Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
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DenizBank’tan KOBİ’lere 100 milyon euro!
DenizBank; Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Programı
kapsamında Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettiği 50 milyon
euro kaynak ile Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lere
100 milyon euro kredi kullandıracak. DenizBank Genel Müdürü
Hakan Ateş, kullandıracakları yeni kaynakla ilgili olarak,
“Anadolu’daki KOBİ’lerin büyümesine yardımcı olmak bize gurur
veriyor” dedi.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve
özel çözümler sunan DenizBank, KOBİ’ler için yeni bir kaynak daha sağladı. Avrupa Yatırım
Bankası, Türkiye'de yerleşik 5 bankaya KOBİ’lerin uygun projelerinin %50'sini finanse etmek
için toplamda 250 milyon euro tutarında finansman olanağı sağladı. Aracı bankalardan biri
olan DenizBank, program kapsamında Avrupa Yatırım Bankası'ndan 50 milyon euro tutarında
finansman temin etti. DenizBank, Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettiği kaynak ile birlikte
toplam 100 milyon euro’yu Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere
kullandıracak. Avrupa Yatırım Fonu da aracı bankaların program kapsamında finanse edeceği
projelere kredi garantisi sağlayacak. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen “Büyüyen Anadolu'ya
Kredi Kolaylıkları Programı” altında çıkartılan garanti kapsamında yer almaktadır.
DenizBank’ın Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettiği 50 milyon euro’luk kaynak, 5 yıl vadeli
olacak. KOBİ’lerin kullanabileceği maksimum kaynak ise 500 bin euro olacak.
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“İşletmeler DenizBank’la büyüyecek”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lere
kullandıracakları kaynak için yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2009 gibi bir kriz yılında bile
piyasaya verdiği kredileri artıran iki özel bankadan biri olan DenizBank, KOBİ’lere büyük bir
önem veriyor. Sektörde en çok sıkıntı duyulan konulardan biri, yapılmak istenen yatırımlar
için uzun vadeli kredi imkânı bulunmaması. 10 büyük ilimizde bulunan

KOBİ’ler, Banka

kaynaklarının yaklaşık %60’ını kullanmaktadır. Anadolu’ya yapılan ekonomik desteklerin
arttırılması ile ülke çapında kaynakların daha verimli kullanılmasını ve hedeflenen kalkınmanın
sağlanmasını amaçlamaktayız.Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin gelişmesi için
kendi imkânlarımızın yanı sıra başka kaynaklar bulup bunları da değerlendiriyoruz. Yeni
kaynağımızla KOBİ’lerin projeleri daha hızlı hayata geçecek, işletmelerimiz DenizBank’la
büyüyecek. Anadolu’daki KOBİ’lerin büyümesine yardımcı olmak bize gurur veriyor.”

Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Programı hakkında…
Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Programı ; “Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde faaliyet
gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için
oluşturulmuş, bir finansman ve risk-paylaşımı ürünü” olarak tanımlanıyor. Proje; Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Program Otoritesi
olduğu “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”nın “Yeni Finansal Araçlar
Oluşturulması ve Geliştirilmesi” Tedbiri baz alınarak Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı
Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Yatırım Bankası Grubu tarafından
yakın işbirliği içinde geliştirilerek ihtiyaca özel tasarlandı. Program ile 32 milyon euro
tutarındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı (27.2 Milyon euro AB Katkısı – 4.8 Milyon euro
Türkiye Katkısı) kaynağı ve Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nun sağlayacağı 250 Milyon euro
destekle Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde 500 milyon euro’nun üzerinde kredi hacmi
oluşturulması hedefleniyor.

