BASIN BÜLTENİ

11 Ekim 2011

DenizBank ve İSTESOB işbirliğiyle
Esnaf ve Sanatkârlara özel İSTESOB Akıllı Kart!


Yaklaşık 260 bin üyesi bulunan İSTESOB ve Denizbank İstanbullu esnaf ve sanatkârlar
için birlikte geliştirdikleri İSTESOB Akıllı Kart’ı tanıttı.



TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Amacımız esnafımızın hayatını kolaylaştıracak ve
alım gücünü arttıracak her türlü yeniliğe, teknolojiye destek vermek. DenizBank ile
İSTESOB’un yaptığı bu işbirliğinin hızla tabana yayılacağına inanıyorum” dedi.



İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, “ İstanbullu esnafımız, bu yenilikle birçok farklı ihtiyacını
birliğimize ait İSTESOB Akıllı Kart’la karşılama imkânına kavuşacak. Bu işbirliği ile
hedeflenen İstanbul esnafının alım gücünü tek bir çatı altında toplayarak pazarlık
gücünü arttırmak ve ona avantajlar sunmaktır. İSTESOB Akıllı Kart platformu Türkiye’de
ve dünyada bu anlamda bir ilktir” diye konuştu.



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Bu platform sayesinde, DenizBank’ın finansal
portal anlayışı dâhilinde, tedarikçilerimiz, esnaf ve sanatkârımız ticari faaliyetlerinin
yanı sıra finansal ihtiyaçlarını da, tek bir ürün üzerinden karşılayacaklar. İlk 6 ay
esnafımızın İSTESOB Akıllı Kart harcamaları üzerinden 50 TL’ye kadar geri ödeme
yapılacak, takip eden ikinci 6 aylık dönemde ise her ay bir sektörde ISTESOB Akıllı Kart
harcamaları üzerinden % 5 indirim yapılacak” dedi.



DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun,
“İşbirliğimizin temel faydası, esnafımızın İSTESOB Akıllı Kart harcama taahhütlerine
istinaden oda aidatları DenizBank tarafından karşılanacak. Esnafımıza farklı faydaları
günün teknolojileri ile toplu olarak sunma imkânı veren başta İSTESOB Yönetimi olmak
üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve özel çözümler sunan
DenizBank ile İstanbul Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (İSTESOB), birlik ve birliğe bağlı esnaf
odalarının üyelerine cazip koşullarda finansman ve farklı avantajlar sağlamaya yönelik çalışmalarını
aralıksız sürdürerek bir ilki gerçekleştirdi. Denizbank ve İSTESOB’un beraber geliştirdikleri İSTESOB
Akıllı Kart’ın tanıtımını 11 Ekim 2011, Salı günü İstanbul’da yaptı. Yapılan tanıtım toplantısına
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı
Bendevi Palandöken, İSTESOB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz ile DenizBank KOBİ ve Tarım
Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun katıldı.

“İSTESOB Akıllı Kart’ın benzeri yok”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada İSTESOB Akıllı Kart’ın
piyasada benzerinin olmadığına ve esnafla kol kola girerek yine bir ilk’i ekonomiye kazandırdıklarına
dikkat çekti. Ateş, “Başta esnafımız olmak üzere tüm KOBİ’ler için 2008’de İşletme Kart’ı geliştirdik ve
piyasada lider olduğumuz bu ürünümüzün bugün yaklaşık 150 bin kullanıcısı var. İstanbullu esnafımız
için, birliğimizin değerli katkı ve destekleri ile İşletme Kart ürünümüze İSTESOB’a özgü özellikler ve
üyelerine yönelik kazanımlar ekledik ve İSTESOB Akıllı Kart’ı hep beraber ortaya çıkardık. Biz esnafımızın
sadece yanında değil, aynı zamanda onlarla birlikte hareket eden taraf olarak ekonomimizin can damarı
olan KOBİ’lerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.
“Tüm birliğimizi bu platforma davet ediyorum”
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı konuşmada, global ekonomide herkesin kurtuluş yolunda
yerli üretimi, yerli esnafı ve KOBİ’leri desteklemeye çalıştığına vurgu yaptı. Palandöken, “Bugün,
ülkemizde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârımızla ışıldayan ekonomimizin can damarı, lokomotifiyiz.
Bugün ticaret dünyasına yeni bir soluk kazandıracak bir ilke, bu güzel ve güzide şehirden bir adım
atıyoruz. Ben tüm birliğimizi, odalarımızı, esnaf ve sanatkârlarımızı, bu platforma dâhil olmaya davet
ediyorum” diye konuştu.
“Herhangi bir kart ücreti yok”
İSTESOB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz da yaptığı konuşmada esnafın farklı ihtiyaçları ve
beklentileri olduğuna değinerek, “İSTESOB olarak bir ilki başlatarak, birlik ve oda üyelerimize katma
değerli hizmet ve servislere kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yapıyı, platformu oluşturuyoruz. Denizbank ile
bir ilk olarak uygulamasını başlattığımız İSTESOB Akıllı Kart’ımız ile esnafımız üyesi olduğu Oda’ya ait
belirli bilgileri bu kart üzerinde taşıyacak, kendini çeşitli avantajları elde edebileceği marka ortaklıkları ve
üye işyerlerinde tanıtabilecek ve bu fırsatlardan herhangi bir kart ücreti ödemeden faydalanabilecek,
üstelik oda aidatlarını bile karşılayabilecekler” dedi.
DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun ise, “Esnafın hayatını daha
da kolaylaştırmak üzere marka ortaklıkları ve DenizBank kampanyaları ile İSTESOB Akıllı Kart’ın
sağladığı faydalar her geçen gün artacak. Tüm ulusal markaları ve tedarikçileri bu platforma destek
vermeye davet ediyoruz.”dedi.

İSTESOB Akıllı Kart Bilgi Dökümanı
 İSTESOB Akıllı Kart, birlik üyelerinin üyesi oldukları oda kimlik bilgilerini de içeren bir kart
olmanın yanı sıra, ürün için herhangi bir kart ücreti de bulunmuyor.
 İSTESOB Akıllı Kart platformu ile esnaf ve sanatkârlar banka hesaplarında para olmasa dahi
Kurtaran Hesap ile acil nakit ihtiyaçlarını çözebiliyor. Esnaf ve sanatkârlar ayrıca ATM’den,
AçıkDeniz İnternet Şubesi’nden veya şubeden taksitli ticari kredi kullanıp, alternatifler
doğrultusunda nakit akışlarına uygun geri ödeme seçeneklerinden ve uygun vade imkânından
yararlanabilecekler. Şirket kredi kartı özelliği ile de esnaflar, işletmeleri adına yapacakları tüm
harcamalarda İSTESOB Akıllı Kart’tan faydalanabilecekler.
 AçıkDeniz İnternet Şubesi’nde, ATM’lerde şubeye gelmeye gerek kalmadan 7/24 kredi ve
bankacılık işlemleri yapılırken, kart sahipleri mal alım ve satımlarında özel limit uygulaması ile
tahsilatlarını ve alacaklarını hızlı ve pratik olarak yönetebilecekler.
 DenizBank Ticari Kartları ile ilgili detaylı bilgi ayrıca www.denizbankticarikartlar.com sitesinden
temin edilebiliyor.
 Proje ortağı firmalar:
Petrol Ofisi - Akaryakıt, Otogaz ve Madeni yağ harcamalarına 4 ay öteleme
SunExpress – İç hat uçuşlarında %15, dış hat uçuşlarında %10 indirim
Medical Park – Tüm sağlık harcamalarında %15 indirim
Digitürk/Lig TV (Ticari)- Farklı indirim seçenekleri ile esnafa özel paketler
Ulusoy – www.ulusoy.com.tr adresinden bilet alımlarına %10 indirim
Vestel – Seçkin ürünlerde %10 indirim ve 3 taksit
Exper Bilgisayar – Seçkin ürünlerde %15’e varan indirimler
PTT Kargo – Kargo gönderilerinde %10 indirim
Bizim Toptan Gıda – Toptan gıda alımlarına vade farksız 3 taksit
Dedeman Otel – Yılsonuna kadar otel konaklamalarında %45 indirim
Borusan Makine – Vade farksız 6 taksit

