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22 Eylül 2014 

BASIN AÇIKLAMASI 
Ziraat Bankası’ndan Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu İşbirliğiyle 

Kırsal Kalkınmaya 100 Milyon Avro’luk Destek 

 

Ziraat Bankası, kırsal kalkınma projelerinin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 

ile 4 yılı geri ödemesiz 14 yıl vadeli 100 milyon Avro’luk IPARD kredi anlaşması imzaladı.  

 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) şartlarına uygun projelerin 

finansmanı için kullandırılacak olan bu kredi, hem AYB’nin bugüne kadar Türkiye’de bir 

bankaya sağladığı ilk IPARD kredisi, hem de Türkiye’de bir bankaya verdiği en uzun vadeli 

kredi niteliği taşımaktadır. 

 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Uygun 

maliyetli orta ve uzun vadeli kaynak temin ederek müşterilerimize finansal destek sağlamayı 

esas alan uluslararası bankacılık stratejimiz doğrultusunda yurtdışı borçlanma imkanlarımızı 

artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, AYB ile 2012 yılı ortasından bugüne kadar 

imzaladığımız 4 anlaşmayla çok başarılı bir işbirliği gerçekleştirerek, başta KOBİ’ler olmak 

üzere müşterilerimize kullandırmak için uygun şartlarda sağladığımız uzun vadeli kaynak  

tutarı 400 milyon Avro’ya ulaştı.” dedi.  

 

Ziraat Bankası’nın her alanda etkinliğini artırmaya devam ettiğini ifade eden Aydın, reel 

sektörün finansmanına önem veren stratejileri ile uyumlu olarak uluslararası kuruluşlardan 

sağlanan uzun vadeli kaynakların yaygın ve güçlü şube ağı yoluyla Türkiye’nin her yanındaki 

müşterilerine kısa sürede ulaştırıldığını ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını bildirdi. 

 

Aydın, uzun vadeli bu kaynağın, TKDK’nın belirli dönemlerde duyurusunu yaptığı şartlara 

uygun kırsal kalkınma projeleri için yatırım yapacak olan KOBİ’lere kullandırılacağını ve 

kırsal bölgelerin gelişmesini destekleyerek bölgesel gelişmişlik farklarının ve finansmana 

erişim güçlüklerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.  

 

Özellikle kırsal bölgelerde yatırım yapan KOBİ’lerin desteklenmesinin ve sağlıklı finansman 

yapısına kavuşmasının ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine önemli katkılar 

sağlayacağına inandıklarını belirten Aydın, benzer uluslararası işbirliği imkanlarını artırarak 

KOBİ’lere desteklerini sürdüreceklerini söyledi. 

 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Pim Van 

Ballekom ise: “AYB`nin Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamamın 

üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Uzun süredir ortağımız olan Ziraat Bankası’yla yeni bir 

anlaşma imzalamak için bu ülkeye geri dönmek benim için büyük bir zevk. Türkiye, 2013 

yılında Avrupa Birliği dışına sağlanan 8 milyar Avro’nun yaklaşık 2,3 milyar Avro’luk 

kısmını elde eden taraf olmuştur. Bu durum Türkiye ile olan ilişkilerimizin önemini 
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resmetmektedir. Fakat, AYB`nin stratejisi sadece hacimle ilgili değil, aynı zamanda 

odaklanma ve değer katmayla ilgilidir.” dedi. 

 “Bugün imzaladığımız anlaşma hatırı sayılır katma değere sahip yeni bir üründür.” diyerek 

sözlerine devam eden Ballekom, “Kredi, ilk defa faaliyet alanımızı IPARD fonlarından 

sağlanan ortak finansman yoluyla kırsal kalkınmaya yatırım yapan KOBİ’lere genişletmemize 

olanak sağlamaktadır. Bu kredi iki anlamda yenilikçidir. İlk olarak, AYB tarafından 

Türkiye`de finanse edilmemiş bir sektör olan tarım sektörüne odaklanması ve bu sebeple 

ortak olarak Ziraat Bankası’nın seçilmesidir. İkinci olarak, Avrupa Birliği`nin Bankası olarak, 

AYB`nin kredilerini, Avrupa Komisyonu`nun, Birliğin Giriş Öncesi Kırsal Kalkınma Destek 

Aracı olan IPARD programı çerçevesinde Türkiye’ye sağladığı hatırı sayılır hibelerle 

kombine etmesini sağlamaktadır. Genel olarak, Ziraat Bankası’yla ortak olarak geliştirilen bu 

paket, Türk çiftçi ve diğer kırsal girişimcilerinin modernizasyon projelerini finanse etmek için 

yeni bir fırsat sunmaktadır. Bu, Türkiye’de ve ileride diğer ülkelerde tekrarlamayı 

umduğumuz bir pilot uygulamadır” dedi. 

 

 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Z İ R A A T B A N K A S I 

           Genel Müdürlüğü 
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