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MEDAŞ – DENİZBANK İŞBİRLİĞİ İLE ÇİFTÇİLERE
HASAT VADELİ ELEKTRİK FATURASI
ÖDEME İMKANI…
Abonelerine elektrik hizmetini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunan MEDAŞ (Meram Elektrik
Dağıtım A.Ş.) ile tarım sektörüne sağladığı finansal destekle özel sektör bankaları arasında lider
konumda bulunan DenizBank bir işbirliğine imza attı.
Tarımsal üreticinin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen işbirliğinin ayrıntıları, DenizBank
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun ve MEDAŞ Genel Müdürü Önder Kazazoğlu’nun
katılımlarıyla 8 Temmuz 2010, Perşembe günü Konya Dedeman Oteli’nde düzenlenen basın
toplantısıyla paylaşıldı.
Söz konusu işbirliği kapsamında çiftçiler Üretici Kart’larını kullanarak, elektrik faturalarını
MEDAŞ tahsilat noktalarından ödeyebilecekler. İşbirliği protokolü Medaş’ın Konya, Kırşehir,
Niğde, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerini de içine alan bölgede uygulanacak.
İmza töreninde konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Önder Kazazoğlu şunları kaydetti: “Şirketimizin
asli görevi, faaliyet alanımız içerisinde bulunan tüm abonelerimize elektrik hizmetini kesintisiz ve
kaliteli şekilde götürmek, halkımıza ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı sürekli memnuniyet
sağlayacak şekilde yerine getirmektir. Bu görev kapsamı içerisinde çiftçi vatandaşlarımızın
sorunlarına da elimizden geldiği kadar çare bulmak da dolaylı olarak mevcuttur. Tarımsal
sulama abonelerinin elektrik tüketimlerinin aylık olarak faturalanması uygulamasının, hasat
zamanı paraya kavuşan çiftçilerimizi zor duruma düşürdüğü düşüncesinden kaynaklanan ve
elektrik borçlarının hasat döneminde toplu olarak ödenmesini talep eden bir beklenti içine
soktuğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu durumda olan çiftçi kardeşlerimizin sorunlarına çare
bulmak üzere, özelleştirildiği tarih olan 1 Kasım 2009 tarihinden bugüne kadar Medaş
çalışmalarını sürdürmüştür. Verimli bir üretim için gerekli nakdini ürününe harcayacak olan
çiftçilerimiz, Medaş’a olan fatura bedellerini Denizbank Üretici Kart ile ödeyebilecekler” dedi.
DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, DenizBank olarak tarım sektörünün
ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler oluşturduklarını; tarım sektöründe yer alan firmalarla
işbirlikleri geliştirip çiftçilere avantajlı ürün ve hizmetler sunarak tarımda bir güç birliği
sağlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Sun sözlerini şöyle sürdürdü: “DenizBank olarak
tarım sektörünün yanındayız. Tarım sektörüne sağladığımız finansal destekle özel sektör
bankaları arasında ilk sıradayız. Üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da
olmaya devam edeceğiz. MEDAŞ ile hayata geçirdiğimiz işbirliği kapsamında çiftçilerimiz
tarımsal elektrik faturası ödemelerini Üretici Kartları ile MEDAŞ tahsilat noktalarından hasatta
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ödeme kolaylığı ile yapabilecekler. İşbirliğimizin tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum”
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