
      

                                                                                                                                                                

BASIN BÜLTENİ                                                                                 9 Kasım 2020 

 

DENİZBANK’TAN GASTRONOMİ TURİZMİ VE 

İŞLETMELERİNE AVANTAJLI KAMPANYA 

KOBİ’lerin finansman maliyetlerini düşürmeyi memlekete hizmet ilkesiyle 

görev bilen DenizBank,  koronavirüs salgını dolayısıyla zorlu süreçten geçen 

yeme içme sektörüne nefes aldırmak üzere Gastronomi Turizmi Derneği ile 

işbirliğine imza attı. 

Bu kapsamda Banka, Gastronomi Turizmi Derneği üyesi restoran, otel ve yat 

turizmi işletmesi gibi kurumların, edinmeleri zorunlu olan ve uluslararası 

akreditasyonu bulunan Gastronomi Turizmi Hijyen Belgesi’ni kolaylıkla 

almalarına yönelik, Gastronomi Kredisi ürünü ile destek paketi sunuyor.  

Tüm sektörlerde KOBİ’lerin ihtiyaçlarını, ülke ekonomisinin geleceğine katkı sunma misyonuyla 

sahiplenen DenizBank, gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişimlerini 

kolaylaştırmak üzere Gastronomi Turizmi Derneği ile işbirliğine imza attı. 

Bu kapsamda; Gastronomi Kredisi ürünü ile gastronomi işletmelerine aylık %1,36 faiz oranıyla, 

azami 36 ay vadeli, 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanırken, DenizBank POS’larıyla yapılan 

satışlar için de avantajlı komisyon oranları sunuluyor.  

KOBİ’lerimizin finansmana hızlı ve kolay ulaşabilmesi için çalışıyoruz 

KOBİ’lerin güçlenmesine yönelik sunulan destek ile ülke ekonomisinin kazanacağı bilincinden 

hareket ettiklerini belirten DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel 

Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, Türkiye mutfağını dünyada tanıtmayı misyon edinen 

Gastronomi Turizmi Derneği üyelerine de yine bu anlayışla özel avantajlar sunduklarını belirtti. 

Kulaksız, şöyle konuştu: “Üretimin ve istihdamın ana kaynağını oluşturan KOBİ’lerimizin 

finansmana hızlı ve kolay ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda, özellikle 

restoranlar, gastronomik ürün üreticileri, gastronomi turu yapan seyahat acenteleri, GT Anadolu 

projesi kapsamında yurtdışına mallarını satmak isteyen markalar ve GT Hijyen Belgesi ile T.C. Kültür 

Turizm Bakanlığı kapsamında Gastronomi Belgesi almak isteyen kurumlara Gastronomi Kredisi 

ürünü ile destek paketi sunuyoruz. Özellikle edinilmesi zorunlu ve denetime tabi Hijyen Belgesi 

konusunda KOBİ’lerimize kolaylık yaratmak bizim için son derece önemli. Aylık %1,36 faiz oranıyla, 

azami 36 ay vadeli, 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlamanın yanında, DenizBank POS’larıyla 

yapılan satışlar için de avantajlı komisyon oranlarımız mevcut. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da Türkiye ekonomisine katkı yapacak tüm sektör ve işletmelerin yanında durmaya devam 

edeceğiz.” 

 
 
 



      

                                                                                                                                                                

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 749 şubesi 
ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve 
Bahreyn’de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy 
Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı 
Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank 
Moscow ise uluslararası iştirakleridir. 
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