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DenizBank, The Banker tarafından
‘Türkiye’de Yılın Bankası’ seçildi
DenizBank, finans sektörünün İngiliz menşeli, prestijli yayın organı The Banker
tarafından "Türkiye’de Yılın Bankası Ödülü"ne layık görüldü.
Londra'da düzenlenen "The Bank of the Year Awards" töreninde ödülü alan
DenizBank Mali İşler Grubu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Suavi Demircioğlu,
"Kurum kültürümüzün DNA’sına işlediğimiz yenilikçilik anlayışımız ile
sunduğumuz ürün ve hizmetler sayesinde bu ödüle layık görülmekten büyük
onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.
DenizBank, kurum performansı ve müşteri memnuniyetini artıran yenilikçi hizmet ve uygulamaları
ile uluslararası alanda kazandığı itibarlı ödüllere bir yenisini ekledi.
DenizBank bu kapsamda Financial Times Grubu bünyesinde bulunan, İngiliz menşeli finans dergisi
The Banker’ın uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak yaptığı değerlendirme
sonucunda, 2014'te "Türkiye’de Yılın Bankası" seçildi. DenizBank'a ödülü, 28 Kasım 2014 tarihinde
Londra'da, dünya finans devlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende
takdim edildi.
The Banker, kurumların aşağıda yer alan kriterlerdeki performansını göz önünde
bulundurarak DenizBank’ı "Yılın Bankası" olarak belirledi:






Büyüme ve performans ölçütleri
Yüksek karlılığı sağlamaya yönelik stratejiler
Sektörde avantaj sağlayan yenilikçi uygulamalar
Farklı kanallardan müşteriye götürülen hizmetler
Bankacılık hizmet ve ürünlerinin toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılması.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Mali İşler Grubu Genel Müdür
Yardımcısı (CFO) Suavi Demircioğlu, "Kurum kültürümüzün DNA’sına işlediğimiz yenilikçilik
anlayışımız, ortak aklımız ve takım ruhumuz öncülüğünde sektörümüze örnek olacak adımlar
atmaya devam ediyoruz. Kısa süre önce Bank Administration Institute (BAI) ve ABD Bankalar Birliği
(ABA) tarafından verilen 'Dünyanın En İnovatif Bankası' ödülü ile onurlandırılmamızın ardından,
finans dünyasının kalbinin attığı bu organizasyonda 'Türkiye’de Yılın Bankası' Ödülü’ne layık
görülmenin kıvancını yaşıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize sağladığımız faydaların
yanı sıra uluslararası alanda kazandığımız itibarlı ödüller DenizBank Ailesi olarak bize gurur veriyor.
Bu başarıları sürdürmek adına çıktığımız yolda hız kesmeden yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
dedi

The Banker Ödülleri Hakkında
"The Bank of the Year" ödülü, iş dünyasının yakından takip ettiği Financial Times bünyesinde çıkarılan The
Banker tarafından her yıl Kasım ayında, uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak dünyanın birçok
ülkesindeki bankaların değerlendirilmesi sonucunda belirleniyor. Seçimlerde, mali performansın yanı sıra risk
yönetimi, yeni teknolojilerin kullanımı ve aynı sektördeki diğer kurumlardan farklılaşma stratejileri rol
oynuyor.
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 745 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek
Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş
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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