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QNB Finansbank finansal okuryazarlık projesi kapsamında
çiftçilerle buluşmaya devam ediyor!
QNB Finansbank, 2016 yılında başladığı Finansal Okuryazarlık projesine bu yıl da devam ediyor!
Eğitimler geçtiğimiz günlerde İzmir ve Ankara illerindeki çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Çiftçilere, gelir ve giderlerini doğru yöneterek kazançlarını nasıl büyütebilecekleri, finansman ihtiyacının
nasıl belirleneceği ve nereden karşılanabileceği, bütçe oluşturma ve bütçe oluşturmanın önemine kadar
pek çok konuda eğitimler verildi. Frankfurt Okulu eğitmenleri tarafından finansal bilgilerin yanı sıra
tohum seçimi, sertifikalı ürün kullanımı gibi gidilen her bölgeye uygun olarak seçilen sektörel konularda
da eğitimler verildi.
Eğitimlerin ilki 19 Ağustos Pazartesi Menemen Ziraat Odası iş birliği ile İzmir’de gerçekleşirken ikincisi 21
Ağustos Çarşamba günü Gölbaşı Ziraat Odası iş birliği ile Ankara’da gerçekleşti. İki oturum halinde
gerçekleşen eğitimlerin ilk bölümünde finansal okur yazarlık ikinci bölümünde ise o bölgeye özel olarak
seçilen tarımsal konularda eğitimler verildi.
Çiftçilere verdikleri eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve
Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar; “Doğru zamanda doğru yerde olmayı prensip
haline getirmiş bir banka olarak, çiftçilerimizin üretim yaparken yanlarında olmanın yanı sıra bu süreçte
ihtiyaç duyacakları her alanda onlara destek vermenin önemine inanıyoruz. Bu sebeple, 2016 yılından bu
yana her yıl farklı illerimizde çiftçilerimiz ile bir araya gelerek Finansal araçların verimli kullanılması, gelirgider yönetimi ve tasarrufların değerlendirilmesi konularda eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca yaygınlaşan
şube ağımız ile beraber çok daha fazla üreticimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her
geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Tarım Kart’ın yanı sıra çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ödeme
planları ve hasat zamanlarını da göz önünde bulundurarak onlara özel kredi imkanları sunuyoruz.
CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak, üretimin devamlılığı
için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
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