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Tariş İncir Birliği Ortakları, Tariş ve DenizBank’ın işbirliği ile
yeni avantajlarla tanışıyor
Tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki DenizBank’ın, Tariş
İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, Birliğe bağlı
Kooperatiflere ortak Egeli incir üreticileri DenizBank’ın özel hizmetlerinden
yararlanabilecekler.

Tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ve sektöre sunduğu
yenilikçi ürünler ile tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki
DenizBank, Türk tarımının modernizasyonuna destek vermek, tarımsal üretimde verimliliği ve
çiftçimizin dünya arenasındaki rekabetçi gücünü artırmak hedefiyle girişimlerini sürdürüyor.
Türkiye’de kooperatifçiliğin tarihsel gelişim sürecinde oldukça seçkin ve onurlu bir yere sahip
olan ve kuruluşundan bu yana kuru incir konusunda üstlendiği sorumluluk bilinci ile üreticiye
hizmet veren Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile bu kapsamda önemli bir işbirliğine
imza atan DenizBank, Birliğe bağlı Kooperatif ortaklarına özel finansal hizmetlerden
yararlanma fırsatı sunuyor.
Tariş İncir Tarım Kooperatifleri Birliği ile DenizBank’ın bu özel işbirliğinden, birliğin 6,000
civarında ortağı yararlanabilecek.
Ürününü, Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri’ne teslim eden ortaklar, teslim ettikleri ürün
miktarı üzerinden DenizBank tarafından avantajlı fiyat ve vadelerle sunulan kredi imkanlarını
değerlendirebilecek .

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Hasan Hüseyin Karazor ile DenizBank ve
birlik temsilcilerinin katıldığı imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Ertürk, DenizBank olarak tarım sektörüyle aynı amaç doğrultusunda ortak hareket
etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“ DenizBank olarak tarım sektörünün yanındayız. Ege Bölgemiz incir üretiminde çok özel bir yere
sahip. Ülkemiz, dünya taze incir üretiminin % 23,5’ini ve kuru incir üretiminin de % 51,6’ını
karşılıyor. Bu rakamlar bizler için ticari bir değer olmanın ötesinde ülkemiz adına gurur
duyduğumuz bir sonuç. Dolayısıyla dünyanın en önemli incir üreticilerinin yanında olmaya,
liderliklerini koruyabilmeye ve bu ortak hedef doğrultusuda tüm avantajları kullanabilmelerini
sağlamaya, DenizBank olarak özel önem veriyoruz. İşbirliğimizin tüm incir üreticilerine hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum”

Kooperatif ortakları, DenizBank’ın finansal hizmetlerinin yanı sıra, tarım sektörüne dönük
dünya ve Türkiye’deki tek ürün olan Üretici Kart’ın tüm imkanlarından da yararlanma fırsatı
bulacaklar.
“Üretici Kart”ın sunduğu avantajlar...
100’den fazla ürüne hasat vadeli ödeme imkanı sunan Üretici Kart, çiftçinin tarımsal üretimiyle
ilgili ihtiyaçlarına pratik finansal çözümler sunan bir ürün. Tahsisi çok kolay olan DenizBank
tarımsal işletme kredisi, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek Üretici Kart ile üreticilerimizin
kullanımına sunuluyor.
Çiftçiler Üretici Kartlarını,
o

Mazot (Petrol Ofisi bayilerinden, 5 ay vade 0 faizle mazot alma imkanı)

o

Gübre

o

Tarım İlacı,

o

Tarımsal mekanizasyon,

o

Tarım makinaları,

o

Yedek parça ve diğer ihtiyaçları için üye işyerlerinden alışveriş yaparak veya

ATM’lerden nakit çekerek kullanabiliyorlar.

Üretici Kart’ın Üreticiye sağladığı fırsatlar...

o

Geri ödemeler DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat
tarihinde yapılabilir.

o

İhtiyaç duydukça kullanım kolaylığı vardır.

o

Nakit taşıma riskini ortadan kaldırır.

o

Erken ödeme imkanı sunar.

o

Anlaşmalı işyerlerinden Üretici Kartın sağladığı indirimli ve diğer alışveriş
olanaklarından yararlanır.

