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DenizBank, tarımın geleceğine duyduğu
güvenle 15 yıla varan vadeli “Benim Bahçem
Benim Tarlam” kredisini hayata geçirdi



Tarım Bankacılığında sektörün ilk ve en eski destekçilerinden biri olan
DenizBank, tarımın geleceğine duyduğu güveni yenilikçi ürünleri ve
sektöre sağladığı finansal destekle göstermeye devam ediyor.



Banka, yeni yasal düzenlemeye istinaden, toprak birliğinin korunması, tarım
arazilerinin bölünmesinin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
amacıyla, mirasa konu araziler ve yeter gelirli tarımsal arazi devirleri için kredi
desteği sağlıyor.

Ülkemizde tarım sektörünün stratejik önemine ilk günden bu yana büyük önem atfeden
DenizBank, söz konusu çalışmalarını, temeline “Çiftçimizin Yüzü Gülsün” anlayışını yerleştirdiği
bakış açısı ile hayata geçiriyor. Banka bu kapsamda üreticilerin hizmetine sunduğu mirasa konu
tarımsal arazi kredisi “Benim Bahçem Benim Tarlam” kredisi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor,
Deniz’in ayrıcalıklı dünyasının avantajlarını üreticiyle buluşturmaya devam ediyor
Toprağın korunması, tarım arazilerinde bölünmelerin önlenmesi amacıyla Mayıs 2014 tarihinde
yürürlüğe giren 6537 no’lu “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” çerçevesinde tarla miras kalan mirasçılara arazi bölünmeden aralarında
anlaşmaya varmaları ve son bir yılda miras kalan tarım arazilerinin intikal işlemlerini yapmayan
mirasçılara işlemleri tamamlamaları için 1 yıllık süre tanınmıştı. Ağustos 2015’e kadar ek süre
tanınan yasal düzenlemeye istinaden; mirasa konu araziler ve yeter gelirli tarımsal arazi devirleri
için üreticilere yılda bir hasat dönemi ödemeli ve 15 yıla varan vade ve uygun koşullarda kredi
desteği veriyor.

Diğer mirasçıların hisselerini satın alacak aile üyesi mirasçıya (ehil mirasçı) ya da bu amaç ile
kurulacak aile ortaklığına kullandırmak üzere aylık %1.05’den başlayan faiz oranı ile kredi konusu
mirasçının sahip olduğu arazi bedeli öz kaynak olarak sayılarak %100’üne kadar kredilendirme
olanağı da sağlanıyor.
Tarımın geleceğine güven duyuyoruz.
DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun
Türkiye'nin her yerinde bulunan tarım şubeleri, tarıma gönül vermiş yerel ekipleri ve yöreye özel

hazırlanmış ürün & hizmetleriyle sektöre öncü finansal destek sağladıklarını vurgularken çiftçinin
yanında yer alarak onlara destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Sun şöyle devam etti;
”Ülkemizdeki tarımsal işletmelerin çok büyük bir kısmında arazi büyüklükleri küçük ölçekte,
birbirinden uzak ve çok sayıda parselden meydana geliyor. Arazi parçalılığı; başta miras hükümleri
olmak üzere, satış, kanal ve yol inşası gibi nedenlerle gittikçe artıyor ve tarım işletmeleri
ekonomik büyüklüklerinin altına düşüyor. Bu durum tarımsal yapıyı, üretim maliyetlerini ve elde
edilen verimi olumsuz yönde etkiliyor. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyen bu
uygulamayı işletme ölçeklerini büyüteceği için önemli bir gelişme olarak görüyor ve destekliyoruz.
Bu kapsamda Bankamızın çiftçimizin hizmetine sunduğu “Benim Bahçem Benim Tarlam” kredisi ile
15 yıla varan vade ve uygun faiz oranı ile senede bir hasat döneminde ödemeli kredi sağlıyoruz.
Bu vesileyle bir konunun altını çizmekte fayda görüyoruz. Tarım sektörünün finansmanında özel
bankalar arasında lider konumumuzu sürdürmek, 1 milyonu aşkın müşteri ve 5 milyar TL’nin
üzerinde tarım kredisi hacmine sahip olmak bizlere gurur verdiği kadar omuzlarımıza büyük bir
sorumluluk da yüklüyor. Tarım alanındaki lider konumumuzu sürdürmek amacıyla yeni
kampanyalarla üreticilerimizin yanında ve yakınında olabilmeyi, sorumluluğumuzun bir gereği
olarak değerlendiriyoruz. Amacımız daima çiftçiye en yakın, onun ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve
onu en çok mutlu eden banka olmak. Türkiye’de tarımın gelişimi ve modernizasyonu için atılacak
her adımın maddi ve manevi destekçisi olmayı sürdüreceğiz.”
“Benim Bahçem Benim Tarlam Kredisi” avantajları


Diğer mirasçıların hisselerini satın alacak mirasçıya ya da bu amaç ile kurulacak “aile
ortaklığına” kullandırmak üzere
o 15 yıla varan vade, yılda 1 defa ve hasat döneminde ödeme imkanı,
o Aylık 1,05 %’den başlayan faiz oranı,
o Kredi konusu mirasçının sahip olduğu arazi bedeli öz kaynak olarak sayılarak
%100’üne kadar kredilendirme olanağı sağlanacak

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 757 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek
Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve 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, 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 22 ülkede 135 milyondan fazla bireysel müşterisi
ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 17.000’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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