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Tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki DenizBank, Tarım Şenliği
kapsamında üreticiye yönelik bilgilendirme seminerleri düzenliyor:

DENİZBANK SALİHLİ’DE
ÜRETİCİ DOSTLARIYLA BULUŞTU…
Tarım sektörüne sağladığı finansal destekle özel sektör bankaları arasında ilk sıraya yerleşen
DenizBank, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde başlattığı ve Türk üreticisine armağan ettiği, tarımsal
üreticiye yönelik ilk ve en büyük organizasyon olma özelliği taşıyan Tarım Şenliği kapsamında
üreticileri bilgilendirmeye yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor.
Bu çerçevede, 10 Temmuz 2008 tarihinde, Salihli Lidya Termal Otel’de düzenlenen toplantı,
DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, DenizBank Başekonomisti
Dr.Saruhan Özel, Intercity Rent A Car Genel Müdürü Vural Ak, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof Dr. Engin Kınacı’nın katılımları ile gerçekleşti.
Ertürk, bilgilendirme toplantılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “DenizBank olarak,
tarım sektörüne çok önem veriyoruz. Verdiğimiz bu önemin bir ifadesi olarak, sektörde bir ilk olan
Tarım Şenliğini hayata geçirdik. Tarım Şenliği kapsamında üreticimizi bilinçlendirmek üzere eğitim
toplantıları düzenleyerek, on binlerce üreticimize ulaşıyor olmaktan mutluyuz”.
Çok sayıda üreticinin izlediği toplantıda konuşan Dr. Saruhan Özel, üreticileri tarım sektöründe
dünyada yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Türkiye ekonomisinin geleceğinde tarımın
önemini aktaran Dr. Özel, 2006 yılından beri global tarım fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü, bu
artışların ardında Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azalmasına paralel
beslenme kalitesinin artması, bitkisel üretimin etanol ve biyodizel gibi enerji üretiminde kullanılması
gibi talep kaynaklı faktörlerin olduğunu; aynı zamanda küresel ısınma ile gübre ve yakıt fiyatlarının ve
nakliye maliyetlerinin artması gibi arz kaynaklı faktörlerin de etkili olduğunu vurguladı.
Dr. Özel, Türkiye’de tarım sektörünün potansiyeline ve sorunlarına değinirken üreticilere
Brezilya’daki tarım reformunu anlattı. Türkiye’nin de önümüzdeki dönemde benzer bir reform
sürecinden geçeceğini, bu şekilde sanayi sektöründeki sıkışmanın telafi edilebileceğini ve buna
hazırlıklı olan üreticilerin rekabette öne geçeceklerini aktardı.
Üreticileri tarım sektöründe dünyada yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirme amacıyla
düzenlenen toplantıda Ak, meyvecilik konusunda; Prof. Dr. Kınacı ise tarımda verimli sulama
konusunda değerli bilgilerini aktardılar.

DenizBank Tarım Şenliği Hakkında
15 Mayıs – 30 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşecek Şenlik; 65 il, 813 ilçe ve
ülkemizde bulunan 36.669 köyün yaklaşık %86’sını kapsayacak. ‘DenizBank TarımŞenliği’nde
sosyal aktivitelerden, konserlere, çiftçilere yönelik eğitim seminerlerinden köylerde
düzenlenecek tarım sohbet toplantılarına, hediye çekilişlerinden avantajlı alışveriş
kampanyalarına kadar üreticilerin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına değer katacak
faaliyetler yer alıyor.
Tarım Şenliği çerçevesinde Türkiye Eğitim Derneği (TED) ile özel bir işbirliğine imza atan
DenizBank, üreticiye yönelik bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiriyor. Bu proje ile
Şenlik kapsamındaki köylerde yaşayan ve maddi imkanı olmayan çiftçi ailelerinin başarılı
çocuklarına TED işbirliğinde tam eğitim bursu sağlanıyor. Ayrıca, ziyaret edilecek köylerde
ihtiyacı olan okullara bilgisayar bağışı yapılıyor.
DenizBank’ın Şenlik boyunca 270 kişilik saha ekibiyle ziyaret edeceği köylerde düzenlenecek
111 toplantı ile 4.500 üreticiye budama teknikleri, gübre kullanımı, hayvan sağlığı, seracılık,
sulama, süt sağım teknikleri, zararlılarla mücadele, toprak analizi gibi başlıklarda uzman
eğitmenler tarafından Üreticinin tarlasında, işletmesinde, ahırında uygulamalı eğitimler
verilecek. Bu kapsamda 1000 üretici için toprak analizi yapılacak, 1200 üreticinin
işletmesinde 2000 hayvan küpeleme işlemi gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek olan bilgilendirme toplantıları ile 6.500 üreticiye ekonomi, kuraklık, küresel
ısınma, verimlilik ve AB süreçleri hakkında bilgiler içeren teorik eğitim olanağı sunulacak.
Yine Şenlik kapsamında 3500 üretici için sağlık taraması etkinliği gerçekleştirilecek. Göz
taraması, tansiyon ölçme, kolesterol ve şeker ölçümü gibi tetkikler ile üreticiye katkı
sağlamaya çalışılacak.
Şenlik boyunca 150 bin üreticiye 300 milyon YTL finansman desteği sağlamayı hedefleyen
DenizBank; gerçekleştireceği ziyaretler, toplantılar, eğitimler ve sosyal aktivitelerle Şenlik
boyunca tam 3 milyon üreticiye ulaşacak.
Sektöre getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla farklılaşan DenizBank, ‘Tarım Şenliği’nde yine
dünyada ve Türkiye’de ilk olan bir uygulamaya daha imza atıyor ve Şenlik boyunca tüm
üreticilere SMS ile cep telefonundan Üretici Kart başvurusu yapma imkanı sunuyor.
Şenlik kapsamında 8 ilde gerçekleşecek konserlerde Savaş Karakaş sunuculuğunda ünlü
sanatçı Seda Sayan sahne alıyor. Kırklareli/Lüleburgaz, Bursa, Konya, Kayseri’nin ardından
Manisa, Samsun, Adana ve Şanlıurfa’da düzenlenecek konserler öncesinde, tarım sektörüne
destek veren tedarikçi ve üretici firmalar konser alanında açtıkları standlar ile ürün ve
hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştiriyorlar. Şenlik süresince ayrıca toplam 650 pazar yeri de
DenizBank saha ekipleri tarafından birebir ziyaret edilecek, çocuklara yönelik tiyatro
gösterileri gerçekleştirilecek, üreticilerle biraraya gelinecek.

“DenizBank Tarım Şenliği” hediye çekilişlerinde, arazi aracından traktöre, plazma TV’den
akaryakıt çekine kadar üreticinin yaşamını kolaylaştıracak toplam 333 adet hediye verilecek.

