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‘1,000 KÖYE 100,000 KITAP’ PROJESi
HAYATA GEÇIYOR!
DenizBank’in Tarim Seferberligi kapsaminda hayat bulan “1,000 Köye 100,000
Kitap” projesinde kitap teslimleri basladi.
Tarim sektörüne sagladigi finansal destekle özel sektör bankalari arasinda ilk siraya yerlesen
DenizBank, baslattigi Tarim Seferberligi kapsaminda Tarim ve Köy isleri Bakanligi ile isbirligi
içerisinde yürüttügü “1,000 Köye 100,000 Kitap” projesinin kitap teslimatlarina basladi.
Kilis Tarim Il Müdürlügü’nde 13 Temmuz 2009 tarihinde yapilan ve kitaplarin DenizBank Kilis
Sube Müdürü Hakan Türk tarafindan Kilis Tarim Il Müdürü Ali Eker’e teslim edildigi toplantida,
Kilis Sube Müdürü Hakan Türk, DenizBank Çukurova Tarim Bankaciligi Bölge Sorumlusu Bülent
Karayel, Kilis Tarim Il Müdürü Ali Eker, Tarim Il Müdür Yardimcisi Ismail Kanli, kitap dagitimi
yapilacak köylerin tarim danismanlari ve köy muhtarlari hazir bulundu.
Kilis Sube Müdürü Hakan Türk söz konusu projeyi söyle degerlendirdi: “Tarimin ülkemiz
ekonomisi için kritik önem tasidigi düsüncesinden hareketle; Tarim Seferberligi’ni ve bu
kapsamda da “1.000 Köye, 100.000 Kitap” projesini hayata geçiriyoruz. Yayimlanan tarimsal
içerikli kitaplar ve seçilen köylerdeki zira i danismanlar araciligiyla , üreticimizin bilgilenmesini
saglayarak; yapilan üretimin daha bilinçli ve daha verimli bir hale gelmesini hedefliyoruz.
Üreticilerimize katki saglayabilirsek, ne mutlu bize.”
Seferberlik kapsaminda, 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, zira i danismanlar araciligi ile seçilen 1000 köydeki üreticilerin hizmetine
sunulacak. Yine seferberlik çerçevesinde maddi imkani yeterli olmayan basarili çiftçi
çocuklarina burs saglanacak. 7 ilde düzenlenecek Bölgesel Tarim Meclisi Toplantilari ile bölge
tarimin in bugünü, gelecegi ve potansiyeli masaya yatirilacak; binlerce üreticiye seminerler
verilecek; danismanlik destegi sunulacak.

Tarim Seferberligi boyunca üreticiler Petrol Ofisi’nden 5 ay vadeli ve faizsiz akaryakit alabilecek
ve Üretici Kart ile 100 TL ve katlarinda yaptiklari harcamalar sonucunda çekilis hakki
kazanarak yüzlerce hediye kazanma sansina sahip olacaklar. 16 Haziran, 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.
Müsteri odaklilik anlayisini sahip oldugu tüm subelerine tasiyan, DenizBank’in tarim sektörünün
ihtiyaçlarina özel olarak tasarladigi 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.

