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Bu yıl ilk kez dahil olduğu EFG İstanbul Menkul Değerler’in “Kurumsal Yönetim”
değerlendirmesinde en yüksek puanı alarak ilk sırada yer alan DenizBank,

2005 yılındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

DenizBank ‘Kurumsal Yönetim’de de
Bir Numara !

Türk bankacılık sektörünün parlayan yıldızı DenizBank, 2005 yılındaki kurumsal başarılarına bir
yenisini daha ekledi. Sektörün önde gelen yatırım danışmanlığı şirketlerinden EFG İstanbul Menkul
Değerler tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu”nda,
DenizBank en yüksek Kurumsal Yönetim ratingini alarak, ilk sırada yer aldı.
Sıralamada DenizBank’ı Akbank, Ford Otomotiv, Anadolu Efes, Migros, Finansbank, TEB, Doğan
Yayın Holding, Koç Holding ve Turkcell, Sabancı Holding ve Tofaş Fabrika izledi.
Değerlendirme sırasında şirketler, Kurumsal Yönetimin temel ilkeleri çerçevesinde incelendi.
Şirketlerin uygulamaları;
• Yöneticilerin yeterliliği ve disiplini,
• Hissedar haklarının gözetilmesi ve eşitlik ilkesine sadık kalınması,
• Şeffaflık ve açıklık,
• Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu ve bağımsızlığı,
• Sosyal sorumluluk
ana başlıkları altında yer alan 48 alt kritere göre incelendi ve her bir kriter için puan verildi.
DenizBank aldığı puanlarla, 5 ana başlıkta da ilk kategoride* yer aldı.
Raporda; üst sıralarda yer alan şirketlerin yatırımcı ilişkilerine verdikleri önem, kurumsal etik kodlara
duydukları saygı, icra ile yönetim kurullarının ayrışması, açıklık-şeffaflık politikaları ve artan ROE
düzeyleri ile diğerlerinden ayrıştıklarının da altı çiziliyor. Ayrıca; 9 Şubat 2004 tarihinde açıklanan ilk
değerlendirme sonuçları, bu yılki liste ile karşılaştırılarak şirketlerin 1,5 yıllık performansları da
irdeleniyor.
EFG İstanbul tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim rating raporunda ilk sırada yer almaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: “DenizBank olarak
bugünlerde pek çok güzel haberi ardarda almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ‘The
Banker’ dergisi tarafından dünyanın en hızlı ve istikrarlı büyüyen 8. bankası olarak açıklanan
DenizBank’ımızın bunun hemen ardından, Kurumsal Yönetim konusunda da Türkiye’nin en büyük ve
köklü şirketleri arasında ilk sırada yer alması göğsümüzü kabartan bir gelişme oldu. Bildiğiniz gibi,
Kurumsal Yönetim uygulamaları özellikle halka açık şirketlerde hayati bir önem taşıyor. Ancak biz,
geçtiğimiz yıl bankamızı halka arz etmeden çok daha önce Kurumsal Yönetime geçmiş; bu konudaki
tüm alt yapı hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bugün elde ettiğimiz önemli başarıda; Kurumsal Yönetimi

zorunlu bir uygulama olarak görmekten ziyade, bir “iş yapış felfesi” olarak içselleştirmemizin büyük
etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.
* İlk kategori; değerlendirmede 77 ve üzerinde puan alan şirketlerin yer aldığı kategoridir.

