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DenizBank’tan Kadın Çiftçilere ve KOBİ’lere Dünya
Kadınlar Günü Hediyesi
Özel bankalar arasında tarım bankacılığının lideri olan DenizBank, kadın
çiftçilerin Dünya Kadınlar Günü’nü onlara özel sunduğu mevduat ve
‘Tarımsal İhtiyaç Kredisi’ faiz oranlarıyla kutlarken; kadın KOBİ’lere de
uygun faiz oranı ve ödeme koşullu kredi imkânı sağlıyor.
Son altı yıldır tarım sektörüne en yüksek tutarda kredi kullandıran özel banka olma özelliği ile
sektöre sağladığı finansal desteğin yanı sıra, üreticinin sosyal hayatına da değer katan
DenizBank, kuruluşundan bu yana KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit ederek, yaşantılarını
kolaylaştırmaya devam ediyor.
Sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetler ile Türk tarımının ve KOBİ dünyasının gelişmesine katkıda
bulunan DenizBank, kadın çiftçilerin ve KOBİ’lerin Dünya Kadınlar Günü’nü unutmayarak onlara
özel avantajlar sunuyor. 8 - 15 Mart 2013 tarihleri arasında devam edecek kampanya
kapsamında hem kadın çiftçiler hem de kadın KOBi’ler mevduata özel faiz oranından (aylık TL
%7.30, USD %2.65, Euro %2,50) faydalanırken, kadın çiftçiler %0,99 faiz oranıyla ‘Tarımsal
İhtiyaç Kredisi’ kullanma imkânına da sahip olacak. Kadın KOBİ müşteriler ise %0.80 faiz oranı
ve 36 aya varan vade seçeneği ile ilk 3 ay ödemesiz kredi kullanma fırsatından yararlanabilecek.
DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun
kampanya ile ilgili olarak; “Son altı yıldır özel bankalar arasında tarım sektörüne en fazla kredi
kullandıran bankayız. Müşteri sayımız bugün itibarıyla 600 binin, Türkiye genelinde tarım
sektörüne kullandırdığımız kredilerin büyüklüğü ise 2,3 milyar TL’nin üzerinde. Sektörün ihtiyaç
duyacağı her türlü tarımsal yatırımı finanse edecek geniş ürün yelpazemizle, belirli ölçek
büyüklüğüne sahip, öncü ve yol gösterici olacak, karlılık ilkelerine göre çalışan, katma değeri
yüksek üretim yapan gerçek ve tüzel kişi tarımsal işletmelerin tarımsal bankacılıkla ilgili her türlü
hizmet taleplerini karşılayarak, tarımsal kararlarda yol gösterici ve etkin olmaları, böylece
sektörde hak ettikleri yere gelmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca KOBİ’ler en önemli
odak noktalarımızdan birini oluşturuyor. Sürekli olarak KOBİ’lerin iş hayatını kolaylaştıracak, her
ihtiyaçlarına cevap verecek ürün ve hizmetler üzerinde çalışıyoruz. Şu an 81 ilimizin tümünde yer
alan şubelerimiz ile KOBİ’lerimizin hizmetindeyiz. KOBİ’lere verilen her desteğin, ülke
kalkınmasına verilen destek olduğunun bilinci ile KOBİ Bankacılığı’nı milli bir görev olarak
görüyoruz. Bu amaçla, kadın çiftçi ve KOBİ’lerimizin Dünya Kadınlar Günü’nü onlara özel
sunduğumuz mevduat ve kredi faiz oranlarıyla kutluyoruz.” dedi.

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nda DenizBank’ın Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışındakilerle toplam 614 şubesi ve 11.382 kişilik
kadrosu bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring,
Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise
uluslararası iştirakleridir.

Sberbank hakkında
Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank, Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini
elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka
hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, 245.000’den fazla
gerçek ve tüzel kişiye aittir. Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan bankanın yaklaşık
19.000 şubesi ve yapısal iç birimleri bulunmaktadır. Bankanın uluslararası ağı, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye dahil olmak üzere 20 ülkede yer alan iştirakler, şubeler
ve temsilciliklerden oluşmaktadır. Eylül 2012’de Sberbank, konsolide aktif bazında Türkiye’nin 6. büyük
özel bankası ve 9. büyük bankası konumunda olan DenizBank’ın hisselerinin satın alınması işlemini
tamamladı. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına
sahiptir. Resmi web sitesi : www.sberbank.ru
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