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DenizYatırım’a ‘Özel Sektör Borçlanma 
Aracı İhracına Aracılık Lideri’ Ödülü 

 

DenizYatırım, bu yıl beşincisi düzenlenen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri 
kapsamında, ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisinde ‘Özel Sektör 
Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri -2019’ ödülüne layık görüldü.  

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren; halka arzlar, borçlanma 
aracı ihraçları ile şirket birleşmeleri ve satın almaları konularında önemli projelere imza atan 
DenizYatırım, sektörün prestijli organizasyonlarında takdir toplamaya devam ediyor.  

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri 3 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. DenizYatırım, borçlanma aracı ihraçlarında dağıtım kanalının gücüyle 
‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisi ‘Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına 

Aracılık Lideri -2019’ dalında ödülün sahibi oldu.     

 “Ödüllerin verdiği motivasyonla geleceğe daha güçlü ilerliyoruz” 

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ihraç edilen finansman bonosu ve tahvillerden 

oluşan borçlanma araçlarının özel sektör tarafından son on yılda banka kredilerine alternatif fon 

kaynağı olarak artan biçimde kullanıldığına dikkat çekerken, DenizYatırım olarak bu araçları en etkin 

kullanan kurum olma özellikleriyle sektörde farklılaştıklarını söyledi. Akosman şöyle devam etti; 

“Özel bankacılık, fon yönetimi ve yatırım faaliyetlerini tek çatı altında toplamanın yarattığı sinerjinin 

güçlü rüzgarını arkamıza alarak, tüm yatırım hizmetlerinde olduğu gibi özel sektör borçlanma 

araçları piyasasında da en etkin kurumlardan biri haline geldik. Çalışmalarımızın sektörün saygın 

platformlarınca ödüllendirilmesi ailemizi gururlandırıyor. Sermaye piyasalarındaki birikimimiz ve 

alanında deneyimli çalışan kadromuzla pandemi koşullarında aynı kalitede hizmet vermeyi 

sürdüreceğiz”.    

 

DenizBank Hakkında 
 
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın 
alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine 
katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 
itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu. 
Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen 
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749 şubesi 
ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve 
Bahreyn’de bir şubesi 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. 
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