
 
 
 
Fransız Kalkınma Ajansı - Halkbank işbirliğiyle KOBİ’lere 80 Milyon 
Euro’luk yeni kredi kaynağı... 

Halk Bankası Fransız Kalkınma Ajansıyla 80 milyon euroluk finansman sözleşmesi imzaladı. 
Kredi Protokolü,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Fransa Devlet Bakanı 
Herve Novelli, Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, AFD Türkiye Direktörü Regis 
Marodon ve AFD Yönetim Kurulu üyesi Luc Rigouzzo'nun katılımı ile Halk Bankası Genel 
Müdürlüğü'nde imzalandı.  
  
Halk Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı’yla imzaladığı protokolle bugüne kadar Fransız 
Kalkınma Ajansı tarafından hazine garantisi olmaksızın bir bankaya sağlanan en yüksek 
krediyi temin etti. Halk Bankası tarafından KOBİ’lere kullandırılacak kredi ile bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, istihdamın artırılması ve Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.  

70 yıllık deneyimiyle KOBİ bankacılığında Türkiye’nin lideri olan Halk Bankası, Fransız 
Kalkınma Ajansı’yla imzaladığı protokolle KOBİ’lere verdiği desteği artırmayı, bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı, istihdamın artırılmasına destek olmayı ve ülkenin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.   

Protokol kapsamında sağlanacak 80 milyon Avro’luk fon,  Halk Bankası tarafından ilk 4 yılı 
anapara ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeli olarak temin edilmiş olup, kaynak 7 yıla kadar 
varan vadeler ile KOBİ’lere orta-uzun vadeli kredi olarak kullandırılacak.       

70 yıllık KOBİ Bankacılığı misyonu çerçevesinde girişimci sektöre destek veren ve yaygın 
şube ağı ile toplam kredilerinin yarıdan fazlasını KOBİ’lere kullandıran Halk Bankası ve 
FKA arasında imzalanan anlaşma sadece finansman sağlama amacıyla düzenlenen bir kredi 
programı olmayıp, FKA’nın desteğiyle oldukça kapsamlı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
projesi başlatılması ve Banka müşterilerine ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti 
sağlanması, ayrıca sosyal ve çevresel alanlarda duyarlı uygulamalar konusunda şirketlerin 
bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 

Temeli 2006 yılında atılan Halk Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı arasındaki işbirliği 
kapsamında Kalkınmada Öncelikli İller’de bulunan küçük işletmeler başta olmak üzere 
bugüne kadar toplam 96 KOBİ’ye yatırım projeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının 
finansmanı için kredi kullandırıldı. Kredi, işletme kredilerinde 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli 
olarak kullandırılırken, yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz 6 yıl vadeli olarak kullandırıldı.  

Yeni kredi anlaşması uyarınca, 80 milyon Avro’nun, gelişmiş iller olarak adlandırılan Ankara, 
İstanbul, İzmir, Bursa Tekirdağ ve Kocaeli’nin dışında kalan illerdeki KOBİ’lerin yatırım 
projeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için kullandırılması öngörülüyor.  


