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DenizBank ile Berlin’de voleybol rüzgârı esti

 CEV DenizBank Voleybol Erkekler Şampiyonlar
Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı Berlin’de
tamamlandı!
 CEV DenizBank Voleybol Erkekler Şampiyonlar Ligi kapsamında Dörtlü
Final heyecanı, 28 – 29 Mart tarihlerinde Berlin’de yaşandı.
 DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Türk voleybolunun dünyada
markalaşması adına hayata geçirdiğimiz bu önemli spor olayında ikinci
sezonu idrak etmenin gururu içindeyiz. Dörtlü Finaller kapsamında, dünya
sporunun kalbinin attığı bir noktada, Berlin’de büyük bir heyecana tanık
olduk. Bundan sonra da sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde önemli
yer tutan spor yatırımlarımızı taçlandırmaya, Türk sporu ve sporcusunun
gelişimine katkıda bulunmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı André Meyer ise “Bir kez
daha taraftarlarımız, medya organları, sponsorlarımız ve iş ortaklarımız
dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın, Avrupa’nın en prestijli spor
turnuvasının son dönemecinden beklediği şekilde, sahanın içinde ve
dışında gerçek bir voleybol şölenine Berlin’de şahit olduk. CEV DenizBank
Voleybol Şampiyonlar Ligi’nin 2016 sezonu için çıtayı daha da yükseltmek
üzere DenizBank’la güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Türk sporunun gelişimi, spor kültürünün toplumun her kesimine eşit şekilde yayılması yönünde önemli bir
misyon üstlenen DenizBank’ın 2013 yılında imzaladığı anlaşma ile 3 yıl boyunca isim hakkına sahip olduğu,
dünya voleybolunun en saygın kulüp yarışması CEV DenizBank Voleybol Erkekler Şampiyonlar Ligi,
28 – 29 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşanan Dörtlü Finaller ile noktalandı.
10 Şubat – 12 Mart 2015 tarihleri arasında yaşanan play-off müsabakalarının ardından Dörtlü Final
mücadelelerinde heyecan doruğa ulaştı. Şampiyonada Rusya Federasyonu’ndan Zenit Kazan, Almanya'dan
Berlin Recycling Volleys, Polonya'dan Asseco Resovia Rzeszow ve PGE Skra Belchatow takımları mücadele
etti. Toplam 28 takımın yarıştığı Erkekler Ligi, DenizBank sponsorluğunda geçen ikinci yılında, 100’den fazla
maçın ardından büyük bir coşkuyla sona ererken, mutlu sona ulaşarak kupayı kaldıran takım ise Zenit Kazan
oldu.
DenizBank, Avrupa’da voleybolun en saygın yönetim organı konumundaki CEV (Avrupa Voleybol
Konfederasyonu) ile güçlerini birleştirerek CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi’ne hem erkek hem de kadınlarda

2014 sezonundan itibaren ismini vermişti. Üç yıl süreyle devam edecek olan; bankanın spora yönelik
yatırımlarını Türkiye sınırları dışına, Avrupa’ya taşıdığı bu işbirliği, Türk voleybolunun sürdürülebilir geleceği
adına da önemli bir gelişme olarak kaydedilmişti.
“Voleybolun ülkemizde gelişimi ve Avrupa’da temsili için çalışıyoruz”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar Ligi’nin ikinci yılı sona
ererken, Berlin’deki Dörtlü Final heyecanına yerinde tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Ateş, “DenizBank olarak kurulduğumuz tarihten bu yana finansal hizmetlerdeki başarımızla yetinmedik;
ülkemizin ihtiyaç haritası paralelinde kültür-sanat, spor ve eğitim alanlarında önemli yatırımlar yaptık.
Ülkemize, değerlerimize, insanımıza, kısacası geleceğimize katkı yapacak tüm girişim ve çabaların içtenlikle
yanında olmaya gayret ettik. Spor alanındaki yatırımlarımızın özünde ise, spor sevgisinin toplumun geniş
kesimleriyle buluşması ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlamak vizyonu yer aldı.
Voleybolun Türk sporunun parlayan yıldızı haline geldiği bir dönemde bu alanı sahiplenerek hem
vizyonumuzu gerçekleştiriyor hem de Türk voleybolunun uluslararası platformda temsiline, markalaşmasına
güçlü bir destek sunuyoruz. Şampiyonada dostluk ve centilmenlik çerçevesinde mücadele eden tüm takımları
tebrik ediyoruz” dedi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı André Meyer ise konu ile ilgili şöyle konuştu: “Eşi
görülmemiş başarılarla taçlanan bir sezonun daha sonuna geldik. Berlin’de heyecanı doruğa çıkaran Erkekler
Dörtlü Final karşılaşmalarının ardından, önümüzdeki hafta Polonya’nın Szczecin kentinde yapılacak Bayanlar
final müsabakalarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa Voleybol ailesi olarak, tüm kıtada voleybolun
sürdürülebilir büyümesini destekleme misyonumuzu paylaşan DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden
son derece memnunuz. DenizBank ile birlikte Avrupa’nın bu seçkin şampiyonasında çıtayı yükseklere taşımak
için var gücümüzle çalışıyoruz. 2 Temmuz’da Viyana’da gerçekleşecek olan 2016 fikstür çekimlerinin
ardından başlayacak birçok büyük uluslararası spor etkinliği için kalite ve mükemmeliyet standardı haline
gelen şampiyonamızın gelecek sezonunu büyük bir heyecanla bekliyorum.”
DenizBank sporun ve sporcunun yanında
DenizBank, sporun her dalının Türkiye’de gelişimini desteklemek, spor kültürünün mümkün olduğunca geniş
bir tabana yayılmasını desteklemek misyonu çerçevesinde, futbol başta olmak üzere tüm branşlara önemli
yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar vasıtasıyla, amatör spor takımlarının gelişimine ve dolayısıyla Türkiye’nin
spordaki varlığını güçlendirmesine katkı sağlıyor.
DenizBank’ın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor olarak anılan 5 büyükler ile
Anadolu’nun diğer güzide kulüplerine sağladığı finansal desteğin yanı sıra Taraftar Kart portföyü ve
Türkiye’deki Manchester United taraftarlarına özel tasarladığı Manchester United Bonus Card’ı bulunuyor.
Taraftar kart sayısı bugün itibarıyla 175 bine ulaşan DenizBank, spor kulüplerine sağladığı 897 Milyon TL’lik
kredi hacmi ile sektör lideri konumunda bulunuyor.
CEV Hakkında
9 Eylül 1973’te Scheveningen, Hollanda’da kurulan, 55 üyesi olan ve merkezi Lüksemburg’da bulunan CEV (Avrupa Voleybol
Konfederasyonu), Avrupa’da voleybol ve plaj voleybolunun yönetim organıdır. Denizbank’ın isim sponsoru olduğu “CEV Denizbank
Voleybol Şampiyonlar Ligi”, dünya voleybolunun kulüpler bazında en elit şampiyonasıdır. 2015 CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar
Ligi’ne 19 farklı Avrupa ülkesinden 28 erkek ve 20 kadın takımı olmak üzere toplam 48 kulüp ile dünyanın en iyi voleybolcularının
önemli bir bölümü katılamaktadır. Kasım 2014’ten 2015 yılı Nisan ayı başına kadar Erkeklerde 106, Kadınlarda 82 olmak üzere

toplam 188 maç yapılmıştır. Her iki organizasyonu Avrupa ülkeleri dışında aralarında Uzak Doğu, Güney Amerika ve Orta Doğu
ülkelerinin de bulunduğu coğrafyalardan yaklaşık 59 milyon kişi televizyon yayınları ile izlemektedir.
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 758
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, Rusya’nın en büyük bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’den fazla
şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan,
Ukrayna ve Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu
Avrupa’da sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da
bir şubesi bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir. Sberbank ayrıca,
Sberbank CIB ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır.
Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Bankanın resmi web
siteleri:
www.sberbank.ru, www.sberbank.com
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