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VakıfBank
Denizli’nin Yanındaki Güç
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi Hasan Karahan’ın katılımıyla, Denizli
İşadamları Platformu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda VakıfBank ve Denizli
Sanayi Odası arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre Banka, Çardak Özdemir
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yaklaşık bir milyon metrekarelik arsasını,
maliyetinin çok altında bir fiyatla DSO aracılığıyla satışa sunacak.
VakıfBank, ayrıca pek çok bankacılık ürün ve hizmetini DSO üyelerine özel imkanlarla
sunarak, Denizli’de sanayi, ticaret, istihdam ve ekonomik büyümenin yanındaki güç
olmaya devam edecek.
Zeybekci: “Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çardak Özdemir
Sabancı OSB’deki arsa satışı bizim için örnek bir işbirliği olmuştur.”
Güçlü Türkiye’nin lider bankası VakıfBank, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi
Hasan Karahan’ın katılımıyla, Denizli İşadamları Platformu’nun ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıda Denizli Sanayi Odası ile bir protokole imza attı. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet
Emin Özcan ve DSO Başkanı Müjdat Keçeci’nin imzaladığı protokole göre Banka, Çardak
Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yaklaşık bir milyon metrekarelik
arsasını, yeni tesislerin kurulabilmesi amacıyla maliyetinin çok altında bir fiyatla DSO
aracılığıyla satışa sunacak.
VakıfBank, imzalanan protokol kapsamında ayrıca, DSO üyelerine işyeri edindirme kredisinden
dış ticaretin finansmanına, nakit yönetiminden enerji verimliliğine, uluslararası kredilerden
ödeme sistemlerine kadar pek çok bankacılık ürün ve hizmetinde özel imkanlarla hizmet
verecek.
Arsa satışlarıyla yeni tesislerin kurulmasına ön ayak olması ve bankacılık işlemlerinde DSO
üyelerine avantajlar sunmasıyla VakıfBank, Denizli’de sanayi, ticaret, istihdam ve ekonomik
büyümenin yanındaki güç olmaya devam edecek.
Zeybekci: Hizmetlerinden dolayı VakıfBank’a teşekkür ediyorum.

Toplantıda bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bu işbirliği için VakıfBank
Genel Müdürümüzün ve Sanayi Odası Başkanımızın heyecanını hissettim. Dedim ki; aşk varsa
heyecan vardır. Onların da aşklarını heyecanlarını gördüm. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür
ediyorum. Başta VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere, Genel Müdürümüze ve
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çardak Özdemir Sabancı OSB’deki arsa
satışı bizim için örnek bir işbirliği olmuştur” dedi.
Özcan: İşletmelerimizin yanındaki güç olacağız.
Düzenlenen toplantıda konuşma yapan ve Denizli’ye desteklerini aralıksız olarak
sürdürdüklerini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Çardak Özdemir
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin toplam 3.3 milyon metrekarelik alanının yaklaşık bir
milyon metrekaresi VakıfBank mülküdür. VakıfBank olarak Çardak Özdemir Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki bir milyon metrekarelik arsamızı başta Denizli Sanayi Odası üyeleri olmak
üzere yatırım yapmak, fabrika kurmak, taş üstüne taş koymak, kısaca Denizli ve ülkemiz için
çalışmak isteyen herkese, Banka olarak gereken fedakârlığı da göstererek Sanayi Odası
aracılığıyla satmaya başlıyoruz. Bunun için Denizli Sanayi Odası ile bir protokol imzalayarak,
çeşitli adalarda bulunan parsellerimizi metrekaresi 5 dolardan satışa sunuyoruz. Protokole
göre, isteyen girişimcilerimiz arsaları peşin ödemeyle alabilecek. Alım için krediye ihtiyacı olan
girişimcilerimiz gerekli şartları taşıyorsa kendilerine krediyi de biz sağlayacağız.
Ayrıca protokolümüze göre Denizli Sanayi Odası üyelerinin ihtiyaç duydukları kısa, orta ve uzun
vadede tüm nakdi ve gayri nakdi kredileri de yine VakıfBank olarak uygun koşullarda
kullandıracağız. İşyeri edindirme kredisinden dış ticaretin finansmanına, nakit yönetiminden
enerji verimliliğine, uluslararası kredilerden ödeme sistemlerine kadar, işletmelerimizin
yanındaki güç olacağız” şeklinde konuştu.
Keçeci: Denizli’de VakıfBank’la yatırımı ve istihdamı hızlandıracağız.
Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci konuşmasında; “Öncelikle Çardak Özdemir
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni bundan 21 yıl önce kuran o dönemin sanayicilerine,
VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı’na ve Genel Müdürü’ne, Sayın Valime ve özellikle Sayın
Bakanıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Denizli için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Denizli
Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, daha önce dağınık bir yapıdaydı ve büyük
ölçekli alan talep eden sanayicilerimize yer tesis etmemiz pek mümkün olmuyordu. Bu nedenle
yeniden bir yapılanmaya gittik. VakıfBank’la ve Sanayi Bakanlığımızın yardımlarıyla özel bir
gruplaşma yaptık. Bu gruplaşma neticesinde, VakıfBank tarafından kendisine ait olan bölgeler,
5 dolara Sanayi Odamız aracılığıyla devredilecek. Böylece, altyapısı bitmiş, elektriği, yolu, suyu
hazır alanlar, ihtiyacı olan sanayicilerimize 5 dolara tahsis edilecek. Denizli’nin işe, aşa ihtiyacı
olduğu bir dönemde bu alanı iş yapacak ve bacayı tüttürecek gerçek sanayicilere vereceğiz.
Böylece Denizli’de yatırımı hızlandıracağımıza, üretimi, istihdamı ve dolayısıyla da ihracatı

artıracağımıza inanıyorum. Buna vesile olan herkese, Denizli Sanayi Odası adına tekrar
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

