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DenizBank’tan tarımın gelişimi için
üreticilere tam destek




Tarım sektöründe pazar payı olarak özel bankalar arasında ilk sırada
yer alan DenizBank, yenilikçi ürünleri ile sektöre sağladığı finansal
desteğin yanı sıra çiftçilerin sosyal yaşamlarına da değer katmayı
sürdürüyor.
DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Sun: “Tarıma gönülden bağlı, samimi bir anlayışla
üreticimize hizmet eden Bankamız, çiftçimize en yakın, ihtiyaçlarını
en iyi anlayan banka olmak vizyonuyla öncü ve yenilikçi
çalışmalarına devam ediyor. Denizbank ile mutlu ve yüzü gülen
çiftçiler en büyük hayalimiz. Çiftçilerimizin iyi günlerinde de kötü
günlerinde de yanlarında yer alıyoruz. Tüm üreticilerimizin 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Dünyanın yedinci büyük tarım ekonomisi konumunda bulunan ülkemizde bu alanın stratejik
önemine ilk günden bu yana büyük önem atfeden DenizBank, söz konusu çalışmalarını,
temeline “Çiftçimizin Yüzü Gülsün” anlayışını yerleştirdiği bakış açısı ile hayata geçiriyor.
Türkiye’de ilk kez bir özel bankada Tarım Bankacılığı Bölümü’nü kurarak bu alana daha fazla
yoğunlaşma imkânı bulan DenizBank, bugün itibarıyla Türkiye'nin her yerinde bulunan tarım
şubeleri, tarıma gönül vermiş yerel ekipleri ve yöreye özel hazırlanmış ürün&hizmetleriyle
sektöre finansal destek sağlıyor.
Her çiftçinin ihtiyacına özel kredi imkânı sağlayan DenizBank’ın sunduğu yenilikçi ürünler
arasında; “SMS Kredi”, “Köysel Dönüşüm Kredisi”, “Pulluk Mibzer Kredisi”, “Düğün Dernek
Kredisi” “Tadilat / Modernizasyon Kredisi”, “Organik Ürün Kredisi”, “İyi Tarım Uygulamaları
Kredisi” ve “Sözleşmeli Üretim Kredisi” gibi ürünler bulunuyor. DenizBank ayrıca çiftçiler günü
haftasına özel traktör kampanyası da düzenliyor. Yeni kampanya kapsamında çiftçiler, %0,95
faiz oranı ve dosya masrafsız kredi imkânından faydalanarak traktör sahibi olabiliyor.
“Üreticimizin Yanındayız”
Dünya Çiftçiler Günü kapsamında tüm çiftçilerin bu özel ve anlamlı günlerini kutladığını
belirten DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Sun şunları söyledi; “DenizBank olarak faaliyetlerimiz ve tarım sektöründe
gerçekleştirdiğimiz ilklerle her zaman ve her yerde üreticimizin yanındayız. Ülkemiz
nüfusunun büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarım alanında müşteri sayımız bugün 1
milyonu, Üretici Kartımız yarım milyonu aştı, kredi büyüklüğümüz ise 5 mia TL’ye yaklaştı.
DenizBank’ı bu önemli konuma taşıyan tüm üreticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.”

Tarım dostu bir banka olarak çiftçilerin gönüllerine dokunmayı faaliyetlerinin merkezine
yerleştirdiklerini belirten Sun konuşmasına şöyle devam etti; “Biz tarımın sadece finansman
tarafıyla değil sosyal tarafı ile de ilgileniyoruz. Üreticilerimizin sosyal hayatlarına değer
katmak için çeşitli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu kapsamda T.C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız işbirliğinde Türkiye’nin en geniş kapsamlı eğitim
seferberliğini hayata geçirerek 5,000 Köye 500,000 adet tarımsal içerikli kitap ulaştırdık. Yine
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile birlikte düzenlediğimiz “Tarım ve İnsan”
konulu fotoğraf yarışmasının yanı sıra bu sene önemli bir projeye daha imza atarak “Tarıma
Değer Katanlar” Yarışması’nı hayata geçirdik. Bu yarışma ile tarımsal gelişime gönül veren,
çiftçiyi bilinçli ve modern üretim yapması konusunda bilgilendiren 10.000 Tarımsal Yayımın
Geliştirme Projesi (TARGEL) ve tarım il müdürlüğü personelinin ödüllendirilerek teşvik
edilmesine aracılık ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizle aynı dili
konuşmak, aynı yöne bakmak vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz.”

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 110
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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