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Çiftçiler Günü’ne özel avantajlar Mayıs ayı boyunca Deniz’de

DenizBank’tan tarımın gelişimi için çiftçilere
tam destek
 Tarım sektöründe %39 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.
 Üreticiler, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde şube ve tüm DenizBank
kanallarından ayrıcalıklı hizmet alabilecekler. Mayıs ayı boyunca sürecek
kampanyalar kapsamında, tarımsal kredi ve sigorta ürünlerinde sunulacak
avantajların yanı sıra Üretici Kart’ını ilk kez kullanacak çiftçiler de özel fırsat ve
indirimlerden yararlanabilecek. Banka ayrıca bu özel gün vesilesiyle geçen sene
ilkini düzenlediği “Uçurtma Şenlikleri”nin ikincisini gerçekleştirerek toplamda 5
bin uçurtma ve 50 bin balonla pek çok köy ve kasabada geleceğin çiftçilerine
yönelik şenlikler düzenleyecek.
 Çiftçiler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan DenizBank Tarım
Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Tarıma gönülden bağlı,
samimi bir anlayışla hizmet veren Bankamız, çiftçimize en yakın, ihtiyaçlarını en
iyi anlayan banka olma vizyonuyla öncü ve yenilikçi çalışmalarına devam ediyor.
Tarım sektörünün lider özel bankası olarak, tarımın sadece finansman tarafıyla
değil, sosyal tarafı ile de yakından ilgileniyor, üreticimizin yüzünü güldürmek için
var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi bu önemli konuma taşıyan tüm
çiftçilerimizin “Dünya Çiftçiler Günü”nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Dünyanın en büyük tarım ekonomilerinden biri konumunda bulunan ülkemizde bu alanın stratejik
önemine büyük önem atfeden DenizBank, söz konusu çalışmalarını, temeline “Çiftçimizin Yüzü Gülsün”
anlayışını yerleştirdiği bakış açısı ile devam ettiriyor.
Banka Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle hayata geçirdiği avantajlı kampanyalar ile çiftçinin yüzünü
güldürürken, ülkemiz nüfusunun büyük kısmının geçimini sağladığı tarıma katkı sağlamayı sürdürüyor.
Üreticiler Mayıs ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında, tarımsal kredi ve sigorta ürünlerinde
avantajlı faiz oranı ve indirimlerden yararlanabilecek. Bununla birlikte Üretici Kartı’nı ilk kez Mayıs ayı
içinde kullanacak kart sahibi çiftçiler, tarımsal girdi alışverişlerine özel fırsat ve indirim kazanacaklar.
Üreticiler ayrıca Mayıs ayı boyunca tüm şube ve DenizBank kanallarından ayrıcalıklı hizmet alacaklar.

Değer yaratan projelerle çiftçilerin sosyal hayatlarına destek
Tarım sektörünü Türkiye’nin geleceği için sahiplenilmesi gereken en kıymetli alanlardan biri olarak
gören; tarım ile bağını bir sosyal sorumluluk, milli görev addeden DenizBank, çiftçinin yüreğine
dokunacak projelere imza atmaya devam ediyor. Banka geçen sene ilkini düzenlediği “Uçurtma
Şenlikleri”nin ikincisini gerçekleştirerek; toplamda 5 bin uçurtma ve 50 bin balonla pek çok köy ve
kasabada şenlikler düzenleyecek.
Yurt çapında tarımsal oda, birlik ve kooperatiflerin katılımıyla geniş çaplı düzenlenecek etkinlikler ile
Çiftçiler Günü’nün coşkusunu üreticilerle birlikte yaşayacak olan banka ayrıca bu özel gün için birçok il
ve ilçedeki şubelerinde kahvaltı organizasyonları da düzenliyor.

“DenizBank ile mutlu ve yüzü gülen çiftçiler en büyük hayalimiz”
DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, konuyla ilgili şunları
söyledi; ”Tarım sektörünü en fazla destekleyen lider özel banka olarak 15 yıldır üreticilerimiz ile
kurduğumuz ilişkiyi gönül birliğiyle büyütüyor, onlara her alanda destek olmak için var gücümüzle
çalışıyoruz. Bugün ulaştığımız noktada 9 Milyar TL’yi aşan tarım kredimiz, 1 milyonu aşan çiftçi
müşterimiz ve özel bankalar arasında %39’luk pazar payımızla sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz.
Sahip olduğumuz vizyon, tarımın sadece üreticilerimizin geçimlerini sağladıkları bir kanal değil, büyük
bir ekonomik faaliyet alanı ve stratejik bir sektör olarak ele alınmasını kaçınılmaz kılıyor. Tarıma verilen
her desteğin ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğu bilinci ile ilk günden bu yana çiftçilerimizin
hayatlarına değer katmayı amaçladık. 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 739 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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