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DenizBank Kulu Ziraat Odası ile birlikte
Çiftçiler Günü’nü kutladı
Tarım sektöründe %30’u aşan pazar payı ile özel bankalar arasında lider olan
DenizBank, üreticileri her alanda gönülden desteklemeye devam ediyor.
Bankanın Kulu Şubesi Çiftçiler Günü vesilesiyle Kulu Ziraat Odası işbirliğinde
yemekli toplantı organize ederek üreticilerle bir araya geldi, bu anlamlı günü
birlikte kutladı.
DenizBank Çiftçiler Günü kapsamında ayrıca Kulu’da ‘Uçurtma Şenliği’ etkinliği
düzenlerken, çiftçilerin dostu gökyüzü ve güneşi uçurtmalarla selamladı,
çocukların yüzünü güldürdü.
Tarım sektörüne en fazla kredi kullandıran özel banka olan DenizBank, sektörün paydaşları ile
beraber hareket ederek tarıma destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Bankanın Kulu
Şubesi Çiftçiler Günü vesilesiyle Kulu Ziraat Odası işbirliğinde yemekli bir toplantı organize
ederken çiftçilerle biraraya geldi, bu özel günü birlikte kutladı.
Etkinlikte DenizBank Konya Kulu Şube Müdürü Alper Yüksekdağ ve Kulu Şube çalışanları hazır
bulundular. DenizBank’ın ev sahipliğindeki buluşmada çiftçiler günü kutlanırken, DenizBank’ın
tarım sektörüne verdiği destekler ayrıntılarıyla ele alındı.
Banka ayrıca Kulu ‘Uçurtma Şenliği’ etkinliği düzenlerken, çiftçilerin dostu gözkyüzü ve güneşi
uçurtmalarla selamladı, çocukların yüzünü güldürdü.
“Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
DenizBank Konya Kulu Şube Müdürü Alper Yüksekdağ, böylesine anlamlı bir gün
vesilesiyle üretcilerle biraraya gelmekten büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi. Yüksekdağ
şöyle devam etti: “Tarıma yaptığımız büyük yatırımlar ve üreticimize tanıdığımız önemli
avantajlarla, özel sektör bankaları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Türkiye’de ilk kez bir özel
bankada Tarım Bankacılığı Bölümü’nü tesis ederek sektöre çok daha fazla yoğunlaşma imkânı
bulduk. Tarım gibi ülke ekonomimiz için stratejik öneme sahip bir alanda, uzun yıllara dayanan
tecrübemiz ile Türkiye’nin öncü ve lider “Tarım Bankası” konumunda bulunuyoruz. Bugün de
Çiftçiler Günü vesilesiyle üreticimizle bir arada olmaktan, bu özel günü onlarla birlikte kutlamaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Üreticimizin, insanımızın yanında olmaya, hayatlarında değer
yaratacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimizin bu özel gününü kutluyorum.”
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 738 şubesi ile 15 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır.DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, 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 bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’e yakın şubesi
ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan, Ukrayna ve
Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu Avrupa’da
sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi
bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir. Sberbank ayrıca, Sberbank CIB
ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır. Sberbank,
Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Bankanın resmi web siteleri:
www.sberbank.ru , www.sberbank.com
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