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DenizBank’ın Tayfun Talipoğlu ile 15 bin kilometrelik
Tarım Yolculuğu Tamamlandı
 Üretici Kart’ın 10. yılı kapsamında “Tayfun Talipoğlu – DenizBank Tarım
Sohbetleri” adıyla Türkiye’nin 200’e yakın noktasında düzenlenen etkinlikler,
yolculuğun başladığı DenizBank Genel Müdürlüğü’nde sona erdi.
 DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Tarım sektörünün gelişmesi yönünde her
türlü desteği sağlamayı ilke edinen DenizBank, Üretici Kart’ın 10. yılında
Türkiye’yi baştan başa dolaşan 15 bin kilometrelik yolculuğunu tamamladı.
Bankamızın tarım ile olan gönül bağı önümüzdeki dönemde de sürecek,
üreticimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Tarım finansmanında özel bankalar arasında birinci sırada konumlanan DenizBank; sektörün ihtiyaçlarına
özel olarak tasarladığı ve Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Üretici Kart’ın 10. yıl etkinlikleri
kapsamında Türkiye turunu tamamladı. “Tayfun Talipoğlu ile DenizBank Tarım Sohbetleri” adıyla
düzenlenen etkinlikler yolculuğun başladığı DenizBank Genel Müdürlüğü’nün önünde sona erdi. Tarım
Sohbetleri ve etkinlikler için özel olarak hazırlanan karavan, DenizBank Genel Müdürlüğü binasında
karşılandı. Yapılan karşılama törenine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Tarım Bankacılığı
Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, ünlü belgesel yapımcısı Tayfun Talipoğlu ile DenizBank
Genel Müdürlük yöneticileri ve çalışanları da katıldı.
200’e yakın noktaya uğrayarak yaklaşık 1 milyon çiftçiye ulaştık”
Törende kısa bir konuşma yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Kurulduğumuz günden bu
yana finansal faaliyetlerimizi, toplumsal kalkınma temelli bir iş modeli çerçevesinde sürdürdük. 10 yıl önce
Tarım Bankacılığı alanında başlayan ve büyük önem atfettiğimiz yolculuğumuz, bugün, sektör liderliği ile
perçinleniyor. Tarım sektörünün finansmanında özel bankalar arasında lider konumumuzu sürdürüyor olmak
bizlere gurur verdiği kadar omuzlarımıza büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Halihazırda Tarım Bankacılığı
hizmeti veren 260 şubemiz ile Türkiye’nin dört bir yanına Deniz’in farkını taşıyoruz. Ancak yepyeni projelerle
üreticilerimizin yanında ve yakınında olabilmeyi, sorumluluğumuzun bir gereği olarak değerlendiriyoruz.
‘Tayfun Talipoğlu ile DenizBank Tarım Sohbetleri’ projesi de bu yöndeki çabalarımızın bir ürünü olarak
ortaya çıktı. Bugün, üç ay süren 15 bin kilometrelik yolculuğumuzu tamamladık. Tarım Bankacılığına
odaklanmış 10 Bölge Müdürlüğümüz, 260 Şubemiz, kaptanlarımız ve binlerce denizcimiz ile köy köy, kasaba
kasaba gezerek, yöre insanına, üreticimize dokunarak dertlerini dinledik. 200’e yakın noktaya uğrayarak 1
milyon çiftçiye ulaştık. Tüm Türkiye’yi kapsayan yolculuğumuzun verimli geçtiğini düşünüyor, başta Sayın
Talipoğlu olmak üzere emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum. DenizBank ailesi olarak, tarıma olan gönül
bağımız önümüzdeki dönemde de yeni projelerle sürecek.” dedi.

Anadolu buluşmaları kapsamında yolculuğu tamamlayan usta gazeteci- belgeselci Tayfun Talipoğlu ise daha
önce 2,5 milyon kilometre yol katettiği Anadolu’da vatandaşların gösterdiği sıcak ilgiye vurgu yaptığı
değerlendirmesinde şunları kaydetti; “Edirne’den başladığımız yolculuğumuzda, Anadolu insanını,
misafirperverliğini yakından bilen birisi olarak, onlarla tekrar biraraya gelme fırsatını yakalamak bana büyük
mutluluk verdi. 3 ay boyunca gezdiğimiz köyler ve kasabalar, gerçekleştirdiğimiz ziyaretler 10. yılı vesilesiyle
yola koyulduğumuz Üretici Kart’ın tarım sektöründe çok önemli bir boşluğu doldurduğunu gösterdi.
Üreticinin her zaman yanında yer alan DenizBank’ın bu alandaki çalışmalarını takdir ediyor, yolculuğumuz
boyunca tüm DenizBank ailesinin gösterdiği ilgi ve destek için teşekkürlerimi sunuyorum.”
15 bin kilometrelik yolculuk tamamlandı
“Tayfun Talipoğlu – DenizBank Tarım Sohbetleri” çerçevesinde Üretici Kart’ın 10. yılı için tüm Türkiye’yi
kapsayan 200’e yakın noktada etkinlik düzenlendi. Petrol Ofisi tarafından da destek verilen organizasyon
süresince Tayfun Talipoğlu köy, üye işyeri, birlik ve kooperatif ziyaretleri ile çiftçi sohbetleri gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yıl Üretici Kart’ı kullanan müşteriler arasında yapılan MPİ çekilişi sonucunda kazanan müşterilere
Tümosan marka traktör hediye edildi. DenizBank, Üretici Kart’ın 10. yılı kapsamında bu sene de üreticilere
10 adet Tümosan marka traktör hediye edecek.
Etkinlik süresince Türkiye genelinde 35 il, 71 ilçe/kasaba, 86 köy, 52 tarımsal birlik/kooperatif, 49 ziraat
odası, 132 tarımsal bayi ve işletme ziyaret edildi. Ziyaretlere Tayfun Talipoğlu ile beraber Türkiye
genelinde bulunan tarım bankacılığı hizmeti veren şubelerimizdeki ve bölge müdürlüklerimizdeki yaklaşık
3,000 personelimiz katıldı. Toplam 10 il/ilçe merkezinde basın toplantıları düzenlendi.
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’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 725 şubesi ile 15 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, üç yerli
finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir.
DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi; Intertech,
DenizKültür, Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki bankacılık
sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat
toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla
bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından
birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri,
Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık
lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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