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DenizBank’tan tarımsal verimliliğe katkı sağlayacak yenilik

“Deniz’den Toprağa” uygulaması çiftçinin gözü
kulağı olacak
Tarımda yüzde 41 ile özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahip konumda
bulunan DenizBank, üreticilerin yüzünü güldürecek bir yeniliğe daha imza atıyor.
DenizBank, yeni geliştirdiği “Deniz’den Toprağa” mobil uygulamasıyla çiftçilerin
ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere
tek tıkla ulaşabilecekleri bir platform sunuyor.
DenizBank müşterisi olmayanların da kullanabildiği mobil uygulama ile çiftçiler
tarlalarını yönetebilirken; ziraat mühendislerine 7 gün 24 saat diledikleri anda soru
sorabilecek, hal borsa fiyatlarını karşılaştırmalı takip edebilecek, sektörel
gelişmelerden haberdar olup traktör kiralama gibi verimliliklerini artıracak
işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.
Tarımın Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi açısından stratejik konumuna büyük önem atfeden
DenizBank, temeline “Çiftçimizin Yüzü Gülsün” anlayışını yerleştirdiği bakış açısı ile çiftçiler, tarım
sektörü ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam ediyor.
Bankanın bu anlayışla hayata geçirdiği “Deniz’den Toprağa” mobil uygulaması üretim maliyetlerini
düşürüp verimini artırmak isteyen çiftçilere teknoloji desteğiyle özel çözümler üreten bir zirai
danışmanlık uygulaması olarak öne çıkıyor. “Tarlalarım”, “Mühendise Sor”, “Haberler/Duyurular”,
“Hal/Borsa Fiyatları” ve “Kiralık Traktör” fonksiyonlarını kapsayan uygulama DenizBank müşterisi olsun
olmasın, tüm çiftçilere açık. Çiftçilerin yanı sıra hobi amaçlı kendi bahçelerinde ürün yetiştirenler de
uygulamadan diledikleri gibi yararlanabiliyor.
Tek bir tıkla tarımsal öneriler, ziraat mühendislerine 7/24 ücretsiz soru imkânı
Üreticiler uygulama kapsamında zirai ürün seçimi, ürün türü, lokasyon, tarla büyüklüğü, toprak tipi,
sulama tipi ve ekim-hasat tarihleri gibi temel verileri her bir ürün için ayrı ayrı girerek, bölgenin toprak
özelliklerine uygun ilaçlama, gübreleme, sulama, ekim ve hasat tavsiyelerine bir tıkla ulaşılabiliyor. Aynı
köyde farklı tarlalarda yetiştirilen ürünler, arazi büyüklükleri toplanarak tek bir tarla olarak da
kaydedilebiliyor.
Uygulamada yer alan hava durumu takip sistemi sayesinde tarlaların üç günlük hava durumu
izlenebilirken; zirai don, aşırı yağış, sel gibi olası risklere karşı önceden tedbir alma şansı bulunabiliyor.
Aynı zamanda tarla, yetiştirilen ürün, meyve bahçeleri, ağaçlar ve bağlar ile ilgili her türlü soru,
konusunda uzman ziraat mühendisleriyle fotoğraf, video, ses kaydı veya yazılı olarak paylaşılabiliyor.
Sorular en kısa sürede yanıtlanıyor veya uygulamaya kayıtlı telefon üzerinden hesap sahibi aranarak
bilgilendiriliyor.

Deniz’den Toprağa uygulamasında çiftçileri bekleyen yenilikler bunlarla sınırlı değil. Üreticiler uygulama
ile hal ve borsa fiyatlarını takip edip en güncel fiyatları anlık izleyebiliyorlar. Tarım sektörüne dair tüm
gelişmeler, haberler, resmi duyurular, hibe ve destek açıklamaları, avantajlı kampanyalar
“Haberler/Duyurular” kısmında yer alırken, önemli duyurular üreticinin cep telefonuna anlık bildirim
olarak da iletilebiliyor.
Üreticiler ayrıca traktör kiralamak veya sahip oldukları traktörü kiraya vermek istediklerinde
uygulamanın “Kiralık Traktör” bölümünden yararlanıyor. Kiralık traktör ilanları ile uygun marka, model,
beygir gücü ve günlük kira bedeline sahip traktörü kiralamak üzere traktör sahibiyle temas kurulabiliyor.
Çiftçiler benzer şekilde ellerindeki traktörü başka bir çiftçiye kiralayarak hem gelir elde edebiliyor hem
de ihtiyaç sahibi başka bir çiftçiye yardımcı olabiliyorlar.

“İnovatif hamlelerimiz ile çiftçimizin hayatına değer katıyoruz”
DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak konuya ilişkin
yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi; “Tarım bankacılığına başladığımız ilk günden bu yana
çalışmalarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle yönetiyor; çiftçimizin gelirinin ve verimliliğinin artması,
köylerimizin göçlerle genç nüfusunu kaybetmemesi için, İnovasyon alanındaki bilgi birikimimizi de
devreye alarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen sene çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirmeleri
için tarımsal danışmanlık ve hasat zamanlarında ürün fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere
“Deniz’den Toprağa” facebook sayfasını uygulamaya almıştık. Bugün ise müşterimiz olsun, olmasın tüm
üreticilerimize açık olacak ve inovatif içeriğiyle sektörde bir ilki temsil eden “Deniz’den Toprağa” mobil
uygulamasını, çiftçilerimizin tarladaki akıllı danışmanları olarak hayata geçirdik. Bu uygulama çiftçimizin
adeta gözü, kulağı olacak. Pek çok nitelikli bilgiye bir tık ile ulaşabilecekler; tarlalarını izleyebilecek,
sektöre dair en güncel gelişmelerden anında haberdar olabilecek ve en önemlisi, ziraat mühendisi
uzmanlara ihtiyaç duydukları her an, sınırsız ve ücretsiz soru sorabilecekler. Bir kez daha üreticinin
hayatını kolaylaştırıp sektöre güç kazandıracak bir yeniliğin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz.
Önümüzdeki dönemde de çiftçimizin yüzünün DenizBank ile gülmesi vizyonuyla çalışmaya devam
edeceğiz.
Doktar tarafından DenizBank için geliştirilen uygulamaya sadece isim, soy isim bilgileri girilerek telefona
gelen mesaj ile kaydolmak ve ister cepten, ister tabletten kullanmak mümkün. Uygulama Apple Store
ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.
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 747 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan
iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy
Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, 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
1841 yılında kurulan, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte
birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana pay sahibi, Banka’nın sermayesinin %50’si + 1 adet paya sahip
olan Rusya Merkez Bankası’dır. Banka’nın diğer payları, çok çeşitli yerli ve uluslararası yatırımcılara aittir.
Sberbank, hizmetlerini Rusya’nın en büyük bankacılık dağıtım kanalı olan yaklaşık 14,7 bin adetlik şube ağı ile
sunmaktadır. Sberbank, sahip olduğu yaklaşık 80 bin ATM ve self-servis terminalinden oluşan ATM ağının
yanında sırasıyla 25,7 milyon kullanıcılı Sberbank Online internet bankacılığı ve 28,3 milyon kullanıcıya sahip
olan Mobil Bank hizmetlerini içeren uzaktan erişimli kanallar yoluyla da bankacılık hizmetine katkı sağlamaktadır.
Sberbank uluslararası faaliyetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi’nde (Kazakistan, Ukrayna, Beyaz
Rusya), DenizBank ile Türkiye’de, Sberbank Europe aracılığıyla İsviçre, Avusturya ve Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde ve aynı zamanda Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi ile yürütmektedir.
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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