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DenizTv’ye Altın Pusula Özel Ödülü
 DenizBank’ın, 81 ildeki 700 şubesine ve 15.000’e yakın Denizcisine
daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetlerle ulaşarak bir eğitim ve
iç iletişim platformu sunan DenizTv, Altın Pusula Özel Ödülü’nün sahibi
oldu.
 DenizTv Genel Yayın Yönetmeni Meral Erbil; “Layık görüldüğümüz bu
özel ödülle, sektörde öncü uygulamalarıyla fark yaratan DenizBank’ın
çatısı altındaki çabalarımızın değerlendirilmesinden büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Altın Pusula
Halkla İlişkiler Ödülleri 3 Haziran 2014 Salı akşamı düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.
Özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yarıştığı ödül töreninde farklı ve etkin
kimliğiyle öne çıkan DenizTv, Altın Pusula Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
İş dünyasının da yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde konuşan DenizTv Genel Yayın Yönetmeni
Meral Erbil, DenizBank’ın başarı hikayesine DenizTv’nin de adını yazdıran bu özel ödülün
kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek; “DenizBank gibi yenilikçi bir kurumun çatısı altında,
DenizTv olarak fark yaratan işlere imza atmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her biri
örnek birer Denizci olan ekip arkadaşlarımla Türkiye’nin en saygın halkla ilişkiler ödülüne değer
görülmek, önümüzdeki dönemde çıtamızı yükseltmek üzere bizlere ilham veriyor. Denizcilerimiz
ve Kaptanlarımıza DenizTv, DenizRadyo ve DenizTube kanalları üzerinden sunduğumuz
çalışmalarımıza bütün hızımızla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen arkadaşlarıma ve
kapalıdevre bir televizyonda, gerçek televizyonculuk yapmamız için bize güvenerek yolumuzu
açan Genel Müdürümüz Sayın Hakan Ateş’e teşekkür ediyorum” dedi.

DenizTv hakkında;

DenizTv, bütün Denizcilerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak kendi pc’lerinden ulaşabilecekleri bir
eğitim ve iç iletişim platformudur. Gerektiğinde Banka için önemli gün ve olayların naklen yayınının
yapıldığı ve tüm çalışanlara aynı anda ulaşılabilen DenizTv yayınlarında; mesleki ve kişisel gelişim
programlarına, yeni ürün ve kampanyalar hakkında bilgilendirmelere, üst yönetim toplantıları ile Deniz
Akademi’de düzenlenen etkinlik ve eğitimleri özetleyen yayınlara yer verilmektedir. Her türlü etkinliği
görüntüleyen DenizTv, kurduğu arşivle ayrıca Bankanın görsel tarihçesini de oluşturmaktadır. DenizTv,
DenizBank’ın anahissedarı Sberbank tarafından “best practice” olarak seçilmiş ve benzeri bir yapıyı
Sberbank’ta oluşturmak üzere Rus meslektaşları tarafından incelenmektedir.
DenizTv Ekibi : Meral Erbil, Özgür Kamburoğlu, Ayşegül Hırka, Savaş Yalçın, Hasan Pulant, Oktay
Kalenderoğlu, Fatih Şark, Utku Cansever, Koray Mansuroğlu ve Orhun Şemin.
Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri hakkında
Başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
tarafından, 1999 yılından beri, “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” verilmektedir. “Altın Pusula Halkla
İlişkiler Ödülleri”, Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programıdır.
http://www.altinpusula.org/indeks.php
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 725 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, dört
yerli finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet
göstermektedir. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek
Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, 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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