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EFSE ve QNB Finansbank, Türkiye'de tarıma 
yönelik desteği artıracak 

EFSE tarafından  QNB Finansbank’a aktarılan toplam kredi tutarı 60 
milyon Euro'ya yükseliyor  

  
Lüksemburg ve Ankara, [03.03.2017] -- Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE), QNB Finansbank 

Türkiye'ye verdiği 20 milyon USD tutarındaki ek ana krediyle, Türkiye'deki kırsal bölgelerde bulunan tarım 

işletmelerine yönelik desteğini daha ileri bir boyuta taşıdı. 

EFSE, bahsekonu krediye ek olarak QNB Finansbank'a teknik destek sunmaya da devam edecek. Teknik 

destek kapsamında tarım bankacılığına ilişkin risk yönetimi eğitimi, çiftçilerin finansal okuryazarlığını 

geliştirmeye yönelik çalıştaylar, yerel tarım birlikleri ve kooperatiflerine yönelik seminerlerin yanı sıra 

çeşitli tarım alt sektörlerindeki en iyi uygulamalara ve eğilimlere ilişkin raporların geliştirilmesi yer alıyor.  

2014 yılından beri bir EFSE iş ortağı olan QNB Finansbank, Türkiye'de bulunan mikro düzeyde, küçük 

ölçekli ve kırsal işletmeleri desteklemek üzere, geçtiğimiz yıllarda toplam 40 milyon Euro tutarında kredi 

almıştı. Alınan bu finansmanın büyük bir bölümü, Ankara'nın “Kalkınmada Öncelikli Yöreler” olarak 

adlandırdığı bölgeler için tahsil edilmişti. 

EFSE Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Tiskens, şu açıklamalarda bulundu: "QNB Finansbank’a sağlanan  

bu en son kaynak, iş ortağımızın Türkiye'de finansman ihtiyacı olanlara yönelik desteği kısa sürede hayata 

geçirme yeteneğinin altını çiziyor. Tarım işletmelerini canlandırmak amacıyla özel olarak tahsis edilen bu 

kredi, EFSE'nin hizmet verdiği bölgelerde ekonomik kalkınmayı güçlendirerek, bu bölgelerin refahına 

katkıda bulunma misyonu doğrultusunda kullanılacaktır." 

QNB Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Özkan; “QNB Finansbank Tarım 

Bankacılığı olarak 2013 yılından bu yana her yıl kendimize sektörün üzerinde büyüme hedefi koyarak başarı ile 

ilerlemeye devam ediyoruz. Tarım sektörü ve yarattığı değerin farkında olan bir kurum olarak çiftçilerimizin 

gelişmesi ve  Türk ekonomisindeki varlıklarını güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz. EFSE ile işbirliği 

yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu işbirliğini başka alanlara da taşımayı umuyoruz” dedi. 

Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Hakkında  
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Güneydoğu Avrupa İçin Avrupa Fonu (EFSE), Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı 

(BMZ) ve Avrupa Birliği Komisyonunun finansal desteğiyle, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından 

kuruldu. EFSE; Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Makedonya, Kosova, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye’nin refah 

seviyesi ve ekonomik kalkınmasının desteklenmesini amaçlıyor. EFSE; kredi kaynaklarına erişimin önemli 

bir başarı faktörü olduğu mikro ve küçük ölçekli işletmeler segmentinin gelişmesi amacıyla, yerel finansal 

sektörlerin yeterli ve sürdürülebilir finansman sağlama becerisini güçlendirmeye odaklanmaktadır. Mikro 

ve küçük ölçekli  işletmelere uzun vadeli kredi sağlayan EFSE, konut güçlendirme kredileri kapsamında 

özel konutlara yönelik krediler de sunmakta ve iş ortağı olan yerel finansal kurumlar aracılığıyla bu kredi 

müşterilerine odaklanmaktadır. EFSEayrıca iş ortaklarının operasyon kapasitelerini artırmak ve 

profesyonel yönetimlerini güçlendirmek üzere teknik destek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri 

sağlamaktadır.  

15 Aralık 2005'te KfW Kalkınma Bankası (KfW) tarafından hayata geçirilen EFSE, alanındaki ilk kamu-özel 

iş ortaklığı olma özelliğini taşımakta ve hedef coğrafyadaki KOBİ'lere özel finansman sağlamak amacıyla 

kalkınma finansmanı alanında özel sektör güdümündeki ilk fon olarak öne çıkmaktadır. EFSE’nin 

sermayesi aralarında Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği 

Komisyonu (EC), Arnavutluk Devleti Küçük ve Orta Boy İşletmeler Destek Programı (SMBCS), Ermenistan 

Merkez Bankası, Avustı-urya Kalkınma Bankası (OeEB), İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SDC), Danimarka 

Uluslararası Kalkınma Ajansı (Danida), KfW Kalkınma Bankası, Uluslarası Finans Kurumu (IFC), Hollanda 

Kalkınma Bankası (FMO), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası Bank (EIB), 

Sal. Oppenheim ve Deutsche Bank’ın da bulunduğu katılımcı ajanslar, uluslararası finansal kuruluşlar ve 

özel kurumsal yatırımcılar tarafından sağlanmaktadır.   

Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l. Luxembourg, EFSE’nin Fon Yöneticisi, Finance in Motion 

GmbH ise EFSE’nin Fon Danışmanıdır. 

Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.efse.lu/ 

QNB Finansbank Hakkında 

26 Ekim 1987 tarihinde kurulan ve 2006 yılında National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınan QNB 

Finansbank, müşterilerine sunduğu yaratıcı bankacılık ürün ve hizmetleri ile sektörün öncü bankaları arasında 

yer almaktadır. QNB Finansbank, kurumsal bankacılıktan bireysel bankacılığa, şube bankacılığından mobil 

bankacılığa, kredi kartlarından mevduata kadar birçok farklı bankacılık ürün ve hizmetini, müşterilerinin 

ihtiyaçlarına özel çözümlerle sunmaktadır. Bankacılık sektöründe pek çok ilkin bankası olan QNB Finansbank, 

600’ü aşkın şubesi ve iştirakleri dahil  12 bini aşkın çalışanı ile faaliyet göstermektedir.  

http://www.efse.lu/%20web%20sitesini%20ziyaret%20edin
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Aktif büyüklük olarak Türkiye’nin beşinci büyük özel bankası konumunda olan QNB Finansbank hisselerinin 

yüzde 99.8’i, Haziran 2016 tarihinde Qatar National Bank tarafından satın alınmış olup, 20 Ekim 2016 itibariyle 

bankanın yeni adını QNB Finansbank olarak değişmiştir. Toplam 3 ayrı kıtada 30 ülkede faaliyet gösteren Qatar 

National Bank, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük bankası olarak iştirakleri ve bağlı şirketleri ile birlikte 

kapsamlı ve gelişmiş ürünler ile hizmetler sunuyor. 

QNB Finansbank’ın güçlü sermaye yapısı, düşük borçluluk oranı, yüksek likiditesi ve etkin risk yönetimi 

politikası bankanın güçlü yönlerini oluşturmakta ve karlı büyümesine destek sağlamaktadır. QNB Finansbank; 

QNB Finans Leasing, QNB Finans Yatırım, QNB Finans Portföy, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş., QNB Finans 

Faktoring, Hemenal Finansman, teknoloji şirketi IBTech ve eFinans iştirakleri ile müşterilerinin tüm finansal 

ihtiyaçlarına yaratıcı, hızlı ve kolay çözümler sunmaktadır.  
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