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DenizBank ve Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Sanatımızın Hatıra Defteri,
Sedat Simavi Ödülleri’nde sahnedeydi!

“Sanatımızın Hatıra Defteri”ne Sedat Simavi Ödülü!
DenizBank’ın iştiraki DenizKültür’ün katkılarıyla hayata geçirilen
“Sanatımızın Hatıra Defteri” projesinin yapımcısı, usta belgeselci Nebil
Özgentürk, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi
Ödülü’ne televizyon dalında lâyık görüldü. Ödüle konu olan ve toplamda
600 dakikayı aşan belgesel ile 250 sayfalık kitabı içeren projede pek çok
ünlü sanatçı da yer aldı.
Ticari sorumluluklarının yanı sıra taşıdığı toplumsal sorumluluk çerçevesinde, Türkiye’nin kültür
ve sanat yaşamına yepyeni zenginlikler katmak için çalışan DenizBank’ın desteklediği
Sanatımızın Hatıra Defteri projesinin yapımcısı Nebil Özgentürk, Türkiye’nin en prestijli
ödüllerinden biri olan Sedat Simavi Ödülü’ne televizyon dalında lâyık görüldü. 1953’de
yaşamını yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 37 yıldan bu
yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri,
sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanlarında veriliyor.
Türkiye’nin yakın tarihindeki kültür, sanat ve edebiyat yaşamına damga vuran isimleri aynı
çalışmada toplayan bir proje olmanın ötesinde; toplamda 600 dakikayı aşan belgesel ve 250
sayfalık kitabı içeren “Sanatımızın Hatıra Defteri”ne yapım aşamasında pek çok ünlü sanatçı
gönüllü performanslarıyla katkıda bulundu. “Sanatımızın Hatıra Defteri”, proje tamamlandıktan
sonra CnnTürk ekranlarında kamuoyuyla buluştu.
DenizBank kültür sanatın yanında
Konuyla ilgili açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank’ın her zaman
kültür ve sanatın yanında olduğuna vurgu yaptı. Ateş, “2004 yılında kendi bünyemizde
kurduğumuz DenizKültür aracılığı ile kültür hazinemize değerli eserler kazandırdık, kazandırmaya
devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne ilk günden bu yana
destek veriyoruz. Benzer şekilde, Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum
Bale Festivali’ni, Devlet Opera ve Balesi işbirliğimiz çerçevesinde destekliyoruz. Dokuz yıldır
İDSO’nun (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) kurumsal sponsorluğunu sürdürüyoruz. Usta
belgeselci Nebil Özgentürk ile birlikte gelecek nesilleri geçmişin değerli mirasıyla buluşturmak
üzere hayata geçirdiğimiz ‘Sanatımızın Hatıra Defteri’ de yine sosyal sorumluluk vizyonumuz ile
kültür ve sanata destek faaliyetlerimizi birleştirdiğimiz kıymetli bir projemiz. Çalışmamızın
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden birine layık görülmesini, kültür ve sanata katkımızın

taçlandırılması olarak görüyoruz. Projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

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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