
 
 

                                                                                                                                                               

 
 

Finansbank’tan Tarım Sektörüne Özel Çözümler 
 

Finansçı kimliğiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiren Finansbank, tarım 
sektörüne has şartlara uygun ürün ve hizmetlerle cevap veriyor. Son olarak tarım sektörü 
ile mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi için EFSE ile işbirliği yapan Finansbank, 15 

milyon euro değerinde yaklaşık 2 bin krediyi finanse edecek.  
 

Finansbank, çiftçilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve işletmelerin uluslararası normlara 
uygun üretim tesisi haline gelerek rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla 
tarım sektörünü destekliyor.  
 
Geçtiğimiz günlerde The European Fund for Southeast Europe (EFSE) ile 15 milyon euroluk 

imtiyazlı kredi anlaşması imzalayan Finansbank, böylece mikro ve küçük işletmeler ile tarım 

sektörüne desteğini artırdı.  

 
15 milyonluk fon ile yaklaşık 2 bin KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin 
Karabiber, “Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı hemen her bölgemizde tarım bankacılığı alanında 
aktif olarak hizmet veriyoruz. 150’ye yakın şubemizde, tarım ve hayvancılık sektörünün bütün 
branşlarında deneyimli ve tamamına yakını ziraat mühendislerinden oluşan tarım 
danışmanlarımızla 29 farklı kredi ürünü ile çiftçilerimize destek oluyoruz. Tarım ve hayvancılık 
sektörünün potansiyel taşıdığı bütün lokasyonlarda şubelerimizle hizmet sunuyoruz” dedi. 
 
Yerel işbirlikleri ile Finansbank fırsatlarını Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilere ulaştırmaya 
çalıştıklarını belirten Karabiber, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile 3 yıllık protokol 
imzalandığını da belirtti. Buna göre; çiftçilerin ürünlerini Finansbank TMO Kart’ları ile teslim 
edebileceklerini belirten Metin Karabiber, “Protokol ile Tarım Bankacılığı hizmetlerimizi daha 
da genişlettik, bu alandaki iddialarımızı daha da büyüttük. Artık çiftçilerimiz Finansbank TMO 
Kartları ile hem kolay ve hızlı olarak ürünlerinin karşılığını alacak hem de Finansbank’ın 
çiftçilere sunduğu avantajlardan yararlanabilecek” dedi. 
 
Çiftçiler için özel kaynak Finansbank’ta! 
 
Finansbank’ın, çiftçileri desteklemek üzere sunduğu başlıca ürün ve hizmetler şunlar: 
 

 
- Yedi bölgede konumlandırılan Tarım Danışmanları ile sektörün soruları birebir 

cevaplanıyor, Finansbank WEB sayfasındaki Tarım Bankacılığı uygulamaları ile özel 
alanda finansman konusunda sektöre özel destek veriliyor. Bu dinamik yapı ile bitkisel 



üretim, hayvancılık, su ürünleri, tavukçuluk, seracılık alanlarında üretime özel sunulan 
29 farklı kredi ürünü hızlı ve kolayca müşterilerle buluşuyor. 
 

- İş kurmak isteyen fakat sermaye ihtiyacı bulunan ve tarımsal üretime farklı bakış açısı 
getiren kadın çiftçilere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin ettiği 50 
milyon Euro ile kaynak yaratıyor.  

 
- 120 ay’a varan vade imkanı, ödemesiz dönem ve düşük faiz oranıyla sunulan Projeli 

Yatırım Kredileri ile işletmelerin ölçek ekonomisine uygun hale gelmesine ve daha 
rantabl çalışan tarımsal işletmeler haline dönüştürülmesine destek oluyor.  

 
- Çoğu çiftçinin ilgi odağı olmaya  başlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlara 

özellikle de güneş enerjisine yönelik yatırımlara finansman kaynağı yaratıyor. 

- Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları’nın gelişmesi için faiz avantajı sağlanıyor ve 

üretimini sertifikalı hale getiren işletmeleri destekliyor. 

- Üretim yapan küçük işletmeler, tarımsal üretim yapan orta-büyük işletmeler, 

tarımsal alıcı ve satıcılar (tüccarlar), tarımsal kooperatif ve birlikler POS, kredi,  DBS, 

bayilik teminatına, ticaret borsası  üyeliğine ve mahkemelere hitaben  teminat 

mektubu  ve e-fatura karşılığı e-kredi, KGF teminatlı  krediler Tarım Bankacılığı 

biriminden temin edebiliyor.  

- Sektöre özel tasarlanan Çiftçi Nakit ve Tarım DBS ürünleri ile çiftçilerin nakit ihtiyacını 

anında karşılamasını sağlıyor, ödeme zamanını çiftçilerin hasat dönemine göre 

belirleyerek esnek bir ödeme planı sunuyor. Herhangi bir nedenle ödeme güçlüğü 

yaşanması durumunda ise ödeme periyodunu yılda iki defa öteleme imkanı sağlıyor. 

- Tarım sektöründe karşılaşılan olası risklere karşı güvence oluşturan ve yüzde 50'si 

devlet tarafından karşılanan sigorta ürünlerinin başında gelen TARSİM Sigortası’nın 

yanı sıra Ferdi Kaza Sigortası, Traktör Kasko Sigortası gibi çeşitli ürünler de bulunuyor. 

 


