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Türkiye’de top-
lam işletmelerin 
yüzde 99,9’nu 

KOBİ’ler oluşturuyor. 
KOBİ’lerin toplam mal 
ve hizmet satın alışları 
içerisindeki payı yüz-
de 65,5. Üretim değe-
rindeki payı ise yüzde 
56,2. KOBİ’lerin mad-
di mallara ilişkin brüt 
yatırımdaki payı yüzde 
53,2. Çalışanların sayısı 
içerisindeki payı yüzde 
75,8. KOBİ’ler, toplam 
katma değerin yüzde 
55’ini, toplam satışların 

yüzde 65,5’ini, ithalatın 
yüzde 39,9’unu, ihraca-
tın yüzde 59,2’sini, top-
lam yatırımların yüz-
de 50’sini oluşturuyor. 
KOBİ’lerin tarım sek-
töründeki payı yüzde 
9, sanayi sektöründeki 
payı yüzde 12,5, tica-
ri işletmelerdeki payı 
ise yüzde 51,4. Türkiye 
ekonomisinin belkemi-
ği olan ve giderek daha 
da büyüyen KOBİ’ler, 
bankacılık sektörünün 
de iştahını kabartıyor. 
Bankalar, KOBİ müş-

terilerinin sayısını ar-
tırmak için birçok al-
ternatif kredi modelleri 
geliştiriyor. Bankacılık 
sektörünün kullandırdı-
ğı toplam krediler içinde 
KOBİ’lere ayrılan kredi 
oranı şimdilik yüzde 26 
seviyesinde. Ancak bu 
oranın gelecekte hızla 
artacağı öngörülüyor.

Ekovitrin, ‘Bankala-
rın KOBİ Kredileri’ ko-
nusunu bir dosya olarak 
ele aldı. E

TÜRKİYE’DE
KOBİ BANKACILIĞI
BÜYÜYOR
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANDIRDIĞI TOPLAM KREDİLER İÇİNDE KOBİ’LERE AYRILAN 
KREDİ ORANI ŞİMDİLİK YÜZDE 26 SEVİYESİNDE. ANCAK BU ORANIN GELECEKTE HIZLA 
ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR. BANKALAR, KOBİ MÜŞTERİLERİNİN SAYISINI ARTIRMAK İÇİN 
BİRÇOK ALTERNATİF KREDİ MODELLERİ GELİŞTİRİYOR.

DOSYA / BANKALARIN KOBİ KREDİLERİ
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Halkbank, 2018 yılında toplam 
kredilerini bir önceki yılsonuna 
göre yüzde 28 oranında artırarak 
333,6 milyar TL’ye taşıdı. Ban-

kanın KOBİ kredilerini de içeren toplam 
ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31,6 
artış göstererek 288,9 milyar TL’ye yüksel-
di. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 
“Halkbank olarak önceliğimiz müşterile-
rimize temas etmek, onları dinlemek, ihti-
yaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm 
önerileri getirmek. 80. yaşımıza yakışan 
bir performans gösterdiğimiz 2018 yılında 
Bankamız, Türkiye’de esnaf ve KOBİ’lerin 
en güçlü destekçilerinden biri oldu. Güçlü 
mali yapımızı koruyarak yürüttüğümüz öz-
verili faaliyetler piyasa istikrarına katkı sağ-
ladı. Toplam kredilerimizde ve toplam mev-
duatımızdaki yüksek artış, ekonomideki 
nakit akışının garantörlerinden biri olduğu-
muzu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

KOBİ KREDİLERİ PAZAR
PAYI YÜZDE 15,9

İşletmelerin nakdi veya gayrinakdi kre-
diye ihtiyaç duydukları anda akla gelen ilk 
bankalardan birinin Halkbank olduğunu 
belirten Arslan, KOBİ nakdi kredilerinde-
ki pazar payını yüzde 15,9’a çıkardıklarını 
vurgulayarak, “Bankacılık faaliyetlerimizi 
kamu, finans sektörü ve reel kesim arasında 
koordineli çalışmayı öngören Yeni Ekono-
mi Programına bağlı kalarak yürütüyoruz. 
KGF teminatlı krediler, TOBB işbirliğiyle 
hayata geçirilen Nefes Kredisi ve TİM ile 
imzaladığımız ihracat seferberliği protokolü 
sektörel işbirliği içerisinde yaptığımız çalış-
maların verimli örnekleri oldu. 40 bin işlet-
menin faydalanması planlanan KOBİ Değer 
Kredisi kullandırımında da, Nefes Kredisi 
ve KGF teminatlı kredilerde olduğu gibi 

OSMAN ARSLAN
Halkbank Genel Müdürü 

KOBİ KREDİLERİNDE
PAZAR PAYIMIZI ARTIRDIK

İşletmelerin nakdi veya gayrinakdi krediye ihtiyaç duydukları anda akla gelen ilk 
bankalardan birinin Halkbank olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman 

Arslan, KOBİ nakdi kredilerindeki pazar payını yüzde 15,9’a çıkardıklarını ifade etti.

KOBİ’ler ile esnaf ve sanat-
kârların en büyük destekçisi 
olmayı hedefliyoruz. KOBİ 
kredileri alanındaki pazar 
payımızı yüzde 15,9’a taşıdık.

Halkbank Genel Müdürü

OSMAN ARSLAN

yine üst sıralarda yer alacağız. Kredi kart 
borçlarının yeniden yapılandırılması ama-
cıyla sunduğumuz Halk Destek Kredisiyle 
de piyasa istikrarına güçlü bir katkı sağla-
yacağız. Ayrıca, diğer kamu bankalarının da 
desteğiyle hayata geçirilen konut kampan-
yası, imar barışı ve bedelli askerlik kredisi 

gibi birçok ürünümüz iç piyasanın canlılı-
ğına önemli katkılarda bulundu. Nakdi kre-
dilerde bu yıl önceliğimiz yine KOBİ’ler 
olacak, Türkiye ekonomisine verdiğimiz 
destekler ülkemizi daha da ileri taşıyacak” 
dedi.

HALKBANK ESNAF VE 
SANATKÂRIN YANINDA

Bankanın kuruluş misyonuna uygun ola-
rak esnaf ve sanatkârlara kesintisiz destek 
verdiğini belirten Arslan, esnafa 2019’da 22 
milyar TL kredi kullandıracaklarını açıkla-
yarak şunları söyledi: “Esnafla Halkbank 
arasında çok güçlü bir bağ var. Bankamızın 
temel hedefi esnafın KOBİ’ye, KOBİ’nin 
büyük sanayi erbabına dönüşmesi. 2002-
2018 yılları arasında 1,8 milyon esnafa 93,5 
milyar TL kredi kullandırdık, yüzbinlerce 
işletmenin faaliyetlerini nakit sıkıntısı ya-
şamadan sürdürebilmesine katkı sağladık. 
Geride bıraktığımız yıl 218 bin esnaf, yak-
laşık 19 milyar TL değerindeki kredimizden 
yararlandı. 2019 yılında da 350 bin esnaf ve 
sanatkâra 22 milyar TL kredi kullandıraca-
ğız.”

ÜRETEN TÜRKİYE’NİN
ÜRETKEN BANKASI

Arslan, “Sahada geçirdiğimiz 2018 yılın-
da, hedef birliği içinde olduğumuz 5 binin 
üzerinde esnaf, KOBİ ve sanayiciye temas 
ettik. Üreten Türkiye’nin üretken Bankası 
olarak 2019 yılını da sahada geçireceğiz. 
Üreten Türkiye Buluşmaları’na Eskişehir 
ve Gaziantep’le başladık, ilk çeyrek sonu-
na kadar en az 6 ilde daha sanayicilerimiz, 
KOBİ’lerimiz ve esnafımızla bir araya gele-
ceğiz” diye konuştu. E
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VakıfBank, Türkiye ekonomisine 
katma değer sağlayan imalatçı 
ve ihracatçı KOBİ’lerin nakit ih-
tiyacına çözüm üretmek amacıy-

la ‘Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı 
Kredisi’ kampanyası başlattı. Uluslararası 
sermaye piyasalarını en aktif kullanan Türk 
bankası olan VakıfBank, ipotek teminatlı 
menkul kıymet (covered bond) programı 
kapsamında temin ettiği uzun vadeli yeni 
kaynağı, bu kampanya ile KOBİ’lerin kul-
lanımına sunuyor.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan 
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin 
Özcan, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “Va-
kıfBank’ın Katma Değer Üreten İmalat-

çı-İhracatçı Kredisi’nden yıllık cirosu 25-
40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine 
sahip imalatçı/ihracatçı şirketler faydalana-
biliyor. İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 
60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz 
oranıyla bu krediyi kullanabiliyor” dedi.

“KOBİ’LERE DESTEĞE DEVAM 
EDİYORUZ”

Özcan, 2016 yılında kurdukları konut 
kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul 
kıymet (covered bond) programı kapsa-
mında yurtiçine ve yurtdışına Euro ve TL 
cinsinden çok başarılı ihraçlar gerçekleş-
tirdiklerini ve bu alanda Türkiye’de lider 
konumda olduklarını dile getirdi. Yeni Eko-

nomi Programı’nda üretim ve ihracat ala-
nında yüksek katma değerli ürünlerin payı-
nın artırılmasının önemli bir rolü olduğuna 
da işaret eden Özcan, sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı: “Milli ekonomimizin dönüşüm 
sürecinde KOBİ’lerimize her türlü desteği 
vermeye devam ediyoruz. 

Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye 
Bakanlığımızın öncülüğünde 13 bankanın 
katılımıyla oluşturulan KOBİ Değer Kredi-
si’nde de en aktif bankalardan biriyiz. Yeni 
kampanyamızla da imalatçı ve ihracatçı 
KOBİ’lerimize önemli bir destek sağlaya-
cağız. Kredi kampanyalarımızın yanı sıra 
her türlü finansal ihtiyaçlarında KOBİ’leri-
mizin yanındaki güç olmaya devam edece-
ğiz.” E

MEHMET EMİN ÖZCAN
VakifBank Genel Müdürü 

KOBİ’LERE 1 MİLYAR TL’LİK 
YENİ KAYNAK SUNDUK

VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında 
yurtdışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin 

kullanımına sunuyor. Yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve ‘Yerli Malı Belgesi’ 
bulunan imalatçı ve ihracatçı KOBİ’ler, 6 ay ödemesiz dönem, 60 aya varan vade 

ve aylık yüzde 1,45 faiz oranı ile toplam 1 milyar TL kredi kullanabiliyor.

Milli ekonomimizin dönüşüm 
sürecinde KOBİ’lerimize 
her türlü desteği vermeye 
devam ediyoruz. Kredi 
kampanyalarımızın yanı 
sıra her türlü finansal 
ihtiyaçlarında KOBİ’lerimizin 
yanındaki güç olmaya devam 
edeceğiz.

VakıfBank Genel Müdürü 
MEHMET EMİN ÖZCAN
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KOBİ’leri geleceğin koşulları-
na hazırlayarak, rekabette öne 
çıkmalarını sağlayan ürün ve 
hizmetlere odaklanan Türk Eko-

nomi Bankası (TEB), 14 yıldan bu yana ‘Da-
nışman Banka’ anlayışıyla KOBİ’lerin geliş-
mesine ve küresel rekabette güçlenmelerine 
destek veriyor. TEB KOBİ Bankacılığı Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, 
KOBİ’lere yönelik hizmetlerini Ekovitrin’e 
anlattı.

 Bankanızın Türkiye ekonomisinin bel-
kemiğini oluşturan Küçük ve Orta Bü-
yüklükteki İşletmeler’e (KOBİ) sunduğu 
hizmet ve çözümleri kısaca anlatır mısı-
nız?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak 14 
yıldan bu yana “Danışman Banka” anlayı-

ALİ GÖKHAN CENGİZ
TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı 

KOBİ’LERE ‘DANIŞMAN BANKA’ 
ANLAYIŞIYLA DESTEK VERİYORUZ

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Gökhan Cengiz, 14 yıldan bu yana ‘Danışman Banka’ 

anlayışıyla KOBİ’lerin gelişmesine ve küresel rekabette 
güçlenmelerine destek verdiklerini ifade etti.

DOSYA / BANKALARIN KOBİ KREDİLERİ

şımızla KOBİ’lerin gelişmesine ve küresel 
rekabette güçlenmelerine destek veriyoruz. 
Bu doğrultuda, KOBİ’lerimizi geleceğin 
koşullarına hazırlıyor, rekabette öne çıkma-
larını sağlayacak ürün ve hizmetlere odakla-
nıyoruz. 

Sanayinin dijitalleşme sürecinde KOBİ’le-
rimizin sürdürülebilir büyüme süreçlerine 
destek olmak adına KOBİ’lere; TEB KOBİ 
Akademi, TEB KOBİ Danışmanları, TEB 
KOBİ TV gibi sektörde fark yaratan, kat-
ma değerli hizmetler sunuyoruz. Bankacılık 
sektöründe KOBİ’lere yönelik hazırlanan ilk 
internet televizyonu olma özelliği taşıyan ve 
bizi sektörde farklılaştıran TEB KOBİ TV ile 
7 gün 24 saat yayın yaparak, dijital dönüşüm, 
teknolojik gelişmeler, ekonomi, piyasa ve iş 
hayatının nabzını tutan haberleriyle KO-
Bİ’lere yol gösteriyoruz. 

KOBİ’lerin değişen dünyaya ayak uydur-
maları, küresel anlamda rekabet edebilmeleri 
ve “dijital dönüşüm” sürecine adapte olabil-
meleri amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘TEB 
KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları’ ile 
il il dolaşarak, üretimin kalbinin attığı sanayi 
bölgelerindeki KOBİ’lere yeni nesil üretimin 
ihtiyaçları, standartları ve dünyadaki örnek-
leri hakkında bilgiler paylaşıyoruz. KOBİ’le-
rin dijital dönüşüm konusunda farkındalık 
ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla kilit 
bilgiler paylaştığımız Buluşmalar ile bugüne 
kadar 3 bini aşkın iş insanına ulaştık. Bu sa-
yede KOBİ’lerimizi, dijital dönüşüm konu-
sunda çözümler sunan girişimcilerimizle de 
buluşturuyor; teknolojik dönüşümde ihtiyaç-
ları olan yerli donanım ve yazılım çözümle-
rine uygun maliyetlerde erişim imkanı elde 
etmelerine aracılık ediyoruz. İki yıl boyunca 

TEB olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da 
desteğiyle, finansmana erişim sıkıntısı çeken 
KOBİ’lere ve reel sektöre destek olmayı 
öngören KOBİ Değer Kredisi kullandıran 
bankalar arasındayız.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
ALİ GÖKHAN CENGİZ
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özel bir eğitimden geçen TEB KOBİ Danış-
manları, işlerini büyütmek isteyen KOBİ’le-
re işletmeleri ile ilgili ihtiyaç duydukları 
birçok konuda rehberlik ediyor. TEB KOBİ 
Yurtdışı Pazarlama ve Satış Uzmanları da 
KOBİ’lere dış ticaret ile ilgili ihtiyaç duy-
dukları konularda rehberlik ederek gelişim 
ve büyüme yolunda onlara destek oluyor. 

10 binden fazla video ve ayda ortalama 2 
milyonu aşkın izlenimle tematik yayın yapan 
TEB KOBİ TV ile KOBİ’ler sadece günde-
mi takip etmekle kalmıyor, vergiden sosyal 
güvenliğe, iş hukukundan işletme yönetimi-
ne, teknolojiden dış ticarete kadar pek çok 
konuda, TEB KOBİ TV uzmanlarına merak 
ettiklerini soruyor. 

TEB’DEN KOBİ DEĞER KREDİSİ

 KOBİ’lere verdiğiniz kredi miktarı yıl-
lık anlamda hangi büyüklüğe ulaştı? 2019 
yılında KOBİ’lere ayırdığınız kaynak 
miktarı hakkında bilgi verir misiniz?

TEB olarak Hazine ve Maliye Bakan-
lığı’nın da desteğiyle, finansmana erişim 
sıkıntısı çeken KOBİ’lere ve reel sektöre 
destek olmayı öngören KOBİ Değer Kredisi 
kullandıran bankalar arasındayız. 20 milyar 
TL’lik KOBİ Değer Kredisi Protokolünde-
ki 14 banka arasında yer aldık. İmzalanan 
KOBİ Değer Kredisi protokolü kapsamında 
cirosu 25 milyon TL’nin altında kalan 40 
bine yakın KOBİ’ye toplamda 36 ay vadeli 
(6 ay geri ödemesiz), aylık 1.54 faizle kredi 
kullanma imkanı sağlandı. Bu paket ile ima-
lat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 
1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörle-
rindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi 
verildi.

25 milyar TL’lik 2. KOBİ Değer Kredi-
si protokolünde ise kullandırım yapan 17 
banka arasında yer aldık. Bu paketle cirosu 
125 mioTL’ye kadar imalatçı ve ihracatçı 
firmalar başta olmak üzere tüm sektörlerdeki 

KOBİ’lere toplamda 36 ay vadeli (6 ay geri 
ödemesiz), aylık 1.54 faizle kredi kullanma 
imkanı sağlanıyor. Bu paketin KOBİ’lerin 
krediye ulaşma imkanını artırması, istihdam, 
üretim ve ihracatı olumlu etkilemesi bekle-
niyor.

DIŞ TİCARETTE FİRMALARIN
YENİ KILAVUZU:

TEBLEDİSTİCARET.COM

 KOBİ’lere yönelik ne gibi kampanyalar 
düzenliyorsunuz? Bu kampanyalarla KO-
Bİ’lere sağladığınız avantajlar nelerdir?

KOBİ’lerin küresel rekabet avantajı sağla-
maları adına hayata geçirdiğimiz tebledisti-
caret.com ile hedef pazarlara yönelik rafine 
bilgiyi bir havuzda topluyoruz. Bu platform 
ile dış ticaret yapan veya potansiyeli olan 
KOBİ ve kurumsal firmaların ürün kodu, 
pazar verileri, potansiyel müşteri listesi, gün-
cel fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli 
evraklar, ticaret yapılacak ülkede uygulanan 
vergi oranları gibi kapsamlı bilgilere kolayca 
ulaşmalarını sağlıyoruz.     

TEB ticari kredi kartlarımız sektördeki en 
rekabetçi ve avantajlı ürünler arasında üst sı-
ralarda yer alıyor. Havalimanı otoparklarında 
yüzde 50 indirim ve restoran harcamaların-
da yüzde 10 bonus gibi fırsatlar sunan TEB 
ticari kredi kartları kullanımından kazanılan 
bonuslar uçuş mili olarak da kullanılabiliyor.

Altın Bankacılığı kapsamındaki çalışma-
larımızla kuyum sektörünün büyümesine 
katkı sağlıyoruz. İmalat, ihracat, toptan ve 
perakende satış yapan kuyumculara ihtiyaç 
duydukları finansman desteğini sağlamak 
amacıyla Altın Kredisi ürünümüzü Türkiye 
genelindeki 500’e yakın şubemiz aracılığıyla 
sunuyoruz. 

 Bankanızın gerek KOBİ’lere yönelik 
gerekse genel anlamda kısa ve uzun vade-
deki hedeflerini öğrenebilir miyiz?

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla aktif topla-
mımız yılın başından itibaren yüzde 13 arta-
rak, 96.9 milyar TL’ye ulaşırken, ekonomiye 
ve müşterilerine sağladığımız desteğin en 
önemli göstergesi olan kredilerimiz ise top-
lam aktiflerimizin yüzde 66’sını oluşturdu.

KOBİ’lerimiz ilk olarak finansmanı edin-
me aşamasında kendi finansal döngülerini ve 
ihtiyaçlarını çok iyi tanıyor olmalılar. Kay-
naklarını nasıl kullanacaklarını iyi analiz et-
meli; doğru yatırımlara odaklanmalılar. Biz 
de bu noktada TEB olarak, her zaman “Da-
nışman Banka” anlayışımızla ve TEB KOBİ 
Danışmanlık Programı’ndan yetişen dene-
yimli uzmanlarımızla KOBİ’lerimize destek 
vermeye devam edeceğiz.

İHRACAT SEFERBERLİĞİNE 
TEB’DEN TAM DESTEK

 KOBİ’lerin ihracat gücünü artırmak 
için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

TEB olarak daha güçlü bir ekonomi ve 
daha güçlü bir ihracat için tüm gücümüzle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultu-
da, ihracatçılara oldukça avantajlı şartlarda 
finansman imkanı ve ticari destekler sunmak 
için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 
işbirliği protokolü imzaladık.

Yapılan protokol ile bir yıla kadar vadeli 
ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantaj-
larından yararlanabilen TİM üyeleri, döviz 
alım satım işlemleri için de avantajlı fiyat-
ları elde edecek. İhracatçı firmalara yönelik 
finansman desteğimizin yanı sıra uzman dış 
ticaret bilgilendirme eğitimlerimizle ve pek 
çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetle-
rimizle de firmaların yurtdışı pazarlarda re-
kabetçi özelliklerinin artırılması için katkı 
sunacağız.

TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlan-
mış olan TEB’le Dış Ticaret Platformu’ndan 
(www.tebledisticaret.com) 2019 yılsonuna 
kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek. E
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KOBİ bankacılığında ‘Hizmette 
Sınır Yoktur’ anlayışıyla hizmet 
vermeye devam eden Yapı Kre-
di, müşterilerine uygun ürünleri, 

hizmetleri ve segment bazlı modelleri saye-
sinde KOBİ bankacılığı alanında öncü bir rol 
üstleniyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Ser-
kan Ülgen, KOBİ’lere sundukları krediler 
hakkında Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

 Bankanızın Türkiye ekonomisinin bel-
kemiğini oluşturan Küçük ve Orta Bü-
yüklükteki İşletmelere (KOBİ) sunduğu 
hizmet ve çözümleri kısaca anlatır mısı-
nız?

Yapı Kredi olarak KOBİ bankacılığında 
“Hizmette Sınır Yoktur” yaklaşımıyla hare-
ket ediyoruz. Çalışmalarımızı KOBİ’ler için 
değer yaratmak ve KOBİ’lerin sürdürülebilir 
gelişmelerini desteklemek amacıyla gerçek-

leştiriyoruz. 
Müşteri kitlemizin birbirinden farklı ihti-

yaçlarına göre şekillendirdiğimiz ürünleri-
miz, hizmetlerimiz ve segment bazlı servis 
modelimiz sayesinde KOBİ bankacılığı 
alanında öncü bir rol üstleniyoruz. Hedefi-
miz KOBİ’lere sağladığımız finansal des-
teği artırarak hem firmalara hem de faaliyet 
gösterdikleri sektörlere en iyi şekilde katkı 
sağlamak.

KOBİ BANKACILIĞINDA
ÖNCÜ ROLE SAHİBİZ
“Müşteri kitlemizin birbirinden farklı ihtiyaçlarına göre 

şekillendirdiğimiz ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve segment bazlı 
servis modelimiz sayesinde KOBİ bankacılığı alanında öncü bir 

rol üstleniyoruz.”

DOSYA / BANKALARIN KOBİ KREDİLERİ

Bankamızın dijitalleşme vizyonu 
doğrultusunda KOBİ’lerimizi daha 
fazla dijital ürün ve hizmetler ile bir 
araya getirme ve günlük bankacılık 
işlemlerinde dijitalde en iyi deneyimi 
yaşatma yolunda çalışmalarımıza 
aralıksız devam ediyoruz.

SERKAN ÜLGEN
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı

SERKAN ÜLGEN
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı
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KOBİ bankacılığı kapsamında müşteri-
lerimizin yatırım ve işletme sermayesi ihti-
yaçlarına özel pek çok farklı kredi ürünümüz 
bulunuyor. İşletme sermayesine yönelik kre-
dilerimiz kapsamında müşterilerin nakit ihti-
yacı ve sektörlerin nakit akışına göre ödeme 
planı sunan finansman ürünlerimiz mevcut. 
Sektörlere yönelik kredi çözümlerimizin 
yanı sıra ekonomiye önemli katkı sağladığı-
na inandığımız Kredi Garanti Fonu (KGF) 
ile işbirliğimiz bu sene de devam ediyor. 
KGF’nin sağladığı teminat desteğiyle, KO-
Bİ’lere uygun vade ve şartlarda kredi imkânı 
sunmayı sürdürüyoruz.  

KOBİ Bankacılığı Paketlerimiz ile müşte-
rilerimize bankacılık işlemlerini tek bir ücret 
ödeyerek gerçekleştirme imkanı tanıyoruz. 
KOBİ müşterilerimizin şirket harcamalarını 
çek-senet zorluklarıyla uğraşmadan hızlı ve 
güvenli bir şekilde vadelendirmeleri ve ko-
layca takip edebilmeleri için onlara World 
Business kartı sunuyoruz. World Business 
kart sahibi müşterilerimiz, harcamalarında 
sektör bağımsız 12 aya varan taksit fırsatın-
dan yararlanırken, yaygın World Üye İşyer-
lerinde yaptığı harcamalardan Worldpuan 
kazanabiliyor. 

Turkish Airlines Corporate Club kart ile 
de müşterilerimiz World Business kart avan-
tajlarıyla birlikte Turkish Airlines Corpora-
te Club kartın ücretsiz taksit, indirim, ilave 

bagaj ve 260’dan fazla havayolundan bilet 
alımı gibi seyahat ayrıcalıklarından da fay-
dalanabiliyor. 

Dijital bankacılık kanallarımızla şubeye 
gitmeye vakti olmayan esnaf ve KOBİ’le-
rimize 7/24, diledikleri yerden bankacılık 
hizmetlerimize ulaşma imkanı veriyoruz. 
Ayrıca Yapı Kredi Mobil ile müşterilerimizin 
hem bireysel hem de firmalarının bankacılık 
işlemlerini tek bir uygulama üzerinden ger-
çekleştirebilmelerini sağlıyoruz.

Sektörde bir ilk olan POS Avans ürünü-
müzle, Yapı Kredi Üye İşyerleri, herhangi 
bir faiz ödemeden, zahmetsiz bir şekilde ve-
recekleri para transferi talimatıyla POS ala-
caklarını vadesini beklemeden ödemelerinde 
kullanabiliyor. Ayrıca yine sektörde bir ilk 
olarak gerçekleştirdiğimiz Self Servis Wor-
ld hizmetimiz ile de KOBİ’lerimizin kendi 
kampanyalarını kendileri oluşturmalarına 
olanak tanıyoruz. 

NAKİT DESTEK KREDİSİ 
KAMPANYASI

 KOBİ’lere yönelik ne gibi kampanyalar 
düzenliyorsunuz? Bu kampanyalarla KO-
Bİ’lere sağladığınız avantajlar nelerdir?

Esnaf ve KOBİ’lerin kısa vadeli nakit 
ihtiyacını karşılamak üzere yılın belirli dö-

nemlerinde ödemesiz dönemli nakit destek 
kredisi kampanyaları düzenliyoruz. Kredi 
kampanyalarımızın yanı sıra World Business 
kart sahibi müşterilerimiz ücretsiz ve vade 
farksız ek taksit kampanyaları, taksitli nakit 
avans ve puan kampanyalarından da yararla-
nabiliyorlar.

KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA 
UYGUN ÜRÜN VE HİZMETLER

 Bankanızın gerek KOBİ’lere yönelik 
gerekse genel anlamda kısa ve uzun vade-
deki hedeflerini öğrenebilir miyiz?  

Sahada aktif bir şekilde yer alarak KO-
Bİ’lerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını ya-
kından izliyor, bunlara uygun ürün ve hiz-
metler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de bu anlayışımız doğrultusunda çalışmala-
rımıza devam ederken KGF, KOSGEB ve 
diğer yurtiçi ve yurtdışı finansal kuruluşlarla 
işbirliklerimizi sürdürerek KOBİ’lerin fi-
nansman kaynaklarına daha kolay ulaşması-
nı sağlayacağız. 

Bankamızın dijitalleşme vizyonu doğ-
rultusunda KOBİ’lerimizi daha fazla dijital 
ürün ve hizmetler ile bir araya getirme ve 
günlük bankacılık işlemlerinde dijitalde en 
iyi deneyimi yaşatma yolunda çalışmaları-
mıza aralıksız devam ediyoruz. E
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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şa-
hismail Şimşek, ‘Türkiye’nin Bankası’ 
olarak KOBİ’lerin üretim, kalite ve ve-
rimliliklerini artırmalarına destek ola-

cak programlar hazırladıklarını söyleyerek, 
“Uluslararası ticarette onlara güvenilir öde-
me yöntemleri sunuyor, bilgi teknolojisinin 
olanaklarını kullanarak müşterilerimize özel, 
işlevsel, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaya-
cak çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye’de üretimi ve satışı gerçekleşen 
tüm mal ve hizmetlerinin e-ticaret yoluyla 
yurtdışında milyarlarca müşteriye ulaştırı-
labilmesi konusunda bankacılık hizmetini 
aşan bir gayret gösterdiklerini belirten Şa-
hismail Şimşek, “Bu kapsamda, yurtdışına 
satış yapacak işletmelere sunduğumuz sa-
nal POS hizmetimiz sayesinde işyerlerimiz, 
Visa, Mastercard, American Express, JCB ve 
UnionPay gibi dünyanın hemen her noktası-
nı kapsayan kart markaları ve 50’den fazla 
ülkede yerel olarak yoğun kullanımı bulu-
nan 25 farklı alternatif ödeme yöntemleriyle 

tahsilatlarını gerçekleştirebiliyor. İş Bankası 
olarak bu alanda sağladığımız çözümlerle iş-
letmelerimizin ödeme alanındaki ihtiyaçları-
nı çözerek e-ihracat yapacak işletmelere des-
tek sağlıyoruz” diye konuştu. Müşterilerinin 
İş Bankası’nı dış ticarette de iş ortağı olarak 
görmelerini sağlamak ve e-ticaret sitelerine 
indirimli üye olabilmeleri için Ticaret Bakan-
lığı tarafından onay verilen e-ticaret firmaları 
ile işbirlikleri gerçekleştirdiklerini kaydeden 
Şahismail Şimşek, “Yurtdışı gümrük ve kon-
şimento bilgilerine dayalı, ithalatçı-ihracat-
çı veri tabanı sitesi Trade Atlas, firmalara 
dinamik ve akıllı web siteleri, e-ticaret alt 
yapısı, iç ve dış müşterilere erişim, e-katalog 
ve ihracat danışmanlığı sağlayan veri tabanı 
olan Globalpiyasa ve ihracatçı şirketlere pa-
zar araştırması verileri ve doğrudan müşteri 
ile temas hizmeti sunan TurkishExporter ile 
gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle müşterile-
rimize paketler ve üyelikler kapsamında bazı 
avantajlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“MAXİMUM İŞYERİM İLE CEP 
TELEFONLARINI POS CİHAZINA 

DÖNÜŞTÜRDÜK”

Dijital yatırımlara hız verdikleri bu süreçte 
Maximum dünyasında bireysel müşterile-
rinin alışveriş deneyimine eşlik eden Maxi-
mum Mobil uygulamasının ticari tamamla-
yıcısı olarak KOBİ müşterileri başta olmak 
üzere tüm üye işyerlerine yönelik ‘Maxi-
mum İşyerim’ uygulamasını geliştirdiklerine 
değinen Şahismail Şimşek, “İlk aşamada İş 
Bankası POS cihazı sahiplerinin kapsamlı 
bilgiler içeren finansal raporları yakından 
takip edebilmesi, satış bilgilerini anlık ola-
rak görüntüleyebilmesi ve satış trendlerini 
izleyerek kolayca kontrol edebilmesinin sağ-
landığı Maximum İşyerim uygulamasında 
işyerlerine finansal analiz, satış-kampanya 
yönetimi, stok yönetimi, çalışan-mesai yöne-
timi ve benzeri birçok konuda yol gösterici 
raporlar sunuluyor.

ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı

KOBİ’LERE DESTEK OLUYORUZ
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Müşterilerimizin İş 

Bankası’nı dış ticarette de iş ortağı olarak görmelerini sağlamak ve e-ticaret 
sitelerine indirimli üye olabilmeleri için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 

onay verilen e-ticaret firmaları ile işbirlikleri gerçekleştiriyoruz” dedi. 

DOSYA / BANKALARIN KOBİ KREDİLERİ

‘Türkiye’nin Bankası’ 
olarak KOBİ’lerin üretim, 
kalite ve verimliliklerini 
artırmalarına destek olacak 
programlar hazırladık.

ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
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Kuveyt Türk olarak geliştirdikleri 
ürün ve hizmetlerle KOBİ ve ti-
cari müşterilerine birçok kolay-
lık ve özel fırsatlar sunduklarını 

söyleyen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk 
Uyan, “Online Tedarikçi Finansmanı ile 
tedarikçilere fatura vadesinden önce tahsi-
lat imkânı, alıcıya da esnek ödeme avantajı 
sağlıyoruz. 

Katılım bankacılığı alanında bir ilk olan 
Online Tedarikçi Finansmanı ile reel ekono-
miyi doğrudan finanse ederek işletmelerin 
zor durumda kalmadan üretim faaliyetlerini 
sürdürmelerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Kuveyt Türk’ün KOBİ ve ticari müşte-
rilerine kolay ve hızlı finansman sağlayan 
bir diğer ürününün Online Finansman oldu-
ğunu ifade eden Ufuk Uyan, “Müşterileri-
miz Online Finansman yöntemiyle şubeye 
gitmeden internet veya mobil şubeden fi-
nansman kullanabiliyor. İç piyasa işlemleri 
yapan tüm işletmelere destek olmayı amaç-
ladığımız ürünle, iki ay ödemesiz dönem ve 
24 aya varan esnek ödeme planı ve komis-
yon oranlarımızla ciddi bir avantaj sunuyo-
ruz” diye konuştu.

“İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ 
SÜRDÜRDÜK”

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türki-
ye’nin öncü katılım bankası olan Kuveyt 
Türk’ün 2018 yılında net kârını bir önceki 
yıla göre yüzde 29.1 artırarak 870 milyon 
TL’ye yükselttiğini kaydeden Ufuk Uyan, 
“İstikrarlı büyümemizi sürdürdük. 2018 yıl-
sonu itibarıyla Kuveyt Türk’ün toplanan fon 
büyüklüğü, 2017 yılsonuna göre yüzde 35.5 
artışla 53 milyar 986 milyon TL olurken, 

UFUK UYAN
Kuveyt Türk Genel Müdürü 

KOBİ’LERE ÖZEL
FIRSATLAR SUNUYORUZ

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, geliştirdikleri ürün ve 
hizmetlerle KOBİ ve ticari müşterilerine birçok kolaylık ve özel 

fırsatlar sunduklarını söyleyerek, bu fırsatlarla KOBİ’lerin hayatını 
kolaylaştırdıklarını ifade etti. 

Kuveyt Türk, KOBİ ve ticari 
müşterilerine kolay ve hızlı 
finansman sağlıyor. Müşter-
ilerimiz Online Finansman 
yöntemiyle şubeye gitmeden 
internet veya mobil şubeden 
finansman kullanabiliyor. 

Kuveyt Türk Genel Müdürü

UFUK UYAN

kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 20.8 
artışla 45 milyar 865 milyon TL’ye yüksel-
di. Hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir 
2018 yılını geride bıraktık. 

Özellikle kur hareketliliğinin arttığı 2018 
yılında güçlü sermaye yapımız ve dinamik 
yönetim anlayışımızla büyümemizi sürdür-

mek bankamız adına sevindirici bir gelişme 
oldu” şeklinde konuştu.

“İHRACATTA KÂR  ORANLARINI 
DÜŞÜRDÜK, VADELERİ UZATTIK”

2019 yılına aynı hızla başladıklarını ve 
Ocak ayında ihracatı desteklemek ve ülke-
ye döviz girdisini artırmak amacıyla İhracat 
Destek Paketini açıkladıklarını dile getiren 
Ufuk Uyan, “Yeni yılla birlikte ihracatçıla-
rımızı destekleyen ve ülkemizin döviz gir-
disini artıracak bir paket hazırladık. Paket 
kapsamında, ihracat bedeli taahhüdü almak 
kaydıyla ilk 6 ay ödemesiz ve 30 eşit taksit-
te ödenecek şekilde toplamda 36 ay vadeli 
fon kullandırarak ihracatçımızın yanında 
oluyoruz. Fonlarımızı Euro’da aylık 0,34, 
dolarda ise aylık 0,48 kâr oranlarıyla kul-
landırtıyoruz” açıklamasında bulundu.

 “ÜLKEMİZİN MEGA PROJELERİNE
KATKI SUNUYORUZ”

Türkiye’de hayata geçirilen mega proje-
lere ve yenilenebilir enerji alanına sağladık-
ları finansman desteğini 2018’de artırdık-
larını ifade eden Ufuk Uyan, “Çanakkale 
1915 Köprü Projesi’ne 200 milyon Euro, 
Niğde - Ankara Otoyol Projesi’ne ise 100 
milyon Euro ile katılım sağladık. Kamu - 
Özel Sektör Ortaklığı projelerinin yanı sıra 
yenilenebilir enerji alanında da aktif olarak 
yer aldık. 2018 yılsonu itibarıyla yenile-
nebilir enerji alanına sağladığımız toplam 
finansal destek 700 milyon dolara yaklaştı. 
2019 yılında da başta yenilenebilir enerji 
olmak üzere bu alanlardaki finansman des-
teğimiz sürecek” dedi. E


