Basın Bülteni

25 Haziran 2010

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği
Ortakları DenizBank avantajlarıyla tanışıyor!
Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği, üretici ortaklarının 2010 yılı ürününe
yönelik tarımsal girdi ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılamalarını sağlamak
amacıyla Denizbank ile işbirliği yaparak “Üretici Kart’ı” devreye soktu.
Tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki DenizBank ,Türk tarımının
modernizasyonuna destek vermek, tarımsal üretimde verimliliği ve çiftçimizin dünya
arenasındaki rekabetçi gücünü arttırmak hedefiyle girişimlerini sürdürüyor.
Türkiye’de kooperatifçiliğin tarihsel gelişim sürecinde oldukça seçkin, onurlu bir yere sahip olan
ve kuruluşundan bu yana pamuk konusunda üstlendiği sorumluluk bilinci ile üreticiye hizmet
veren Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği ile DenizBank arasındaki işbirliği protokolü 25
Haziran 2010 tarihinde imzalandı. Tariş Genel Müdürlüğü’nde yapılan tören, Tariş Pamuk ve
Yağlı Tohumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Yaman, Tariş Pamuk ve Yağlı
Tohumlar Birliği Genel Müdür Vekili Güngör Şentürk, DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü
Hasan Özer Orhan, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Ahmet
Çelik, Ege Kurumsal Kamu Finansmanı ve Ticari Merkez Şube Müdürü Semih Şenbakar ve
yetkililerin katılımlarıyla gerçekleşti.
İmzalanan protokol ile Birlik ortakları kimyevi gübre, zirai ilaç ve tohum ihtiyaçlarını
kooperatiflerden ve anlaşmaları kuruluşlardan Üretici Kartları ile uygun koşullarda
karşılayabilecekler. Anlaşma çerçevesinde, Birlik üyelerine özel yıllık %18 faiz oranlı ve
üzerinde Tariş’e özel limit bulunan DenizBank Üretici Kart tahsis edilerek, bu Üretici Kart ile
Tariş Mağazalarından alışveriş yapabilmeleri sağlanacak. Birliğe bağlı Kooperatiflere ise
DenizBank Üretici POS cihazı tahsis edilecek. Ortaklar ayrıca Petrol Ofisi kampanyası
kapsamında Üretici Kartları ile Petrol Ofisi istasyonlarından 5 ay vade 0 faiz ile akaryakıt
alabilecekler.
Söz konusu işbirliğinden, 44 kooperatif ve birliğin 44 bin civarında ortağı yararlanabilecek.
Ürününü, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği’ne teslim eden ortaklar, teslim ettikleri ürün
miktarı üzerinden DenizBank tarafından avantajlı fiyat ve vadelerle sunulan kredi imkânlarından
yararlanabilecekler. Proje kapsamında Üretici Kart ile kredilendirilen ortakların, borcunu
karşılayacak miktardaki ürünü Kooperatiflerine teslim etmeleri durumunda vadeleri 01 Mart 2011
olarak uygulanacaktır.
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İmza töreninde konuşan Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Faruk Yaman “Türkiye, uygulanan yanlış politikalar sonucunda ihracatçı kimliğini
yitirerek, ithalatçılığa başladı. Türkiye’nin lif pamuk üretimi 2002-2003 sezonunda 910 bin ton
iken, 2009-2010 sezonunda 370 bin tona geriledi. Bu durum pamuğun anavatanı Ege’de ise
daha vahim boyutlara ulaşmıştır. 2002’de 722 bin ton olan üretim 2009’da 193 bin tonlara kadar
geriledi. Bu gerilemenin ana nedeni üretim maliyetleri. Destekleme primleri yerinde sayarken
mazot, gübre, ilaç gibi pamuğun temel girdi maliyetleri 3-5 kat arttı. Ege Bölgesindeki üretim
artışına katkıda bulunmak amacıyla Denizbank’la işbirliği yaparak düşük faizli kredi imkânı
sağladık. Çalışmalarımız ve üreticilerimizin inancıyla 2010 sezonunda Ege Bölgesi rekoltesinin
en az %30 artacağına inanıyorum. Buna bağlı olarak Birliğimiz alım hedefini 120 bin ton olarak
belirledik. DenizBank’a işbirlikçi yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyorum.”açıklamasında
bulundu.
DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, DenizBank olarak tarım
sektörüyle aynı amaç doğrultusunda ortak hareket etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Orhan 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. Birlik,
Kooperatif gibi üreticilerin bağlı bulundukları örgütlerle beraber hareket etmek her zaman
sistemin daha düzenli işlemesini ve üreticinin daha kaliteli hizmet almasını sağlamaktadır. Bu
kapsamda tarımsal birlik ve kooperatiflerle çözüm ortaklığı altyapısı üretiyoruz. Yaptığımız
işbirlikleri kapsamında Üretici Kart üzerinde birlik ve kooperatiflere özel limit oluşturup özel faiz
oranı uyguluyoruz. Ayrıca birlik ortaklarının nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor ve
kampanyalar düzenliyoruz. Birlik ortaklarına girdi temini konusunda daha uygun maliyetli alım
imkanları sunarak tarımda bir güç birliği oluşturuyoruz. İşbirliğimizin tüm pamuk üreticilerine
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”
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