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DenizBank’tan global arenada spora tam destek!

DenizBank, CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi’ne
ismini verdi!








Türkiye’de sporun gelişimine destek vermek, daha geniş bir tabana
yayılmasına katkı sunmak misyonuyla önemli yatırımlar yapan
DenizBank, dünya voleybolunun kulüpler düzeyinde en saygın
şampiyonası “CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi”ne ismini verdi.
2013 – 2014 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca “CEV DenizBank
Voleybol Şampiyonlar Ligi” olarak anılacak turnuva ile Banka, Türk
voleybolu ve markasının küresel ölçekte temsili adına önemli bir adım
attı.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “CEV gibi bir kurum ile
güçlerimizi birleştirerek, spor alanındaki varlığımızı daha da sağlam
temellere oturtuyor; bir Türk bankasının adını, Avrupa’nın en prestijli
voleybol organizasyonuna taşıyoruz” dedi.
Avrupa
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Konfederasyonu
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Meyer
ise
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, “xxxxxx xxxx” diye
konuştu.

Türk sporunun, sporcusunun gelişimi, spor kültürünün toplumun her kesimine eşit şekilde
yayılması yönünde önemli bir misyon üstlenen DenizBank, her yıl dünyanın dört bir yanından
en elit sporcuların yarıştığı “CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi”ne ismini verdi.
DenizBank’ın CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) ile yaptığı anlaşma kapsamında, “CEV
Voleybol Şampiyonlar Ligi” hem kadın hem de erkeklerde 2013 – 2014 sezonundan itibaren 3 yıl
boyunca DenizBank ismiyle anılacak. Yani “CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi “heyecanı, 3 yıl
boyunca onlarca Avrupa ülkesinde DenizBank ile yaşanacak.
DenizBank, söz konusu sponsorluk ile sporun farklı dallarına hâlihazırda verdiği desteği ve bu
alandaki varlığını; uluslararası arenada saygın bir organizasyon ile güçlerini birleştirmek suretiyle
perçinliyor. Aynı zamanda, özellikle son yıllarda büyük bir başarı öyküsüne imza atan Türk
voleybolunun global arenada markalaşması ve Türkiye’de voleybol sporunun daha geniş
kitlelerce benimsenmesi yönünde de önemli bir misyon üstleniyor.

“CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar Ligi” kapsamında Kadınlar Ligi grup maçları 22 Ekim 2013
- 17 Aralık 2014; playoff maçları 14 Ocak 2014 – 13 Şubat 2014, Final Four ise 15-16 Mart 2013
tarihleri arasında oynanacak. Lige Türkiye’den katılan takımlar; Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray
Daikin ve Vakıfbank.
22 Ekim 2013 - 18 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek Erkekler Ligi’ne ise Türkiye’den
Arkas, Halkbank ve Galatasaray takımları katılacak. Playoff maçları 14 Ocak 2014 – 13 Şubat
2014, Final Four 22-23 Mart 2013 tarihleri arasında oynanacak.
DenizBank ile CEV arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle ilgili tanıtım toplantısı 22 Ekim 2013, Salı
günü İstanbul Swiss Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya DenizBank Genel Müdürü Hakan
Ateş’in yanı sıra Avrupa Voleybol Federasyon André Meyer, xxx gibi dünyada voleybol
sporunun gelişimine öncülük eden isimler katıldı.
“Voleybolumuzun dünyada markalaşması yönünde önemli bir adım atıyoruz”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada 30 yıllık bankacılık kariyeri
boyunca kendisini en çok mutlu eden ve gururlandıran projeler arasında bu işbirliğinin şimdiden
yerini aldığını söyledi. Ateş, “Bugün, kurumsal tarihçemizin bu son derece önemli kilometre
taşlarından birini idrak ediyoruz. Avrupa voleybolunun patronu konumundaki CEV ile bizleri bir
araya getiren bu tarihi işbirliği, spora destek olma misyonumuzu daha da ileri taşırken, son
yıllarda uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Türk voleyboluna bir teşekkür niteliği
taşıyor. Diğer yandan, DenizBank için voleybol sporunun önemini artıran bir başka konu daha
var: Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi tarihine baktığımızda kupayı en çok müzesine
götüren ülkenin Rusya olduğunu görüyoruz. Bu açıdan, ana hissedarımız Sberbank’ın da ülkesi
olan Rusya ile, son yıllarda kadınlarda kupalara adeta ambargo koyan Türkiye için voleybol,
muhteşem bir ortak payda sunuyor. İşbirliği anlaşmamızın taraflara ve Türk sporuna hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı André Meyer ise toplantıda yaptığı konuşmada
şunları söyledi:
xxxxxxxxxxxxx
DenizBank sporun ve sporcunun yanında
DenizBank, sporun her dalının Türkiye’de gelişimini desteklemek, spor kültürünün mümkün
olduğunca geniş bir tabana yayılmasını desteklemek misyonu çerçevesinde, futbol başta olmak
üzere tüm branşlara önemli yatırımlar yapıyor. Türkiye’de futbol kulüplerini finanse eden tek
banka olan DenizBank, spora verdiği destekle içinde bulunduğu toplumla bütünleşiyor, insanların
hayatına ortak bir platformla ve ortak bir enerjiyle temas ediyor.
DenizBank’ın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor olarak anılan 5
büyükler ile Anadolu’nun diğer güzide kulüplerine sağladığı finansal desteğin yanı sıra Taraftar
Kart portföyü ve Türkiye’deki Manchester United taraftarlarına özel tasarladığı Manchester United
Bonus Card’ı bulunuyor. Bu kapsamda DenizBank, gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarını ve

yatırım yaptığı kulüplere özel finansman olanaklarını, taraftarlarına yönelik kart avantajları ile
besleyerek, bütünsel bir değer yaratıyor.
Öte yandan Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’sında lounge’lar
“Deniz Club Lounge” adıyla anılıyor. DenizBank’ın Eylül 2013 itibarıyla spor kulüplerine sağladığı
kredi hacmi 592 Milyon TL’nin üstünde. Kulüplere özel Bonus Card’ları ile taraftarlar indirimli
alışveriş yapma, kulüplerine maddi anlamda katkıda bulunma, ücretsiz forma, maç bileti
kazanma gibi avantajlar sağlayan DenizBank, ayrıca uzun yıllar Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’ne
(TAYK) sponsor oldu. 2010 – 2011 sezonunda Fenerbahçe’nin, Avrupa çapında şampiyonluklara
imza atan atletizm takımı koşucuları Nevin Yanıt ve Burcu Ayhan’a sponsor olan Banka,
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı da destekliyor.
CEV Hakkında
21 Ekim 1963’de Bükreş, Romanya’da kurulan CEV (The European Volleyball Confederation ), merkezi Luxemburg’da
bulunan ve Avrupa’nın kulüpler ve ulusal takımlar nezdindeki tüm voleybol ve plaj voleybolu müsabakalarını,
organizasyonlarını düzenleyen kurumdur. Bu fonksiyonları itibarıyla, 55 Avrupa ülkesinin üye olduğu dünyanın en
büyük federasyonlarından biridir.
Denizbank’ın isim Sponsoru olduğu “CEV Denizbank Voleybol Şampiyonlar Ligi” Kadın/Erkek organizasyonu, dünya
voleybolunun kulüpler bazında tartışmasız en elit şampiyonasıdır. Bu şampiyonalara 17 farklı Avrupa ülkesinden 28
erkek ve 24 kadın takımı olmak üzere toplamda 52 elit kulüp ve en üst düzeyde sporcular katılmaktadır. Ekim ve Mart
ayları arasında oynanan bu şampiyonalarda erkeklerde 106, kadınlarda ise 94 maç olmak üzere toplamda 200 maç
yapılmaktadır. Her iki organizasyonu Avrupa ülkeleri dışında aralarında Asya, Güney Amerika, Körfez ülkelerinin de
bulunduğu coğrafyalardan yaklaşık 200 milyon kişi televizyon yayınları ile izlemektedir. Ülkemizden 2013/14
sezonunda, erkekler kategorisinde Halkbank, Arkas, Galatasaray; kadınlar kategorisinde ise Galatasaray Daikin,
Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank takımları mücadelelerde yerlerini alacaklardır.
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 685 şubesi ile 14 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir.
DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech,
DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası
iştirakleridir.
www.denizbank.com, https://www.facebook.com/DenizBank, https://twitter.com/DenizBank
Sberbank hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki
bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve
Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası,
banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı

yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi
bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın
uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer
ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık
lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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