lik büyüme  
 
Halkbank, Dünya Bankası ile ilk kez 2007’nin Haziran ayında imzaladığı anlaşma ile 100 
milyon EUR’luk kaynağın sahibi oldu. Temmuz 2007 itibariyle KOBİ’lere işletme ve yatırım 
kredisi olarak verilmeye başlanan kaynağın kullandırımı, 2008’in ikinci çeyreğinde 
tamamlandı. Kredi programı çerçevesinde %43’ü işletme kredisi, %57’si yatırım kredisi 
olmak üzere toplam 154 KOBİ’nin finansman ihtiyacı karşılandı. Müşteri başına ortalama 
kredi büyüklüğü 650.000 EUR’yu buldu. 
 
Program kapsamında kredi kullanan KOBİ’lerin, kullanım öncesi ve sonrası verilerine göre 
%28’lik büyüme ile 2411 kişilik istihdam sağlandı. Coğrafi dağılım ve sektörler açısından 
bakıldığında ise kredi, 17’si kalkınmada öncelikli bölgeler olmak üzere 39 farklı ilde 
kullandırıldı. Kaynağın %67’si Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının belkemiğini oluşturan 
imalat sanayine, %13’ü turizm, %11’i sağlık ve eğitim, %3’ü madencilik sektörlerine, %7’si 
de diğer sektörlere tahsis edildi.  
 
Kredi geri dönüşleri sayesinde elde edilen 1,6 milyon EUR’luk fon ile 6 KOBİ’ye daha kredi 
imkânı sağlandı. 
 

Ayrıntılı bilgi www.halkbank.com.tr adresinden alınabilir. 

http://www.halkbank.com.tr

