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DenizLeasing’den, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Üyelerine Konferans
DenizLeasing ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde 14 Ocak 2015
tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısında, leasing sektörü, Sat–Geri Kirala,
DenizFilo ve Güneş enerjisi yatırımlarında finansman başlıkları masaya
yatırıldı.
Sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken DenizLeasing, Türkiye’nin her bölgesindeki
Organize Sanayi Bölgeleri’ni desteklemeye devam ediyor. DenizLeasing bu kapsamda 14 Ocak
2015 Çarşamba günü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde bir toplantı düzenledi. Leasing,
Sat–Geri kirala, DenizFilo ve Güneş enerjisi yatırımlarında finansman konularının ele alındığı
toplantıda DenizLeasing Satış ve Pazarlama Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cem
Kılıç katılımcılara bilgilendirmede bulundu.
Sektörde fark yaratan uygulamalarımızla yeni iş hacmi yaratmayı hedefliyoruz
Kılıç konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti; “DenizLeasing olarak sektörde fark
yaratan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarının finansmanında piyasanın en
önde gelen oyuncusu konumundayız. DenizFilo ile de Türkiye’de kendi bünyesinde operasyonel
kiralama hizmetine başlayan ilk leasing şirketiyiz. Ayrıca Sat-geri kirala, DenizFilo ve Güneş
Enerjisi yatırımları şirket olarak bu yıl odaklanacağımız alanlar olacak. Hedef kitlemizde yer alan
Organize Sanayi Bölgesi üyelerine bu ürünleri yakından tanıtarak yeni iş hacmi yaratmayı
hedefliyoruz. Bugün de güzel katılımın olduğu, verimli bir toplantı düzenledik. DenizLeasing
olarak Organize Sanayi Bölgeleri’ne destek vermeye devam edeceğiz.”
DenizLeasing Hakkında
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. 1997 yılında Finansal Kiralama Kanunu kapsamında leasing işlemleri yapmak
için kurulmuş olup, faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Tüm yatırım mallarının finansmanını dengeli bir
işlem dağılımı ile finanse ederek büyümektedir. Türk leasing sektöründe lider olmak ve DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu başarısı için katkıda bulunmak vizyonu ile artan kalite ve verimlilikte hizmet üreterek;
müşterilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının maksimum düzeyde memnuniyetini sağlamak; rekabet
gücünü ve karlılığını sürekli arttırmak, topluma ve çevreye kattığı değeri de sürekli geliştirme misyonunu
taşımaktadır.
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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