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Tarim sektörüne en büyük yatirimi yapan özel banka konumundaki DenizBank, Tarim
Seferberligi kapsaminda üreticilere yönelik bilgilendirme toplantilari düzenliyor:

DENIZBANK TURGUTLU’DA ÜRETICI DOSTLARIYLA
BULUSTU…
Tarim sektörüne sagladigi finansal destekle özel sektör bankalari arasinda ilk siraya yerlesen
DenizBank, 14 Mayis - 17 Eylül 2009 tarihleri arasinda gerçeklestirdigi Tarim Seferberligi
kapsaminda üreticilere yönelik bilgilendirme toplantilari düzenliyor.
Isparta, Manisa-Turgutlu, Sanliurfa, Edirne-Havsa, Yozgat-Bogazliyan olmak üzere 5 ilde
düzenlenecek ‘Çiftçi Bilgilendirme Toplantilari’ ile üreticiler ekonomi, kuraklik, küresel
isinma, sulama, verimlilik ve hayvancilik gibi konularda bilgilendirilecek. Bu çerçevede, 10
Temmuz 2009 tarihinde, Turgutlu Ticaret Borsasi’nda düzenlenen toplanti, DenizBank
Isletme ve Tarim Bankaciligi Genel Müdür Yardimcisi Gökhan Ertürk, DenizBank
Basekonomisti Dr.Saruhan Özel, Basak Groupama Tarim Sigortalari Teknik Müdürü Hüseyin
Uysal ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarim Makinalari Anabilim Dali Bölüm Baskani
Prof. Dr. Ediz Ulusoy’un katilimlari ile gerçeklesti.
DenizBank Isletme ve Tarim Bankaciligi Genel Müdür Yardimcisi Gökhan Ertürk,
bilgilendirme toplantilarini söyle degerlendirdi: “DenizBank olarak, tarim sektörüne çok önem
veriyoruz. Verdigimiz bu önemin bir ifadesi olarak, Tarim Seferberligini hayata geçirdik. Tarim
Seferberligi kapsaminda üreticilerimizi bilinçlendirmek üzere bilgilendirme toplantilari
düzenleyerek, binlerce üretic imize ulasiyor olmaktan mutluyuz”.
Çok sayida üreticinin izledigi toplantida sunum yapan DenizBank Basekonomisti Dr.Saruhan
Özel, tarim sektöründe dünyada yasanan son gelismeleri paylasti. Türkiye ekonomisinin
geleceginde tarimin önemini aktaran Dr.Saruhan Özel, global krizin dünyaya ve Türkiye’ye
etkileri ile kriz sonrasi beklentiler konusunda bilgiler aktardi.
Tarim Seferberligi kapsaminda, tedarik desteginden yerel festivallere, sosyal aktivitelerden
egitime kadar üreticinin sosyal ve ekonomik yasamina deger katacak pek çok etkinlik
gerçeklestirilecek.
Ülkemizde tarim sektörünün gelisimine destek olmak amaciyla DenizBank’in liderliginde,
Tarim ve Köyisleri Bakanligi ile isbirliginde hayata geçirilen Tarim Seferberligi’nde Türk
Traktör, Petrol Ofisi, Turkcell ve VISA da proje destekçileri arasinda yer aliyor.
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Seferberlik kapsaminda, T.C. Tarim ve Köy Isleri Bakanligi‘nin katkisiyla hayat bulan
“1.000 köye, 100.000 Kitap Projesi” çerçevesinde, bölgesel ürün desenlerine göre içerigi
belirlenmis 100.000 kitap, 2.500 Ziraat Mühendisinin destegi ile 1000 köydeki üreticilere
teslim edilecek. Yine seferberlik çerçevesinde 150 bin üreticiye, 2.500 Ziraat Mühendisinin
araciligiyla egitim destegi de saglanacak.
Bu projede Türkiye Egitim Dernegi (TED) ile de özel bir protokole imza atan DenizBank,
2008 yilinda baslattigi üretici kesime yönelik sosyal sorumluluk projesini, bu yil da
sürdürecek. Bu proje ile köylerde yasayan ve maddi imkâni olmayan çiftçi ailelerinin
basarili çocuklarina TED isbirliginde tam egitim bursu saglaniyor. Bu yil burs olanaginin
yani sira; yine Tarim Seferberligi kapsaminda 190 köy okuluna bilgisayar bagisi da
yapilacak.
Ilgili Tarim Il Müdürlükleri, birlik ve kooperatifler, oda ve dernekler, üniversiteler,
danismanlar, üretici temsilcileri, tedarikçiler, DenizBank temsilcileri ve üreticilerin
katilimlariyla gerçeklestirilecek olan bölgesel ‘Tarim Meclisi’ toplantilari ile, söz konusu
bölgelerde tarimin gelismesi yönünde alinmasi gereken aksiyonlar, gelecek beklentileri,
potansiyel gelisim alanlari ve yatirim firsatlarini masaya yatirilarak, ortak akil olusturma
yönünde tartisilacak.
DenizBank, söz konusu Seferberlik çerçevesinde, SMS ile 100 bin üreticiye, 300 milyon
TL’ye varan kredi; 6 aya varan vadelerde, faizsiz alisveris kampanyalari ile 200 Milyon TL
girdi destegi; 60 bin üreticiye, 3,2 milyon TL tutarinda Tarsim Tarim Sigortasi; tarimsal
projeli yatirimlara özel destek saglayacak; ayrica “Tarim ve Insan” konulu fotograf
yarismasinda dereceye girenlere hediyeler sunacak.
Yine bu kapsamda, üreticiye yönelik hediye çekilisleri düzenlenecek ve hizmeti tarimsal
üreticinin ayagina kadar tasimak üzere, tarimsal üretimin yogun oldugu yörelerde kurulan
“DenizBank Tarim Subeleri” (Yesil Damla)’nin açilislari gerçeklestirilecek. DenizBank’in
tarim sektörünün ihtiyaçlarina özel olarak tasarladigi bu subelerin sayisi yil sonuna kadar
60’a ulasacak. Bu subelerle birlikte toplam 450 DenizBank subesinin 215’inde, Ziraat
Mühendisi bankacilarla üreticinin ihtiyacina özel ürün ve hizmetler sunuluyor olacak.
Ilki 16 Haziranda gerçeklestirilen ve daha sonrasinda ise 17 Temmuz, 18 Agustos ve 24
Eylül 2009 tarihlerinde yapilacak çekilislerde; toplam 8 traktör, 80 akaryakit çeki, 80
seramatik cihazi, 80 cep telefonu sahiplerini bulacak.
DenizBank Tarim Seferberligi çerçevesinde, toplam 64 festivalde; hasat kutlamalari
gerçeklestirerek, yerel yönetimlerin organizasyonlarina destek verilecek, konserler,
yarismalar, hediye çekilisleri organize edilecek. Tarim Seferberligi logolu 20 araçlik konvoy
ile yüzlerce köy, 13.000 adet üye isyeri ziyaret edilerek, kampanya afis ve brosürleri ile
Tarim Seferberligi dönemine özel kampanyalar tanitilacak.
Sektöre getirdigi yenilikçi yaklasimlarla farklilasan DenizBank, 2008 yilinda hayata
geçirdigi ve Türkiye’nin üreticiye yönelik ilk ve en genis kapsamli organizasyonu
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çerçevesinde devreye soktugu uygulamayi bu yil da devam ettirerek, Tarim Seferberligi
boyunca tüm üreticilere SMS ile cep telefonundan Üretici Kart basvurusu yapma imkani
sunacak.
Üretici Kart sahibi olmak için isteyen üreticiler; “ÜRETICI” yazip bosluk birakarak, T.C.
kimlik numaralarini ve bulunduklari ilin plaka kodunu 4415’e SMS göndermek yoluyla
basvuru yapabilecekler.

