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Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Programı kapsamında

DenizBank KOBİ’ler için sunduğu

100 milyon EURO’luk krediyi Doğu ve

Güneydoğu Anadolulu işadamlarına anlattı

Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki
KOBİ’lere 100 milyon euro kredi kullandırıyor. Bu kapsamda DOGÜNSİFED
üyeleri ile Diyarbakır’da bir araya gelen DenizBank yetkilileri, girişimcilerin
sorularını yanıtladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’lu KOBİ’lerimiz, DenizBank’ın sunduğu fırsat
sayesinde daha hızlı büyüyecek” dedi.

Sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel
çözümler sunan DenizBank, KOBİ’ler için yeni kaynaklar geliştirmeye devam ediyor. Banka,
Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Programı (BAKK) kapsamında Avrupa Yatırım
Bankası’ndan temin ettiği 50 milyon euro kaynak ile Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki
KOBİ’lere 100 milyon euro kredi kullandırıyor. Kullandırılan kaynağı anlatmak için
DOGÜNSİFED (Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu) üyeleri
ile Diyarbakır’da bir arayan gelen DenizBank yetkilileri, girişimcilerin merak ettiği tüm sorulara
yanıt verdi. Toplantıda ayrıca DenizBank’ın KOBİ’ler için geliştirdiği diğer yurt dışı
kaynaklarıyla ilgili de bilgi verildi. İki kurum arasında 31 Mart 2011, Perşembe günü
Diyarbakır’da yapılan toplantıya DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DOGÜNSİFED
Başkanı Tarkan Kadooğlu, DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Sun ile DenizBank ve DOGÜNSİFED’den diğer yetkililer katıldı.
DenizBank’ın kullandırdığı yeni kaynak, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen Büyüyen Anadolu'ya Kredi
Kolaylıkları Programı (BAKK) altında çıkartılan garanti kapsamında yer alıyor. KOBİ’ler
kaynağı 5 yıl vadeli ve 500 bin euro’ya kadar kullanabiliyor. BAKK projesinden faydalanmak
isteyen fakat teminat yetersizliği sebebiyle krediye ulaşamayan mikro işletmeler ise
DenizBank aracılığı ile “Kredi Garanti Fonu”nun “Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” programına
başvurarak, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için 49.740 TL’ye kadar olan taleplerinin
değerlendirmeye alınmasını sağlayabiliyor.
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki girişimcilere özel bir önem veriyoruz”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada banka olarak Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki girişimcilere ayrı bir önem verdiklerinin altını çizdi. Ateş,
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DOGÜNSİFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ise yaptığı konuşmada, sundukları kredi imkanı ve
Diyarbakır’a gelip soruları yerinde yanıtlayan DenizBank yetkililerine teşekkür etti. Kadooğlu,
“Maalesef yıllardır bölgemizde ticaret ve yatırımların önündeki önemli engellerden biri de iş
dünyasının kredilere ulaşmakta yaşadıkları zorluklardır. DOGÜNSİFED olarak bölgemizde
özellikle kalkınma ve istihdam konularında çalışmalar gerçekleştirmeye hep gayret ediyoruz.
DenizBank’ın bu çalışması öyle umuyorum ki diğer bankalar için de bir örnek teşkil edecektir.
Eğer bölgemizde kredi kullanma konusunda daha rahat hareket edebilirsek biz inanıyoruz ki
bölgemiz çok daha hızlı kalkınacaktır. Bankaların bölgeye bakışının çok olumlu olmadığını da
iş yaşantımızdan biliyoruz. Bankaların bu bakış açısının altında bölgede yapılan herhangi bir
ticari faaliyete yada yatırıma olan inançsızlık geliyor. Biz bu toprakların girişimcilerine,
yatırımcılarına güveniyoruz. Dolayısıyla DenizBank’ın yaptığı çalışma bu önyargıyı kırma
anlamında da önemli olacaktır. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyor ve
kullandırdıkları kredi imkanlarının bu topraklara daha çok istihdam ve kalkınma getireceğini
umuyorum” diye konuştu.
“Hedefimiz; KOBİ bankacılığında ilk üç bankadan biri olmak”
DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun ise yaptığı
konuşmada DenizBank’ın sunduğu yeni kredi kaynağının detaylarını anlattı. DenizBank’ın
KOBİ bankacılığı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Sun, “Özellikle 2010 yılında krizin
etkisinin azalması sonucunda KOBİ kredilerine talep ciddi oranda artış gösterdi. Sektör 2010
yılında %34 büyüme göstermişken, KOBİ kredileri %50 büyüme gösterdi. Bankamızın
bilançosu içindeki KOBİ kredileri, son 3 yıldır düzenli bir artış gösterdi ve son döneme
bakıldığında toplam ticari kredilerin %22’sini oluşturuyor. Hedefimiz, KOBİ kredi payını
toplam krediler içerisinde %30 seviyesine çıkarmak… DenizBank olarak KOBİ bankacılığı
dendiğinde akla gelen ilk 3 bankadan biri olmaya kararlıyız, çalışmalarımızı bu amaç için
sürdürüyoruz” dedi.
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