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Tarim sektörüne en büyük yatirimi yapan özel banka
konumundaki DenizBank’tan tüm üreticilere
“Çiftçiler Günü” armagani:

“DENIZBANK TARIM SEFERBERLIGI” BASLIYOR!
Tarim sektörüne sagladigi finansal destekle özel sektör bankalari arasinda ilk siraya yerlesen
DenizBank, T.C Tarim ve Köy isleri Bakanligi ile isbirligi içerisinde Tarim Seferberligi ’ni
baslatti.
Tarimsal üreticinin ekonomik ve sosyal yasamina deger katmak amaciyla 14 Mayis - 17 Eylül
2009 tarihleri arasinda hayata geçirilecek Tarim Seferberligi projesi ve bu kapsamda hayat
bulan “1,000 Köye 100,000 Kitap” projesinin detaylari 13 Mayis 2009 Çarsamba günü Ankara
Swiss Otel’de düzenlenen basin toplantisi ile paylasildi.
T.C. Tarim ve Köyisleri Baka ni M. Mehdi Eker’in onurlandirdigi toplantida, DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu Baskani Hakan Ates ve DenizBank Genel Müdür Yardimcisi Gökhan Ertürk
hazir bulundular. Toplantiya, 2008 yilinda düzenlenen “DenizBank Tarim Senligi” kapsaminda
Banka tarafindan tam egitim bursu saglanan ögrenciler ve 1,000 Köye 100,000 Kitap Projesi
kapsmainda ilk kitaplari teslim alan Tarim Il Müdürlügü temsilcileri, Ziraat Mühendisleri ve köy
temsilcilerinin bir kismi katildi.
Tarim Seferberligi kapsaminda, bu dönemme özgü kampanyalarla sunulan finansal destekten
yerel festivallere, sosyal aktivitelerden egitim destegine kadar üreticinin sosyal ve ekonomik
yasaminda deger katacak pek çok etkinlik gerçeklestirilecek.
Ülkemizde tarim sektörünün gelisimine destek olmak amaciyla DenizBank’in liderliginde, T.C
Tarim ve Köy isleri Bakanligi ile isbirliginde hayata geçirilen Tarim Seferberligi’nde Türk
Traktör, Petrol Ofisi, Turkcell ve VISA da proje destekçileri arasinda yer aliyor.

Seferberlik kapsaminda 1.000 köye tam 100.000 kitap hediye edi lecek, üreticilere
yönelik egitim toplantilari düzenlenecek, maddi imkani bulunmayan basarili
ögrencilere burs saglanacak...
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, köylerde görevli Ziraat Mühendisleri araciligiyla üreticilere ulastirilacak. Bir bakima,
bilgi üreticinin ayagina götürülecek.

Bu projede Türkiye Egitim Dernegi (TED) ile isbirligi içerisinde DenizBank, 2008 yilinda
baslattigi üreticilere yönelik sosyal sorumluluk projesini, bu yil da sürdürecek. Bu proje ile
köylerde yasayan ve imkani yeterli olmayan 25 çiftçi aile sinin basarili çocuklarina TED
isbirliginde tam egitim bursu saglanacak. Bu yil burs olanaginin yani sira; yine Tarim
Seferberligi kapsaminda 190 köy okuluna bilgisayar bagisi da yapilacak.
8 ilde Düzenlenecek ‘Tarim Meclisleri’nde bölgesel tarimin bugünü, gelecegi ve
potansiyeli masaya yatirilacak...
Ilgili Tarim Il Müdürlükleri, üniversiteler birlik ve kooperatifler, oda ve dernekler, ,
danismanlar, üretici temsilcileri, tedarikçiler, DenizBank temsilcileri ve üreticilerin katilimlariyla
gerçeklestirilecek olan bölgesel ‘Tarim Meclisi’ toplantilari ile, söz konusu bölgelerde tarimin
gelismesi yönünde alinmasi gereken aksiy onlar, gelecek beklentileri, potansiyel gelisim alanlari
ve yatirim firsatlarini masaya yatirilarak, ortak akil olusturma yönünde tartisilacak.
8 ilde gerçeklestirilecek bu toplantilarda alinan kararlarin, ilgili sektör temsilcileri ile
paylasilmasi ve bölgenin tarimsal yasaminda yeni açilim lar saglamaya katkisa bulunmasi
yönünde, bölgeler bazinda basilacak 80 bin adet özel “Tarim Seferberligi” gazetesinde
yayinlanmasi planlaniyor.
‘Tarim Seferberligi’nde Deniz’in bereketi toprak ile bulusacak...
DenizBank, söz konusu Seferberlik çerçevesinde, 100 bin üreticiye ulasmayi ve 500 milyon
T L’ye varan kredi destegi; 6 aya varan vadelerde faizsiz alisveris kampanyalari ile 200 Milyon
TL girdi destegi; 60 bin üreticiye, 3,2 milyon TL tutarinda ücretsiz Tarsim Tarim Sigortasi
imkani; tarimsal projeli yatirimlara özel fiyatlama ve 7 yila varan vadelerde destek saglayacak;
traktör ve makina alimlarinda özel faiz uygulayacak, ayrica “Tarim ve Insan” konulu fotograf
yarismasinda dereceye girenlere hediye ler 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”’nin açilislari gerçeklestirilecek. DenizBank’in tarim sektörünün
ihtiyaçlarina özel olarak tasarladigi bu subelerin sayisi yil sonuna kadar 60’a ulasacak. Ziraat
Mühendisi bankacilarla toplam 450 DenizBank subesinin 215’inde, üreticinin ihtiyacina özel
ürün ve hizmetler sunuluyor olacak.
Tarim Seferberligi boyunca üreticiler Petrol Ofisi’nden 5 ay vadeli ve faizsiz akaryakit
abilecekler. 16 Haziran, 17 Temmuz, 18 Agustos ve 18 Eylül 2009 tarihlerinde yapilacak
çekilislerde; toplam 8 traktör, 80 akaryakit çeki, 80 seramatik cihazi, 80 cep telefonu
sahiplerini bulacak.
SMS ile ‘Üretici Kart’ basvurusuna ücretsiz Tarsim Tarim Sigortasi
Sektöre getirdigi yenilikçi yaklasimlarla farklilasan DenizBank, 2008 yilinda hayata geçirdigi ve
Türkiye’nin üreticiye yönelik ilk ve en genis kapsamli organizasyonu 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 üretici; “ÜRETICI” yazip birer bosluk birakarak, T.C.
kimlik numarasini ve bulundugu ilin plaka kodunu 4415’e SMS göndermek yoluyla basvuru
yapabilecek.
Binlerce üreticiye seminerler verilecek; danismanlik destegi sunulacak...
Örtü Alti Tarim ve Süt Hayvanciligi yatirimlarina özel proje danismanligi, tedarikçilerle iliskiler,
Prosedürel süreçlerde yönlendirme,, Kooperatif ve Birliklerle iliskiler ve egitim destegi
saglanacak. Ayrica, özel projeler için 7 yila varan vadelerle finansman destegi saglanacak.
Adapazari, Konya, Samsun, Izmir, Aydin, Edirne, Bursa ve Diyarbakir olmak üzere 8 ilde
düzenlenecek ‘Çiftçi Bilgilendirme Toplantilari’ ile 2 bin üretici ekonomi, kuraklik, küresel
isinma, sulama, verimlilik ve hayvancilik konusunda bilgilendirilecek.
Ayrica, Petrol Ofisi isbirligi ile 2.500 üretici saglik taramasindan geçilecek.

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.
“DenizBank Tarim Seferberligi” projesinin tanitim toplantisinda konusan DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu Baskani Hakan Ates “DenizBank olarak, uzun yillar ihmal edilmis bu sektöre
yaptigimiz büyük yatirimlar ve üreticimize tanidigimiz olanaklarla, özel sektör bankalari
arasinda, tarim kredilerinde sektörün sampiyonu olduk. Bize duyduklari güvenle DenizBank’i
bu önemli konuma tasiyan binlerce üreticimize tesekkürlerimizi sunmak üzere ‘Tarim
Seferberligi’ni hayata geçiriyoruz. Tüm çiftçile rimizin 14 Mayis Dünya Çiftçiler gününü kutluyor,
Tarim Seferberligi’ni onlara ithaf ediyorum” dedi.
Ates sözlerini söyle sürdürdü: “Son 5 yilda tarim sektöründe kredili üretici sayimizi
250 bine çikardik. Bu sektöre tahsis ettigimiz kredi tutarini da yine 5 yilda 1.229
mio TL’si küçük üreticiler olmak üzere projeli yatirim kredileri ile birlikte 1,500 Mio
TL’ye ulastirdik. Hedefimiz 2009 yili sonunda 350 bin üreticimize ulasmaktir. 15.
Kurulus yildönümümüzü kutlayacagimiz 2012 yilinda ise, her dört çiftçiden birinin
DenizBank’li olmasini hedefliyoruz.

Yerel ekonomilere kayda deger bir dinamizm kazandiracagini öngördügümüz projenin tasidigi
sosyal sorumluluk boyutuyla da, sadece ekonomik yasama degil üreticimizin yasam kalitesine
de deger katacagini umut ediyorum. Sayin Bakanimiz M. Mehdi Eker’in sahsinda projede
emegi geçen tüm Bakanlik çalisanlarina sükranlarimi sunuyorum. Ayrica, Tarim Seferberligi’ne
verdikleri destek nedeniyle Türk Traktör, Petrol Ofisi, Turkcell ve VISA’ya da tesekkür
ediyorum. Tarim Seferberligi’nin basta çiftçilerimiz olmak üzere tüm ülkemize hayirli olmasini
diliyorum.”

