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Üreticilere tam destek Deniz’de

DenizBank’tan ‘Çiftçiler Günü’ armağanı


Tarım sektöründe %30’u aşan pazar payı ile özel bankalar arasında
lider olan DenizBank, üreticileri her alanda desteklemeye devam ediyor.
Banka 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlamak üzere çiftçilere özel
yenilikçi kampanyalar düzenliyor.



Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar ile çiftçilere uygun
koşullarda yüzde 1.29’dan başlayan oranlarla traktör ve tarımsal
ekipman kredisi imkanı sunulurken, Üretici Kart müşterilerini akaryakıt
dışı harcamalarında 200 TL’ye varan ödül fırsatı bekliyor. Banka ayrıca
mevduata özel faiz avantajı sağlıyor.



Çiftçiler Günü dolayısı ile değerlendirmelerde bulunan DenizBank Tarım
Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak: “DenizBank
olarak faaliyetlerimiz ve tarım sektöründe gerçekleştirdiğimiz ilklerle
her zaman ve her yerde üreticimizin yanındayız. Bankamız tarımın
sadece finansman tarafıyla değil, sosyal tarafı ile de yakından
ilgileniyor, üreticimizin yüzünü güldürmek için sektörün şampiyonu
olarak çalışmalarını sürdürüyor. Duydukları güvenle bizi bu önemli
konuma taşıyan tüm çiftçilerimizin “Dünya Çiftçiler Günü”nü en içten
dileklerimle kutluyorum.”

Tarım sektörüne sunduğu yenilikçi ürünler ile bu alanda özel bankalar arasında en büyük pazar
payına sahip olan DenizBank; tarımsal üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Banka Dünya
Çiftçiler Günü vesilesiyle hayata geçirdiği avantajlı kampanyalar ile çiftçinin yüzünü güldürürken,
ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarım alanına da katkı sağlamayı
sürdürüyor.
DenizBank Mayıs ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında yüzde 100 kredilendirme imkanı ve
7 yıla varan vadelerle Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi sunuyor. Bunun yanı sıra Türk Traktör
ile işbirliği gerçekleştiren Banka, New Holland ve Case marka traktörlere özel yüzde 1.29 faiz
oranı ile kredi imkanı da sunuyor. Üretici Kart sahibi çiftçiler tarımsal ekipman alımlarında 3 yıla
varan vade ve hasatta ödeme avantajından da yararlanıyor.
Banka ayrıca tüm Üretici Kart müşterilerine Mayıs ayı süresince akaryakıt dışı yapacakları ilk 2500
TL’lik alışverişlerine 100 TL, ikinci 2500 TL’lik alışverişlerine de 100 TL olmak üzere toplam 200
TL kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kart sahibi üreticilerin
harcamadan önce “KATIL” yazarak 3280’e SMS göndermeleri yeterli olacak.
DenizBank’ın Mayıs ayında çiftçilere sunduğu bir başka önemli fırsat ise mevduata özel uyguladığı
faiz oranı avantajı oldu. Mayıs ayı boyunca ayrıca Denizbonus kredi kartına başvurup,

başvuruları onaylanan çiftçilere, kartları ile 20 Haziran’a kadar en az bir işlem yapmaları halinde
1 Temmuz’da 40TL Bonus yüklenecek.

Üreticinin sosyal yaşamına destek Deniz’den
Çiftçilerin sosyal hayatlarını da destekleyen projeler geliştirerek üreticinin yanında yer alan
DenizBank, çiftçiler gününe özel “Uçurtma Şenlikleri” düzenliyor. Birçok köy ve kasabada
gerçekleştirilen, çocukların yüzünü gülümseten uçurtma şenlikleri ile Banka, çiftçinin dostu
gözkyüzü ve güneşi uçurtmalarla selamlarken, bu güzel ve anlamlı günü el ele kutluyor.
DenizBank yanı sıra Çiftçiler Günü için birçok il ve ilçede büyük bir kısmı Ziraat Odaları işbirliğinde
olmak üzere yemek organizasyonları da düzenliyor. Söz konusu organizasyonlar kapsamında
çiftçilerle gönül gönüle bu özel gün kutlanırken, çiftçilerin dertlerinin ilk ağızdan dinlenerek
sorunlarına çözüm üretilmesi de sağlanıyor.

Sektörde ilk defa çiftçilere özel dijital platform: “Denizden Toprağa”
DenizBank ayrıca tarım alanındaki inovatif çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek üreticilere özel
tasarladığı “Deniz’den Toprağa” facebook sayfasını uygulamaya aldı. Sektörde ilk olma özelliğini
taşıyan söz konusu platform ile DenizBank, çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirmeleri için
tarımsal danışmanlık, hava durumu bilgileri, Hibe & destek haberleri ve hasat zamanlarında ürün
fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapmayı hedefliyor.

“Amacımız çiftçilerimizin hayatlarına değer katabilmek”
Dünya Çiftçiler Günü kapsamında tüm çiftçilerin bu özel ve anlamlı günlerini kutladığını belirten
DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak şunları
söyledi; ”Gönül bağımızın olduğu tarım sektörünü en fazla destekleyen lider özel banka olarak
uzun yıllardır üreticimizle aramızdaki ilişkiyi bankacı müşteri ilişkisinden öteye taşımayı
hedefliyoruz. Bugün ulaştığımız noktada 1 milyonu aşan müşterimiz, 6,5 milyar TL’ye yaklaşan
tarım kredimiz ve özel bankalar arasında %30’u aşan pazar payımız ile çalışmalarımızı büyük bir
şevkle sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz vizyon, tarımın sadece üreticilerimizin geçimlerini
sağladıkları bir mecra değil, büyük bir ekonomik faaliyet alanı ve stratejik bir sektör olarak ele
alınmasını kaçınılmaz kılıyor. Tarımın finansmanı konusunda sadece Türkiye’de değil dünyada da
en büyük know-how’a sahip bankalardan biriyiz. Her türlü tarımsal ihtiyacı karşılayabilecek geniş
ürün yelpazemiz var. Bankamız bununla birlikte tarımın sadece finansman tarafıyla değil sosyal
tarafı ile de yakından ilgilenen, çiftçilerimizin yüzünü güldürmek için çalışan bir banka. Bu işe
başladığımız ilk günden bu yana amacımız çiftçilerimizin hayatlarına değer katabilmek.
Türkiye’deki çiftçilerimiz için DenizBank olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye de
devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, tüm üreticilerimizin “Dünya Çiftçiler Günü”nü en içten
dileklerimle 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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