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DenizBank’la Szczecin’de voleybol rüzgârı esti

CEV DenizBank Voleybol Kadınlar Şampiyonlar
Ligi’nde Kupayı Eczacıbaşı Vitra Kaldırdı
CEV DenizBank Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında Dörtlü Final heyecanı,
4-5 Nisan tarihlerinde iki Türk takımının, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank’ın katılımıyla
Polonya'nın Szczecin kentinde yaşandı.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar Ligi’nin
ikinci yılı sona ererken, Berlin’den sonra Polonya’da, Kadınlarda Dörtlü Final
heyecanına ortak olduk. DenizBank olarak spora sağladığımız destek, sosyal
sorumluluk faaliyetlerimizin en önemli kollarından biri. Sporun, toplumumuzun tüm
kesimleri tarafından benimsenmesi ve her dalda yaygınlaştırılması hususuna büyük
önem atfediyoruz. Dörtlü Final’de Türkiye’nin iki güzide kulübümüzle temsil edilmesi
bizi ayrıca gururlandırdı. Turnuvaya katılan tüm takımlara sundukları voleybol şöleni
için teşekkür ediyor, böyle önemli bir organizasyonda ülkemize yaşattığı gurur için de
şampiyon Eczacıbaşı Vitra’yı gönülden kutluyorum” dedi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı André Meyer ise “İki yıldan bu yana
DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz başarılı işbirliği çerçevesinde turnuvamızda çıtayı
sürekli daha yukarı taşıyoruz. CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar Ligi’nin 2015
sezonu sona ererken, sponsorumuz DenizBank ve tüm organizasyon ekibi ile birlikte,
Berlin ve Szczecin’de gerçekleşen Dörtlü Finaller başta olmak üzere tüm turnuva
sürecini gerçek bir spor şölenine dönüştürmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”.
DenizBank’ın isim sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen “CEV DenizBank Voleybol Kadınlar
Şampiyonlar Ligi”, 4– 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Polonya’nın Szczecin şehrinde oynanan Dörtlü
Finaller ile noktalandı.
10 Şubat – 12 Mart 2015 tarihleri arasında yaşanan play-off müsabakalarının ardından Dörtlü Final
mücadelelerinde heyecan fırtınası esti. Şampiyonada Polonya’nın Chemik Police, İtalya’nın Yamamay Busto
Arsizio takımlarının yanı sıra, Türkiye’den Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra mücadele etti. Toplam 20 takımın
yarıştığı Kadınlar Ligi, DenizBank sponsorluğunda geçen ikinci yılında büyük coşkuyla sona ererken, mutlu
sona ulaşarak birinciliği elde eden takım Eczacıbaşı Vitra 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.

Spora destek kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “DenizBank olarak kurulduğumuz günden bu yana kültür ve sanata
evet dediğimiz gibi ‘Spora da Evet’ diyor; Türk sporunun ve sporcusunun gelişimi yönünde önemli adımlar
atıyoruz. İnsanlarımızın hayatına sporun verdiği enerjiyle dokunmak, özellikle gençlerimiz nezdinde spor
bilincini yaygınlaştırmak; spor yatırımlarımızın temel eksenini oluşturuyor” dedi.
Şampiyonanın hem kadınlar hem erkeklerde her geçen yıl daha büyük bir mücadeleye sahne olduğunu
vurgulayan Ateş, sözlerine şöyle devam etti; “Bu yıl gerek erkekler gerekse kadınlar şampiyonlar ligi
müsabakaları hepimize adeta voleybol ziyafeti sundu. Özellikle kadınlarda mücadele eden takımlardan
ikisinin Türkiye’den olması bizler için gerçek bir gurur kaynağı. Dörtlü finalde boy gösteren tüm takımların
emeği, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde sergiledikleri mücadele son derece kıymetli. Ayrıca sezon
boyunca gösterdiği başarılı performansı dörtlü finallere taşıyarak kupaya uzanan Eczacıbaşı Vitra’yı gönülden
tebrik ediyorum.” dedi.
“Turnuvamızda çıtayı her sene daha ileriye taşımak için çalışıyoruz”
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı André Meyer ise konu ile ilgili şöyle konuştu: “Szczecin’de
gerçekleşen Dörtlü Final ile bir kez daha voleybol sporunun giderek daha popüler hale geldiğini gördük. Tüm
iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla beraber voleybolun kamuoyu nezdinde algısını geliştirmek ve turnuvamızda
çıtayı her sene yenilikçilik ve eğlence anlamında daha ileri noktalara taşımak; voleybol taraftarlarıyla farklı
şekillerde etkileşime geçmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Voleybolu saha içinde olduğu kadar sahanın
dışında da insanların hayatına dokunan bir yaşam tarzı haline getirmeyi arzuluyoruz. Uzun vadeli hedefimiz,
voleybol sporunun özünün ve centilmenlik, dostluk ve takım ruhu olarak özetleyebileceğimiz değerlerinin
genç nesiller tarafından da benimsenmesine katkıda bulunmak”.
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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