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Fibabanka’ya Yurtdışından Tarım Kredisi  

Tarım sektöründeki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla işbirliği yapan 

EFSE ve Fibabanka, 20 milyon Avro tutarında kredi anlaşmasına imza attı . 

Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE), Fibabanka ile olan işbirliğini 

genişleterek, tarım sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin 

desteklenmesi amacıyla 20 milyon Avro tutarında yeni  bir kredi kullandırdı. 

Fibabanka, EFSE’den ilk kez 2012’de kredi temin etmişti. Söz konusu kaynak 

KOBİ’leri desteklemek amacıyla kullanılmış ve bankanın sektördeki pazar payını 

artırmasına destek olmuştu. Bu yeni kredi, mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik 

olmakla birlikte bu sefer Fibabanka’nın yeni odak alanı olan tarım sektörünü hedefliyor. 

Ayrıca, Fon bankaya tarım sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere teknik destek 

sağlıyor olacak.   

EFSE Yönetim Kurulu Başkanı Monika Beck, “Fibabanka, EFSE’nin hedef gruplarına 

hizmet vermeyi sürdüren, güvenilir ve etkili bir iş ortağı olmaya devam ediyor.  Yeni 

kredinin, Türkiye’deki mikro ve küçük ölçekli işletmelere ve tarım faaliyetlere 

desteğimizi artırmamıza yardımcı olacağından son derece eminiz” dedi. 

Fibabanka Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun,      

“Tarım sektörüne ilk olarak 2012 yılında kredi vermeye başladık, akabinde 2013 

yılında Tarım Bankacılığı’nı ayrı bir işkolu olarak konumlandırdık. 2016 ilk çeyrek 

itibarıyla 10 ilde 13 şubeyle sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz. Çoğunluğu 

ziraat mühendisi olan Tarım Bankacılığı personelimiz ile çiftçilerimizin ve tarımsal 

işletmelerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarken, ülkemizin tarımsal 

üretiminin artmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. EFSE’den aldığımız bu kredi ile 

büyümemizi daha da hızlandıracağımıza inanıyor, tüm sektör oyuncularını bankamız 

ve avantajlı koşulları ile tanışmaya davet ediyoruz.” dedi.  
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Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da toplam 69 şubesiyle 

kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında hizmet 

vermektedir.  

EFSE Hakkında 

EFSE, KfW Kalkınma Bankası (KfW) tarafından, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Komisyonu’nun finansal desteğiyle kuruldu. 

Kuruluş, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik gelişim ve refahı 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, finansman 

kaynaklarına erişimin başarıda önemli rol oynamasından dolayı, EFSE bu tip 

işletmelerin yeterli ve sürdürülebilir finansman kanallarına ulaşmasını kolaylaştırmaya 

odaklanmaktadır.  

EFSE, alanında ilk kamu-özel sektör işbirliği kuruluşu olup, belli bölgelerde hedef 

işletmelerin finansmanını ve kalkınmasını destekleyen ilk özel fondur.  
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