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AB’den tarım ve kırsal kalkınma için hibe
alanlara DenizBank desteği
Son 3 yıldır tarım sektörüne en yüksek tutarda kredi kullandıran
özel banka konumundaki DenizBank; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu’yla yapılan protokol gereğince AB’nin Kırsal
Kalkınma Programı’ndan hibe alan girişimcilerin proje
finansmanına destek verecek. Girişimciler, DenizBank’ın Tarım
Bankacılığı alanındaki diğer hizmetlerinden de yararlanabilecek.
Tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ve sektöre sunduğu
yenilikçi ürünlerle tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki
DenizBank, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) aracılığıyla başlayacak
olan Kırsal Kalkınma Programı’nı (IPARD) yürüten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) ile kredi protokolü imzaladı. Tarım Bakanlığı ve TKDK ile yapılan protokol
gereğince, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda
bulunmayı amaçlayan IPARD programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerin
finansmanı DenizBank tarafından da yapılabilecek. DenizBank, IPARD 1. Dönem
kapsamında olan 20 ildeki 60 şubesi ile hibe almaya hak kazanan projelerin finansmanını
Tarım Bankacılığı hizmetleriyle de destekleyecek.
“Proje finansmanında uzmanız”
DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada son 3 yıldır tarım sektörüne en yüksek tutarda kredi
kullandıran özel banka olduklarına dikkat çekti. Sun, şöyle konuştu: “Tarım sektörünün
gelişmesi yönünde yoğun çaba harcıyoruz. Proje finansmanı alanındaki uzmanlık ve
tecrübemiz ile Tarım Bankacılığı alanında üreticimizi yeni kredi modellerimiz, ürün ve
hizmetlerimiz ile tanıştırmaya devam edeceğiz. Şubelerimizdeki çoğunluğu ziraat
mühendislerinden oluşan kadromuzla yatırımcılara ve üreticilere DenizBank farkıyla en
kaliteli hizmeti götürmeyi hedefliyoruz. “

Sistem nasıl işliyor?
IPARD Programı kapsamında, desteğe konu tarımsal üretim ve yenileme projeleri, AB
tarafından aktarılan hibe tutarları ve çalışmaya ayrılan ulusal bütçenin toplamı (kamu
katkısı) ile destekleniyor. Projenin destek tutarı dışındaki bölümü ve diğer masraflar ise
projeden yararlanacak olanların özkaynağının yanı sıra 7 yıla varan vadeler ve uygun
ödeme koşulları ile DenizBank tarafından kredilendirilecek.
DenizBank’ın IPARD kapsamında hibe alamayan projeler için de uygulamaları ve
yatırımcıya sağladığı ekstra avantajlar bulunuyor. Banka, hibe almayan yatırımları da proje
finansmanı kapsamında ele alarak 7 yıla varan vade ve nakit akışına uygun ödeme
koşulları ile destekleyecek. DenizBank, mevcut işletmeler için de yatırım ve işletme
kredileri kullanma imkânı sağlıyor.

