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DenizBank’tan Manisa Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliğine önemli destek
 Tarım sektörüne sağladığı finansal destekle özel sektör
bankaları arasında lider konumda bulunan DenizBank, Manisa
Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’yle önemli bir işbirliğine
imza attı.
 Manisa Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Birlik
aracılığıyla DenizBank Tarımsal Bankacılık hizmetlerini
kendilerine özel şartlarda kullanabilecekler.
Tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ve sektöre sunduğu
yenilikçi ürünler ile tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki
DenizBank, Türkiye’nin her bölgesindeki üreticileri elindeki tüm imkânları kullanarak
desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin her yerinde tarımsal faaliyetleri için bankacılık
hizmetine ihtiyaç duyan üreticiye DenizBank farkıyla kaliteli hizmeti götürebilmeyi
hedefleyen Banka, birlik ve kooperatiflerle de işbirliği içerisinde bulunarak kooperatif
ortaklarına girdi temini konusunda daha uygun maliyetli alım imkânları sunarak tarımda bir
güç birliği oluşturuyor. Banka aynı zamanda birlik ortaklarının nakit ihtiyaçlarına özel
çözümler üretiyor ve kampanyalar düzenliyor.
DenizBank’ın bu kapsamda en son attığı adım ise Manisa Damızlık ve Sığır
Yetiştiricileri Birliği’yle yapılan işbirliği oldu. İki kurum arasındaki işbirliğiyle ilgili 10
Şubat 2011 Perşembe günü Manisa’da toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya
DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, Manisa Damızlık ve Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ahmet Kırlıoğlu,
Manisa Damızlık ve Sığır
Yetiştiricileri Birliği Müdürü İsmail Daban, DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Batı
Anadolu Bölge Satış Müdürü Asuman Köseoğlu katıldı. Yapılan işbirliği; Birlik üyesi
üreticilere DenizBank Tarımsal Bankacılık hizmetlerinin sunulmasını, tarım kredileri
kapsamında Tarımsal İşletme Kredisi tahsis edilmesini , birlik üyesi üreticilere üzerinde
birlik mağazalarında alışveriş yapabilmeleri için ayrılmış özel limitli Üretici Kart verilmesini,
üreticilerin bu özel limitli Üretici Kartları ile birliğin satış mağazaları ve anlaşmalı
işyerlerinden alışveriş yapabilmelerini kapsıyor.

“Özel bankalar arasında 1. sıradayız”
İşbirlikleriyle ilgili toplantılarda konuşma yapan DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü
Hasan Özer Orhan, tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdükleri yoğun faaliyetler ve
sektöre sundukları yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasında 1. sırada olduklarına dikkat
çekti. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam
edeceklerini belirten Orhan, “DenizBank işletmelerin finansal ihtiyacına çözüm üretirken; iş
sahibinin bireysel yaşamını da kolaylaştırmayı hedefliyor. Türk tarımının modernizasyonuna
destek vermek, tarımsal üretimde verimliliği ve çiftçimizin dünya arenasındaki rekabetçi
gücünü artırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
“Üretici Kart”ın sunduğu avantajlar...
100’den fazla tarımsal ürüne hasat vadeli ödeme imkânı 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 üreticilerin kullanımına sunuluyor.
Çiftçiler Üretici Kartlarını,
o Mazot (Petrol Ofisi bayilerinden, 5 ay vade 0 faizle mazot ve madeni yağ
alma imkanı)
o Gübre (Anlaşmalı gübre bayilerinde 3 ay vade 0 faizle gübre alma imkanı)
o Tarım İlacı,
o Yem,
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.

