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DenizBank tarım sektöründeki tecrübesini tarıma yatırım yapmak isteyen
girişimcilerin hizmetine sunuyor:

Deniz’den yepyeni bir yatırım fırsatı:
“Tarım

+

”

“Tarım+” tarım sektöründeki yatırımlarını büyütmek isteyen üreticilere ya
da sektöre girmek isteyen yatırımcılara yön verecek.
Tarım sektörüne verdiği finansal destekle son iki yıldır özel bankalar arasında ilk sırada yer alan
+

DenizBank, tarım alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için tasarladığı “Tarım ” ürününü
17 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Çırağan Otel’de düzenlenen toplantıda tanıttı. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda iş
dünyasının başarılı isimleri Nihat Gökyiğit, Ethem Sancak, Reşit Soley, Vural Ak ve Savaş Titiz
tarım sektörüne ilişkin tecrübelerini ve birikimlerini paylaştılar. Tanıtım toplantısı DenizBank’ın üst
yönetimi, DenizBank iş ortaklarının temsilcileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşti.
Profesyoneller, yatırımcı grupları, işadamları, büyümek isteyen üreticiler ve birleşerek birlikte
+

büyümeyi planlayan üreticilerin hizmetine sunulan “Tarım ” paketi; yatırımcıların ihtiyaç
duyduğu her tür danışmanlığı da içinde barındırıyor. DenizBank, Tarım

+

ile finansman desteği

sağlarken; kooperatif ve birliklerle ilişkiler, tedarikçilerle ilişkiler, projelendirme gibi konularda da
danışmanlık hizmeti sunuyor.
“Tarımdaki Tecrübemizi Yatırımcıların Hizmetine Sunuyoruz”
+

“Tarım ” toplantısında konuşma yapan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş,
tarım konusunda Türkiye’nin yatırımcılar, girişimciler için çok büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.
Ateş, DenizBank’ın tarım bankacılığı konusundaki yaptıklarını ve bu alandaki rakamlarını anlattı.
Ateş, “DenizBank’ın tarım sektöründeki müşteri sayısı 350 bini geçti. Bu alanda kullandırdığımız
kredi ise 1.5 milyar TL’yi buldu. Bankacılık sektöründe, toplam nakdi krediler içerisinde tarım
yüzde 3.8 pay alırken, DenizBank’ın toplam nakdi kredileri içerisinde tarım sektörü yüzde 9.2’lik
pay alıyor” dedi.

“Türkiye’de Tarım Büyük Fırsatlar Barındırıyor”
Tarımın Türkiye’nin bugünü ve geleceği için kritik önemini kavrayan ilk özel sektör bankası
olmalarının gururunu yaşadıklarını söyleyen Hakan Ateş, “2002 yılında TarişBank’ı bünyemize
katmamızla birlikte yakınlaştığımız tarım sektörünün geleceğine yatırım yapma yönünde özellikle
son yıllarda çok güçlü adımlar attık. Kısa sürede bu alana finansman sağlayan özel bankalar
arasında birinci konuma eriştik” diye konuştu.

“DenizBank Tarım Bankacılığı”, “Üretici Kart”,

“DenizBank Tarım Şenliği”, “Tarım Seferberliği” projeleri ile tarımda DenizBank’ın farkını ortaya
koyduklarını belirten Ateş, “Bundan sonra da Türk tarımının ve üreticimizin hizmetinde olmaya;
Deniz’in bereketini toprağa taşımaya kararlıyız” dedi.
+

2012 Hedefi Tarım ile 1.5 Milyar TL Yatırım Kredisi!
Dünya tarım pazarındaki büyümenin coğrafi olarak gelişmekte olan ülkelere doğru kaydığının
altını çizen Hakan Ateş, bu ülkelerde üretim maliyetlerinin daha düşük olmasının önemli bir etken
olduğunu kaydetti. Türkiye’deki nüfusun üçte birinin tarımsal faaliyetlerle geçimini sağladığına
dikkat çeken Ateş, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2012 yılında tarımsal üretimin 70 milyar dolar,
ihracatın ise 30 milyar dolar olacağını öngörüyor. DenizBank, bu konuda üzerine düşen görevi
yapacak. 2012 hedefimiz Tarım+ ile 1.5 milyar TL yatırım kredisi” dedi.
Hedef Kitle, Tarıma Yatırım Yapmak İsteyen Girişimciler ve Mevcut Tarımsal
Yatırımını Büyütmek İsteyen Üreticiler
DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun ise yaptığı
+

sunumda Tarım ’nın detaylarını anlattı. Türkiye’nin elverişli coğrafi konumu, iklim olanakları,
yoğun genç nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen iç pazarı sayesinde tarım sektöründe pek çok
ülkeye kıyasla son derece avantajlı bir konumda olduğunun altını çizen Sun, “Ülkemizin taşıdığı
bu büyük potansiyeli daha etkin ve daha verimli biçimde değerlendirme yönünde kurumsal
+

vizyonumuzu genişletmeye devam ediyoruz. Bu adımların en yenisi ise ‘Tarım ’. Bu projeyle
mevcut tarımsal yatırımını büyütmek isteyen üreticiye olduğu kadar, tarım alanında herhangi bir
faaliyeti bulunmayan ancak bu alandaki fırsat ve potansiyeli dikkate değer bulup, yatırım
yapmayı düşünen girişimcilerimize de rehberlik eden bir bankacılık hizmeti sunuyoruz” dedi.
Gökhan Sun, tarımın uygulama ve gelişim sürecinde yatırım büyüklüğünün önemli bir kriter
olacağını belirtti ve “Türkiye’de tarım, eğitimli, bilinçli, ölçek ekonomisine özen gösteren
yatırımcılara ihtiyaç duyacak. Türkiye’de tarım konusunda geleceğin yatırım alanlarını örtü altı
tarım, meyvecilik ve süt sığırcılığı olarak görüyor ve Tarım
veriyoruz” diye konuştu

+

projemizde de bu alanlara öncelik

Tarım+ hakkında
Tarım+, Türkiye’nin dünya ile rekabet edebileceği en önemli sektörü olan tarımdaki potansiyel
yatırım alanlarını takip eden ve bu yatırım alanları konusunda her türlü bilgi, deneyim, iletişim,
finansal destek ve bankacılık hizmeti sunan DenizBank’a özel bir yatırım anlayışını temsil ediyor.
DenizBank Tarım+ ile sunulan hizmetler
Tarım+ kapsamında ilk aşamada geleceğin yatırım alanları olarak tespit edilen örtü altı tarım, süt
hayvancılığı ve meyvecilik yatırımlarına öncelikli olmak üzere şu hizmetler veriliyor:
•
•
•
•

Proje öncesi ve süresince fizibilitenin oluşturulmasından yatırım yeri önerisine ve
ürünlerin pazarlanmasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık desteği.
Projeye uygun ödeme seçenekleri, 7 yıla varan vade ve fiyatlandırmalarla finansman
desteği.
İşletmenizin kurulum aşamasında ekipman vb. ihtiyaçların temininde sektörün tecrübeli
firmalarıyla ilişki kurulması konusunda aracılık.
İşletme ziyaretleri desteği ile sektörün yatırımcıya tanıtılması.
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