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DenizBank’tan yöresel turizmin gelişimi
için üreticiye tam destek
Tarım sektöründe %32 pazar payı ile özel bankalar arasında lider olan
DenizBank, üreticileri her alanda desteklemeye devam ediyor. T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
ortaklığında gerçekleştirilen “Gelecek Turizmde” programı kapsamında
desteklenen ve ülkemizde lavanta üretiminin yüzde 93’ünü oluşturan
Isparta’nın Kuyucak Köyü’ne destek veren DenizBank yöre halkının sosyal
yaşamına da değer katmayı sürdürüyor.
Banka, lavanta üretimine ve yöredeki turizmin canlanmasına destek olmak,
yerli ve yabancı turistlerin lavanta tarlalarını gezmelerinde kolaylık sağlamak
amacıyla bisiklet parkı yaptırarak yöreye bisiklet hediye etti.
Tarım sektörüne sunduğu yenilikçi ürünler ile bu alanda özel bankalar arasında en büyük pazar
payına sahip olan DenizBank; üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Banka hayata geçirdiği
yenilikçi projeler ile çiftçinin yüzünü güldürürken, ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının geçimini
sağladığı tarım alanına da katkı sağlamayı sürdürüyor.
DenizBank T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
ortaklığında gerçekleştirilen “Gelecek Turizmde” programı kapsamında desteklenen ve ülkemizde
lavanta üretiminin yüzde 93’ünü oluşturan Isparta’nın Kuyucak Köyü’ne destek sağlayarak kırsal
turizmin gelişimine katkı veriyor.
Türkiye’de yöresel turizmin uygulandığı ilk noktalardan biri olan Isparta’nın Keçiborlu ilçesine
bağlı Kuyucak Köyü aynı zamanda ‘Lavanta Kokulu Köy’ olarak da anılıyor. Köye yerli ve yabancı
turistler gelerek lavanta tarlalarını ziyaret ediyorlar. Köyde ayrıca 17 kadın biraraya gelerek
‘Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi’ni kurarken, güzel konuşma ve diksiyon, ev
pansiyonculuğu, saha rehberliği, lavanta yetiştiriciliği, girişimcilik, tanıtım ve pazarlama ile turizm
işletmeciliği eğitimleri düzenleyerek yörenin kırsal turizm merkezi olması yönünde çalışmalar
yürütüyor.
DenizBank lavanta üretimine ve yöredeki turizmin canlanmasına destek olmak, yerli ve yabancı
turistlerin lavanta tarlalarını gezmelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bisiklet parkı yaptırarak
yöreye bisiklet hediye etti.

Üreticinin sosyal yaşamına destek Deniz’den
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Tarım Bankacılığı Grup Müdürü Esra
Diker şunları söyledi; ”Gönül bağımızın olduğu tarım sektörünü en fazla destekleyen lider özel
banka olarak uzun yıllardır üreticimizle aramızdaki ilişkiyi bankacı müşteri ilişkisinden ötede
konumlamayı hedefliyoruz. Bugün ulaştığımız noktada 1 milyonu aşan müşterimiz, 7 milyar TL’yi

aşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında %32 pazar payımız ile çalışmalarımızı büyük bir
şevkle sürdürüyoruz. Bankamız bununla birlikte tarımın sadece finansman tarafıyla değil sosyal
tarafı ile de yakından ilgilenen, çiftçimizin her daim yanında olan bir banka. İlk günden bu yana
amacımız çiftçilerimizin hayatlarına değer katabilmek. Bu kapsamda Kuyucak köyünde yöreye
değer sağlamaktan; lavantanın tanıtımına katkı vererek kırsal turizmin gelişimine destek
olmaktan ayrıca mutluyuz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak sürecek.”
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 732 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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