
BASIN BÜLTENİ                                                                              6 Ekim 2021 

 
DenizBank, TÜRİB iş birliği ile lisanslı 

depoculuğa konu tarım ürünleri 
piyasasını derinleştirmeyi hedefliyor  

Tarımda yüzde 47 pazar payıyla özel bankalar arasında ilk sırada bulunan 
DenizBank, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile lisanslı depoculuk 
kullanımında çiftçiye özel fırsatlar sunmak üzere yürüttüğü çalışmaları 
güçlendirecek bir iş birliğine imza attı. Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ve 
lisanslı depoculuğun kullanımını arttırmaya yönelik olarak Banka, ürünlerin 
lisanslı depolarda tutulması için oluşturulan senetleri teminat kabul ederek, 
çiftçiye yüzde 100 oranında uygun maliyetle finansman sağlayacak.  

2003 yılında Tarişbank’ı satın alarak tarım sektörüne en büyük kaynağı sağlayan DenizBank, 
çiftçilerin hasat döneminde ürünlerini lisanslı depolarda güvenle saklarken, avantajlı şartlarda 
ELÜS kredisinden faydalanmasını sağlayacak uygulamayı başlattı.  
 
İki kurum arasındaki iş birliğini ileriye taşıyan çalışma ile çiftçilerin lisanslı depolara teslim 
ettikleri ürünler karşılığında temin ettikleri elektronik ürün senedi, acil ihtiyaçları için talep 
ettikleri kredilerde teminat olarak değerlendirilebiliyor; yüzde 100 oranında uygun maliyetlerle 
finansman sunuluyor. Senet üzerinden anında TÜRİB’de satış gerçekleştirilebildiği gibi; kredi 
teminatı olarak sunularak finansman sağlamak da bir diğer seçenek. Bu senetlerin teminat 
olarak kullanılması, lisanslı depoculuk hizmetine bireysel yatırımcıların katılmasıyla, piyasanın 
derinleştirilmesine de imkan yaratıyor.  
 
Bankanın TÜRİB ile iş birliği tarım sektörünün finansmanı, elektronik ürün senetlerinin 
kullanım alanının genişletilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesi için bilgi 
paylaşımı, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini kapsıyor.  

“Üretimi sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz” 

Tarımda milli misyon üstlenmiş bir kurum olarak hizmetlerini Türkiye’nin dört köşesine 
taşıdıklarını belirten DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı 
Burak Koçak, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Tarıma hizmet, bizim için memleket 
meselesi. İlk günden bu yana, çiftçimizin tarımsal faaliyetinden elde ettiği geliri artırarak, 
üretimi sürdürülebilir kılmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ürünleri lisanslı depolarda 
saklayabilmek ve ELÜS ile değerini artırabilmek, üreticiyi güçlendirmek için çok değerli 
gördüğümüz bir çalışma. TÜRİB iş birliğimiz ile ayrıca bireysel yatırımcının da tarım sektörünü 
yatırım alanı olarak görmesine ve böylelikle piyasanın derinleşmesine aracılık etmeyi 
planlıyoruz. Diğer yandan, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine destek sağlayacak yeni fintek 
iştirakimiz NEOHUB bünyesinde yapılacak teknoloji iş birliği ile de sistem altyapısının 
iyileştirilmesi konusunda TÜRİB’e destek sağlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar, üreticimiz için 
sadece finansman sağlamanın ötesinde, dert ve çözüm ortağı olmayı hedefledik. Bundan sonra 
da üretimlerinin her aşamasında yanlarında durmaya, tarım için çalışmaya devam edeceğiz”. 



“Ürün borsacılığının gelişmesi için lisanslı depoculuğun yaygınlaşması faaliyetlerini 
destekliyoruz” 

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ise bu önemli iş birliği ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: 
“TÜRİB ELÜS Piyasasında nakit ve ELÜS takasını garanti altına alan bir sistemi 2019 yılında 
hayata geçirdi. Sağlanan güvenli ve şeffaf piyasa yapısı sayesinde yatırımcı sayısı 97.000’i, 
işlem hacmi 24 Milyar TL’yi ve işlem miktarı 14 Milyon tonu aştı.  ELÜS’ün temsil ettiği ürünlerin 
saklandığı lisanslı depolar ürün borsacılığının temel direklerinden birisi.  Hâlihazırda, 148 lisanslı 
depo, 40 il, 120 ilçe ve 214 lokasyonda 8 milyon tona ulaşan saklama kapasitesi ile hizmet 
vermekte. Tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası olarak Tarımsal Ürün Endekslerini bu 
yıl Temmuz ayında yayımlamaya başladık. Tarım ekosistemine katkı sağlayacak tüm projeleri 
ve paydaşları destekliyor, bilgi ve veri kaynaklarımızı tarımın finansallaşması ve üreticinin 
finansmana erişimine katkı sağlayacak projeler için kullanıma sunuyoruz. Lisanslı depoculuğun 
ve ELÜS’ün yaygınlaşması ve kullanım alanının artırılması çerçevesinde DenizBank ile iş 
birliğimizi önemsiyor, sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” 

Çiftçiler ve tarıma yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar yılın her döneminde sunulan 
avantajlardan yararlanabiliyor; DenizBank şubelerinden, www.denizbank.com.tr adresinden ve 
0850 222 0 800 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşılabiliyor. 
 
DenizBank Hakkında  

 
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden 
satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans 
gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük 
bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer 
alan Emirates NBD’ye devroldu.  
  
Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı 
hedefleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil 
toplam 717 şubesi ile 14 binin üzerinde çalışanı; altı yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli 
finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn'de bir şubesi bulunuyor. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy 
Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Hızlı Öde, Intertech, NEOHUB, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem 
ve Ticaret, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow 
ise uluslararası iştirakleri olarak konumlanıyor.  
 

TÜRİB Hakkında 
 
2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün 
senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini 
sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.  
 
TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin 
yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.  
 
ÜRÜN TOPRAĞINDA YETİŞİR, BORSASINDA DEĞERLENİR. 
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