KOBİ’lerin finansmana erişimini sağlayacak yeni dijital çözümler geliyor

Doğan Yatırım Bankası’ndan KOBİ’lerin finansmanı için
‘EFSE DF’ ile uluslararası anlaşma
Lüksemburg ve İstanbul, Ocak 2022 – Doğan Yatırım Bankası ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa
Fonu Kalkınma Aracı (The Development Facility of the European Fund for Southeast Europe EFSE DF) Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde ticaret yapan binlerce mikro küçük ve orta ölçekli
işletmenin ihtiyaç duyabileceği finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir
projenin ilk aşaması için anlaşmaya vardı. Bu kapsamda EFSE DF, Doğan Yatırım Bankası’nın dijital
çözümlerinin geliştirmesine ve otomatik kredi karar altyapılarının oluşturulmasına destek
verecek.
Mevcut durumda KOBİ’lerin geleneksel bankacılık ürünleri ile finansmana erişimi firmaların
verebildiği teminat kapasiteleri ile sınırlı durumdadır. Doğan Yatırım Bankası, yeni dijital
finansman çözümleri ile , KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak gelişimini desteklemek
amacıyla, analitik modellerden de yararlanarak, kısa vadeli işletme sermayesi kredileri ve alacak
finansmanı çözümleri sunmayı hedefliyor.
EFSE DF Başkanı Thomas Reker: “Doğan Yatırım Bankası ile yeni proje için heyecan duyuyoruz”
EFSE DF Başkanı Thomas Reker, “Türkiye'de dijital bankacılık hizmetlerinde büyüme fırsatları göz
önüne alındığında Doğan Yatırım Bankası ile yapacağımız bu yeni proje için heyecan duyuyoruz.
KOBİ’ler Türk ekonomisinin bel kemiğidir ve yeni dijital çözümlerin, geleneksel çözümlerin küçük
işletmelere sağladığı hizmetlerdeki eksiklikleri giderme potansiyeline sahip olduğuna kesinlikle
inanıyoruz" dedi.
“Türkiye’de şirketlere özel finansman çözümleri sunarak büyümelerini destekleyeceğiz”
Doğan Yatırım Bankası CEO'su Hulusi Horozoğlu ise; “Bankacılık sektörüne yeni katılan bir banka
olarak EFSE DF ile yaptığımız bu değerli işbirliği, Doğan Yatırım Bankası'nın Türk ekonomisine ve
iş dünyasına katma değerli çözümler yaratma stratejisine güveninin bir göstergesidir. Türk
şirketlerine özel finansman çözümleri sunarak sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerini destekleme
ve KOBİ’lerin finansmana erişmesine yardımcı olurken ülkede e-ticaret ekosisteminin
güçlenmesine katkıda bulunma misyonumuza kıymetli bir destektir. " dedi.
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Güneydoğu Avrupa Kalkınma Fonu (EFSE DF) Hakkında
Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Kalkınma Aracı [The Development Facility of the European
Fund for Southeast Europe (EFSE DF)], 2006 yılında fonun kalkınma finansmanı direktifi
doğrultusunda oluşturulmuştur. Hedef ülkelere sağlanan kalkınma finansmanın en etkili şekilde
kullanılabilmesi için, hedefe yönelik ve yenilikçi teknik destek sağlamaktadır. EFSE Girişimcilik
Akademisi, EFSE DF'nin özellikle girişimcilere iyi fikirleri başarılı girişimlere dönüştürmek için
gerekli kaynakları, eğitimi, finansal destek fırsatlarını ve diğer araçları sağlamaya odaklanan bir
koludur.
Sosyal ve çevresel pozitif etki yaratmayı önceliklendiren varlık yöneticisi Finance in Motion
tarafından yönetilen kalkınma aracı Lüksemburg yasalarına göre yapılan düzenlemeyle EFSE’den
bağımsız olarak çalışır. Alman Kalkınma Bankası KfW, Avusturya kalkınma bankası OeEB ve
Hollanda kalkınma bankası FMO tarafından atanan üyelerden oluşan Kalkınma Fonu Komitesi,
tüm proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamaktan ve tesis edilen teknik destek kaynaklarına
stratejik rehberlik sağlamaktan sorumludur.
Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Kalkınma Aracı (EFSE DF) hakkında daha fazla bilgi için lütfen
şu adresi ziyaret edin: https://www.efse.lu/the-development-facility
Finance in Motion hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.finance-inmotion.com
Doğan Yatırım Bankası Hakkında
Doğan Grubu'nun %100'üne sahip olduğu Doğan Yatırım Bankası, 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla
faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye'nin ekonomik gelişimini destekleyen lider bir yatırım bankası
olmayı ve uluslararası finans sisteminin ülkedeki en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefleyen
Doğan Yatırım Bankası, küresel standartlarda yenilikçi finansal çözümler, yurt içi ve yurt dışı
piyasalardaki bilgi ve tecrübesi, sorumlu bankacılık felsefesi ve girişimci kültürüyle tüm
paydaşlarına sürdürülebilir katma değer yaratma misyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Doğan
Yatırım Bankası, vizyon, misyon ve stratejileri çerçevesinde kurumsal ve ticari bankacılık
müşterilerine yapılandırılmış finansman, yatırım bankacılığı, hazine ürünleri ve işlem bankacılığı
çatısı altında nakit yönetimi ve uluslararası ticaretin finansmanı hizmetleri sunmaktadır.
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