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Tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka
konumundaki DenizBank, Tarım Şenliği kapsamında hizmet ağını
yaygınlaştırıyor:

DENİZBANK EDİRNE TİCARET BORSASI ŞUBESİ AÇILDI…
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 hizmet
ağını da yaygınlaştırıyor.
Bu çerçevede, faaliyete geçecek Edirne Ticaret Borsası Şubesi, 23 Mayıs 2008 tarihinde DenizBank
İşletme ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ve Edirne Ticaret Borsası
Şubesi Müdürü Ayhan Dinçer’in katılımları ile düzenlenen kokteylle açıldı.
Ertürk, açılış kokteylinde yaptığı değerlendirmede DenizBank olarak tarım sektöründe bir ilk olan
Tarım Şenliği kapsamında yeni şubelerle üretici dostlarıyla daha da yakınlaşacaklarını ifade etti.
Ertürk sözlerine şöyle devam etti:
“Edirne konumu itibariyle üreticiyle buluşmak için çok önemli bir nokta. DenizBank Tarım Şenliği
kapsamında Gelibolu şubesinin ardından Babaeski ve Edirne Ticaret Borsası şubelerini de açıyor
olmaktan mutluyuz. Yeni şubelerimizle ülke çapında 342 şube sayısına erişeceğiz. Üreticilerimize
hayırlı olmasını diliyoruz”.
15 Mayıs – 30 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşecek Şenlik; 65 il, 813 ilçe ve ülkemizde
bulunan 36.669 köyün yaklaşık %86’sını kapsayacak. ‘DenizBank Tarım Şenliği’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
yapılacak.
DenizBank’ın 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 dünyada ve
Türkiye’de ilk olan bir uygulamaya daha imza atacak ve Şenlik boyunca tüm üreticilere SMS ile cep
telefonundan Üretici Kart başvurusu yapma imkanı sunacak.
8 ilde gerçekleşecek Şenlik konserlerinde Savaş Karakaş sunuculuğunda ünlü sanatçı Seda Sayan sahne
alacak. Kırklareli/Lüleburgaz, Bursa, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun, Adana ve Şanlıurfa’da
yapılacak konserler öncesinde ise konser alanında tarım sektörüne destek veren tedarikçi ve üretici
firmalar açacakları standlar ile ürün ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirecekler. Şenlik süresince
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.

