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DenizBank kısa film yarışmasında
ödüller sahiplerini buldu
Self servis bankacılık işlemlerini konu alan “AçıkDeniz’i Anlat
Bana” kısa film yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve yenilikçi
çözümler sunan DenizBank, düzenlediği kısa film yarışmasında self servis kanallar üzerinden
bankacılık işlemi yapmanın avantajlarını anlatan genç yönetmenleri ödüllendirdi.
“AçıkDeniz’i Anlat Bana” kısa film yarışmasının ödül töreni 1 Ekim 2010 günü
DenizAkademi'de yapıldı. Düzenlenen ödül törenine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
katıldı.
"Sanat yoluna adım atmış gençlere destek olmak sevindirici"
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti;
“DenizBank olarak yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin memnuniyetini her geçen gün daha da
artırmak için çalışıyoruz. Şubeden alınan hizmetleri, AçıkDeniz adını verdiğimiz Self Servis
Kanallarımızdan da aynı kalitede verebilmek için hızlı bir gelişim sürecindeyiz. Hiç şüphesiz
hepimizin hayatında zaman çok önemli. Bankacılıkta zaman kazandıran hizmet anlayışının
adresi de Self Servis Bankacılık Hizmetleri. ‘Açıkdeniz’i Anlat Bana Kısa Film Yarışması’ ile bu
konuda bir farkındalık yaratırken, sanatın çok özel bir alanı olan kısa filmde gençlerimize
destek vermeyi, önlerini açmayı hedefledik.”
“Gençlere yönelik bankacılık çözümlerini artıracağız”
Hakan Ateş, bu yarışmanın, 2010 yılı başında sunulan PASO Gençlik Bankacılığı faaliyetlerinin
bir parçası olduğuna dikkat çekti. Ateş, ”Paso DenizBank” markası ile Türkiye’deki tüm
restoranlarda Paso Bonus ile yüzde 10 indirim, avantajlı eğitim kredileri ve ayrıcalıklı
bankacılık hizmetleri gibi birçok avantaj sunulduğunu da sözlerine ekledi.
Ayrıca gençlerin self servis bankacılık hizmetlerini yoğun olarak kullandıklarını belirten Ateş,
“Yarışmadaki filmlerin içeriklerinde de bu ilgi ve farkındalığı net olarak gördük. Önümüzdeki
yıllarda da sürdürmeyi arzu ettiğimiz ‘Açıkdeniz’i Anlat Bana Kısa Film Yarışması’na katılan
tüm yarışmacıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Ödül alan filmler
“AçıkDeniz’i Anlat Bana” kısa film yarışmasında "Fidye " filmiyle birinci seçilen Dünay Kılıç, 10
bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülü olan 5 bin TL'yi "Hadi Denize" filmiyle İbrahim
Sertaç Kasaplar, 2 bin 500 TL'lik üçüncülük ödülünü “Sahne 5 Plan 2" adlı filmiyle Murat
Sağlam aldı. Dereceye giremeyen yarışmacılara da bir sürpriz olarak 1.000'er TL'lik ödül
verildi. Yarışmaya başvuran eserleri; Deniz TV Genel Yayın Yönetmeni Meral Erbil, Belgesel
Yönetmeni Hasan Özgen, Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak, Yönetmen / Şair Turgay Kantürk
ve Sinema Yönetmeni Taner Elhan'dan oluşan jüri heyeti değerlendirdi. Törende dereceye
girenler ödüllerini DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Perakende Bankacılık
Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ve Güzel Sanatlar Saatchi reklam ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan’dan aldı.

