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Tayfun Talipoğlu ile DenizBank Tarım Sohbetleri’nin 15
bin kilometrelik yolculuğu başladı
Üretici Kart’ın 10. yılı kapsamında “Tayfun Talipoğlu – DenizBank Tarım
Sohbetleri” adıyla Türkiye’nin 50 den fazla noktasında düzenlenecek
etkinliklerin startıDenizBank Genel Müdürlüğü’nden verildi. DenizBank Genel
Müdürü Hakan Ateş, “Üretici Kart’ın 10. yılında çiftçilerimizi yerinde dinlemek
için Türkiye’yi kapsayan bir yolculuğa çıkıyoruz.
Ayrıca büyük önem
atfettiğimiz tarım sektörünün finansmanında özel bankalar arasında lider
konumumuzu sürdürüyor olmak bize büyük gurur veriyor.” dedi.
Tarım sektörüne sunduğu yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasında birinci sıraya yerleşen DenizBank;
tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı ve Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiği Üretici
Kart’ın 10. yıl etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’yi kapsayan bir yolculuğa çıkıyor. “Tayfun Talipoğlu ile
DenizBank Tarım Sohbetleri” adıyla düzenlenen etkinliklerin ilki Edirne’de yapılacak. Tarım Sohbetleri ve
etkinlikler için özel olarak hazırlanan karavan, yolculuğuna DenizBank Genel Müdürlüğü binasından
uğurlandı. 18 Nisan 2014, Cuma günü yapılan uğurlama törenine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in
yanı sıra DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, ünlü belgesel yapımcısı
Tayfun Talipoğlu ve DenizBank Genel Müdürlük çalışanları da katıldı.
“Niş sektörlere odaklanma stratejisinin en önemli alanı kuşkusuz ki Tarım Bankacılığı”
Törende kısa bir konuşma yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Bankamızın başarısında önemli
rolü olan ‘niş sektörlere odaklanma’ stratejisinin en önemli alanı kuşkusuz ki Tarım Bankacılığı. Tarişbank’ın
bünyemize katıldığı ilk günden bu yana 10 yılın üzerinde zaman geçti ve bu süreden beri tarıma büyük
önem atfediyoruz. Tarım sektörünün finansmanında özel bankalar arasında lider konumumuzu sürdürüyor
olmak bize gurur veriyor. Üretici Kart’taki hedefimiz ise 500 bin kart adetine ulaşmak. Bu liderliğin bize
yüklediği en önemli sorumluluk, her zaman ve her yerde, üreticimizin yanında, yakınında olabilmek;
hizmetlerimizi onların ayaklarına kadar götürebilmek. Bugün, Tarım Bankacılığı hizmeti veren 250'nin
üzerinde şubemiz ile Türkiye’nin dört bir yanına Deniz’in farkını taşıyoruz. Ancak bununla da yetinmiyor;
yepyeni projelerle üreticilerimizle olan ilişki ve iletişimimizi her daim sürdürülebilir kılmaya gayret ediyoruz.
‘Tayfun Talipoğlu ile DenizBank Tarım Sohbetleri’ projesi de bu gayretlerimizin yeni bir ürünü olarak ortaya
çıktı. Tayfun Talipoğlu ile tarım yolculuğumuz başlıyor ama tarım yolculuğunu Banka olarak aslında 10
yıldan uzun süredir yapıyoruz. Bu yolculuğa ise eşsiz Trakya’mızın güzel ili Edirne ile başlıyoruz. Bu
etkinlikler ile yaklaşık 15,000 km. yol kat edip 50’ den fazla noktaya uğrayarak 1 milyon çiftçiye ulaşacağız.
Tayfun Talipoğlu bir köyde ziyarette bulunuyor iken aynı anda Türkiye nin 100’lerce köyünde neredeyse
1.000 tarımcımız ziyaretler yaparak sahada çiftçimizin yanında olacaktır. Tüm Türkiye’yi kapsayan
yolculuğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

50 den fazla yer gezilecek
“Tayfun Talipoğlu – DenizBank Tarım Sohbetleri” çerçevesinde Tayfun Talipoğlu ile Üretici Kart’ın 10. yılı
için tüm Türkiye’yi kapsayan toplam 50 den fazla noktada etkinlik düzenlenecek. Petrol Ofisi tarafından da
destek verilen organizasyon süresince Tayfun Talipoğlu köy, üye işyeri, birlik ve kooperatif ziyaretleri ile
çiftçi sohbetleri yapacak. DenizBank ve Tayfun Talipoğlu, 50 den fazla yerde ortalama 5 köyü ziyaret
edecek ve bir noktadan diğerine geçerken rota üzerindeki uygun ilçe ve köylere de uğrayacak.

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 1938 yılında
kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan
DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana
hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı
altında hizmet vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline gelmiştir.
2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 713
şubesi ile 14 bini aşkın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli,
dört yerli finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir.
DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Deniz Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür,
Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki bankacılık
sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat
toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla
bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından
birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri,
Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık
lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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