
 
 

Türkiye’de bir ilk: “Avrupa Yatırım Fonu ve Fibabanka’dan Mikro İşletmelere Kredi Desteği” 

 

Embargoed until:  5.10.2018 saat 10:00  

 

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Fibabanka, mikro işletmeleri desteklemek amacıyla Avrupa Birliği 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında Türkiye’de ilk kredi garanti anlaşmasını imzaladı.   

 

İmzalanan EaSI anlaşması ile toplam 20 milyon Euro kredi, yaklaşık 5.000 mikro işletmeye, cazip 

kredi koşullarıyla kullandırılacak.  

 

Yapılan anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği İstihdam, Sosyal İşler, Yetenek ve 

İş Gücü Hareketliliği Komisyon Üyesi Marianne Thyssen, “İmzalanan garanti anlaşması ile yaklaşık 

5.000 mikro işletme daha cazip kredi koşullarıyla desteklenecektir. Söz konusu finansal destek bir 

yandan birçok girişimcinin yeni iş kurmasını mevcut işlerini geliştirmesini sağlayacak diğer yandan 

da büyüme ve istihdam artışına katkıda bulunacaktır” dedi. 

 

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ulusal koordinasyon görevi Avrupa Birliği Başkanlığı 

tarafından yürütülmekte olan EaSI Programının Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Bileşeni 

kapsamında Fibabanka ve Avrupa Yatırım Fonu arasında kredi garanti anlaşması imzalanmasından 

büyük memnuniyet duyuyorum. İmzalanan anlaşma ile mevcut koşullarda finansmana erişim 

zorluğu yaşayan 5.000’e yakın mikro işletmemiz daha elverişli şartlarda kredi kullanabilecek. 

Fibabanka’nın anlaşma öncesinde Avrupa Yatırım Fonu tarafından uygulanan “gözden geçirme”yi 

başarı ile tamamlaması da, Türk bankacılık sisteminin gücünü ve uluslararası standartlarda 

çalıştığını bize gösteriyor. Ülkemiz EaSI Programına katılım sağlayarak AB’nin sosyal politika 

alanındaki müktesebatına ve politikalarına uyum sağlamak için Avrupalı paydaşlarla birlikte 

çalışmalar yürütme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca Program, mikro-finansman ve sosyal girişimciliğin 

ülkemizde gelişmesine de katkı sağlamaktadır.” dedi. 

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert de konuyla ilgili şunları belirtti: “Fibabanka olarak, 

ekonominin yapı taşı olan Esnaf ve KOBİ’lerimizi işimizin odağında tutuyoruz. İşletmeleri 

desteklemek amacıyla yola çıktığımız ilk günden beri, özellikle girişimciler ve işinde büyümek 

isteyen mikro işletmelerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla 

hareket ederek, Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı 

(EaSI) altında kredi garanti anlaşması imzalayan Türkiye’deki ilk ve tek banka olduk. Finansman 

ihtiyacı olan girişimcilerimiz, nitelikli ve sürdürülebilir istihdamı destekleyen EaSI Programı’ndan 

faydalanmak için Bankamıza başvuruda bulunabilirler. Avrupa Birliği destekli bu program ile bir Türk 

bankası olarak ülkemizi temsil etmekten ve bu vesileyle mikro işletmelere destek olmaktan gurur 

duyuyoruz.” 



EIF, şirketlere doğrudan kredi vermek yerine, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede ve EaSI programına 

dahil olan diğer ülkelerde yerel bankalar, mikro finans, sosyal finans ve garanti kuruluşları gibi 

finansal aracıların EaSI garantisi altında şirketlere finansal destek vermesini sağlıyor.  

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) Hakkında  

 

Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI); AB’nin nitelikli ve sürdürülebilir 

istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma 

şartlarının iyileştirilmesi hedeflerine destek verilmesi amacıyla uygulanacaktır. EaSI garanti 

programı Haziran 2015’te başlatılmış olup, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve EIF 

tarafından yönetilmektedir. 

 

Program, mikro veya sosyal işletmelere kredi veren finansal kuruluşları desteklemektedir. 

Programın amacı;  mikro işletmelere ve kendi işini kurmak ya da geliştirmek isteyen dezavantajlı 

gruplara 25.000 Euro tutara kadar kredi verilmesini sağlayarak mikrofinansa erişimlerini 

arttırmaktır.  Ayrıca, Avrupa Komisyonu ilk kez sosyal işletmelere 500.000 Euroya kadar 

yatırımlarla destek olmaktadır. EaSI garantisi, finansal kurumların risk faktörleri sebebiyle 

finansmana ulaşamayan mikro işletmeler ve sosyal girişimcileri desteklemesini teşvik etmektedir. 

 

EIF Hakkında  

EIF (Avrupa Yatırım Fonu),  Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nun bir parçasıdır. EIF’ın ana hedefi 

Avrupa’daki mikro ve KOBİ segmentindeki işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırmaktır. EIF, 

özellikle bu segmentlere yönelik girişim ve gelişim sermayesi, garantiler ve mikro finansman 

araçları tasarlayıp geliştirmektedir. EIF bu şekilde AB’nin inovasyon, ARGE, girişimcilik, büyüme ve 

istihdamı destekleme hedeflerini geliştirmektedir. 

 

AB’nin mikrofinans ve sosyal girişimcilik desteği hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden 

ulaşılabilir:  

 

EaSI Programme 

 

EU support to social entrepreneurship 

 

Fibabanka hakkında: 
Fiba Grup bünyesine 27 Ekim 2010 tarihinde katılan Fibabanka, “Anlarız hızla, çözeriz hızla” 
misyonu ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’de toplam 78 şubesi ve yaklaşık 1.700 
çalışanı ile kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında faaliyet 
göstermektedir.  
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en


Detaylı bilgi için: 

 

EIF: David Yormesor 

Tel: + 352 24 85 81 346, E-Mail: d.yormesor@eif.org 

 

Bersay İletişim Danışmanlığı: Sinem Sünör Kutlu/ 

Tel: 0553 617 58 39, E-mail: sinem.kutlu@bersay.com.tr / 

 

European Commission: Sara Soumillion 

Tel : + 32 (0)2 29 67 094, E-Mail: sara.soumillion@ec.europa.eu  
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