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Türk bankacılığı için büyük gurur

DenizBank, ABD’den sonra Avrupalı otoritelerce
de “Dünyanın En İnovatif Bankası” seçildi


Dünyanın 130 ülkesinden 3000’i aşkın banka ve finans kurumunun üye
olduğu,

uluslararası

finans

çevreleri

tarafından

en

saygın

ödül

platformlarından biri olarak gösterilen European Financial Management
Association

(EFMA)

ve

yönetim

danışmanlığı

şirketi

Accenture

tarafından verilen 2015 Yılı İnovasyon Ödülleri'nde, en prestijli kategori
olan

“Küresel

Çapta

İnovasyona

Önderlik

Eden

Kurum”

(Global

Innovator) ödülüne DenizBank layık görüldü.


DenizBank böylece Türkiye’den de 12 banka olmak üzere 5 kıtaya yaygın
toplam 61 ülkeden 212 finans kurumunun, 500’ü aşkın proje ile
başvuruda bulunduğu yarışmada, tüm kategoriler içinde birincilik ipini
göğüsleyen banka oldu.



Hakan Ateş: “Bankamızın ve Türk bankacılığının adını, tıpkı geçtiğimiz
yıl ABD’de Bank Administration Institute (BAI) Finacle tarafından verilen
“Dünyanın En İnovatif Bankası” ödülü ile olduğu gibi bu yıl da zirveye
taşımanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bankacılık hizmetlerinin
artık banka dışına çıktığı bir dönemde trendleri takip eden değil, yaratan
bir kurum olarak dijital geleceğe şekil vermek üzere imza attığımız
çalışmalarımızın,

böylesine

değerli

ödüllere

mazhar

olması

ve

bankamızın artık küresel çapta önderlik eden bir kurum olarak anılması
son derece gurur verici. Emeği geçen herkesi kutluyorum.”
DenizBank, dünyanın 130 ülkesinden 3000’i aşkın banka ve finans kurumunun üyeliği bulunan,
uluslararası finans çevreleri tarafından en prestijli ödül platformlarından biri olarak gösterilen
EFMA Accenture 2015 İnovasyon Ödülleri'nde Türk bankacılık sektörü adına önemli bir başarıya

imza attı. Banka, böylece geçen yıl ABD’de Bank Administration Institute tarafından dijital alanda
sektöre kazandırdığı, fark yaratan uygulamalarıyla layık görüldüğü “Dünyanın En İnovatif Bankası”
unvanını uluslararası saygın platformlarda perçinlemiş oldu.
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan EFMA ve yönetim danışmanlığı şirketi Accenture işbirliğinde
bu sene üçüncüsü düzenlenen, 212 Bankanın 8 kategoride 500’ü aşkın proje ile başvurarak
yarıştığı EFMA Ödülleri’nde, DenizBank başta “Kumsal”, “e-devlet”, “ATM Optimizer” ve
“Deniz Kabuğu” uygulamaları olmak üzere 17 projesi ile beğeni toplarken çeşitli kategorilerde
finale kaldı.
DenizBank, sektöründe dijital dönüşüm lideri olması, projelerinde yaratığı değerleri ve inovatif
yaklaşımını diğer finansal kuruluşların aksine bankacılığın her alanına temas eder şekilde ortaya
koyması nedeni ile yarışmanın en önemli ödülü olarak kabul edilen, “Küresel Çapta
İnovasyona Önderlik Eden Kurum” kategorisinde 1’ciliğe layık görüldü. Ayrıca “Çığır Açan
İnovasyon” kategorisinde de Banka, e-Devlet’e doğrudan erişim sağlayan projesiyle ürün
bazında 2’incilik ödülünün sahibi oldu.
DenizBank’ın ödül kazandığı bu 2 özel kategori, başvuruya kapalı olması ve finalistlerinin
organizasyonun Yönetim Komitesi tarafından belirlenmesi sebebiyle EFMA’da verilen en prestijli
ödüller olarak kabul ediliyor. Bu 2 özel kategorinin değerlendirme süreci kapsamında, Yönetim
Komitesi tüm finansal kuruluşların uygulamalarını tarayarak ürün bazında, “Çığır Açan
İnovasyon” kategorisinde 6 projeyi, “Küresel Çapta İnovasyona Önderlik Eden Kurum”
kategorisinde ise 9 bankayı finalist olarak açıklıyor. Başvuru yapılan 8 kategorinin kazananları
ödül komitesi, jüri üyeleri ve halk oylaması ile seçiliyor. Ancak DenizBank’ın zirveye çıktığı
başvuruya kapalı bu 2 özel kategorinin kazananları ise tümü dünya çapında 28 farklı ülkeden
seçilen ve 28 farklı finansal kurumun uzmanlarından oluşturulan jürinin değerlendirmesiyle
belirleniyor. Bu bağlamda platformun en değerli kategorisi olan “Küresel Çapta İnovasyona
Önderlik Eden Kurum” ödülünü kazanan bankanın başarısı tüm dünyaca kabul edilmiş oluyor.
DenizBank, 2014 yılında yine Türkiye’nin ilk mobil cüzden uygulaması fastPay ile bu platformda
“En İyi Müşteri Deneyimi” ödülüne layık görülmüş ve EFMA Accenture Ödülleri’nde bu yıl elde
ettiği önemli başarının işaretini vermişti.

Genlerimize işleyen bir gelenek; “inovasyon”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş

DenizBank’ın ötesinde, bankacılık sektörü ve Türkiye adına önemli bir gururu paylaştıklarını
belirttiği konuşmasına şöyle devam etti; “DenizBank olarak dijitalle birlikte gelen çağ değişimini
çok önceden öngördük ve iş yapış biçimimizi, sunduğumuz hizmetleri ilk günden bu yana bu
doğrultuda geliştiriyoruz. İnovasyon, bizim için DNA’mıza işlemiş bir gelenek anlamı taşıyor.
Avrupa’nın en saygın ödül platformlarından biri olan EFMA Ödüllerinde de, aslında geleceğin dijital
bankacılığına yön vermek üzere benimsediğimiz vizyonumuzun ödüllendirildiğine inanıyoruz.
Geçtiğimiz yıl ABD’de yine oldukça prestijli bir platform olan BAI Finacle’da “Dünyanın En Yenilikçi
Bankası” seçilmemizin ardından, bu yıl “Küresel Çapta İnovasyona Önderlik Eden Kurum” ödülünü
kazanmak, inovasyon açısından tüm dünyaya örnek teşkil ettiğimizin bir kez daha tescillendiği bu
önemli unvanın Amerika’dan sonra Avrupa tarafından da kabul edilmiş olması, hepimize gurur ve
mutluluk veriyor. Bizim için inovasyon yarışının ucu bucağı yok; bunu yeni ufuklara açılan bir
yolculuk olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızın hissedarımız Sberbank tarafından da takdirle
karşılanması da bizi ayrıca mutlu ediyor ve gurur veriyor. Sberbank Grubu’nun CEO’su Sayın
Herman Gref’in yakın zamanda verdiği bir mülakatta DenizBank’ı tüm iştirakleri arasında en iyi
durumda olan banka olarak niteleyip, ‘Hatta inovasyon anlamında Türkiye’deki bankamız,
Rusya’daki bankamıza göre bir adım ileride’ diyerek onore etmesi kazandığımız bu prestijli ödülleri
daha da anlamlı hale getiriyor. Bu vesile ile DenizBank’ın uluslararası alanda böylesine önemli
ödülleri kucaklamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

EFMA Ödülleri Hakkında
Bu sene 3.'sü düzenlenen EFMA-Accenture Inovasyon Ödüllerinde 5 kıtaya yaygın 61 ülkeden 212 banka 8 kategoride
506 proje ile yarışıyor. EFMA Awards'da ilk sekiz kategoride 6 finalist proje belirlenirken, Global Innovator (Küresel
Çapta İnovasyona Önderlik Eden Kurum) ve Most Disruptive Innovation (Çığır Açan İnovasyon) kategorisinde ödül
yönetim komitesi tarafından başvuru olmaksızın belirlenen adaylar yarışıyor. Toplamda 10 kategoride ödülün verildiği
EFMA Awards'da Global Innovator ve Most Disruptive Innovation ödülleri 30 farklı ülkeden seçilen ve dünyaca bilenen
30 farklı finansal kurumdan katılan uzmanlarca oluşturulan jürinin değerlendirmesiyle seçiliyor.
EFMA ve Accenture’dan Global Düzeyde katılım sağlanan ödül törenin tüm gün boyunca sürerken, tüm kategorilerin
kazananları inovasyonlarını anlattıkları sunumlar ile de bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu seneki törende ayrıca
inovasyon ve dijital dönüşümün bankacılığa etkilerinin irdelendiği 3 tane de özel panel ve sunum da gerçekleşti.

EFMA Hakkında

Avrupa'da 1971 yılında kurulmuş ve bugün geldiği noktada tüm dünyadaki bankacılık ve sigortacılık sektörü oyuncuları
tarafından kabul görmüş bir otorite olan EFMA kar amacı gütmeyen bir organizasyon yapısı olarak faaliyet gösteriyor.
EFMA'ya bugun dünyanın 130 ülkesinden 3.000'in üzerinde banka ve finans kurumunun üyeliği bulunuyor.
Yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde konferans, çalışma grubu, yerel toplantı, webinar, iş gezileri, müzakere ve beyin
fırtınası toplantıları düzenleyerek sektörün hem birbiriyle bilgi paylaşımı yapabilmesini hem de sektör oyuncularının
entelektüel seviyelerini artırmasını sağlayan kuruluş, ayrıca yıl boyunca çeşitli makaleler ve muhtelif konularda
aylık/yıllık raporlar hazırlıyor. Sektör için oldukça aydınlatıcı çalışmalar yürüten EFMA sadece bu yıl içerisinde 50’den
fazla büyük etkinliğe imza atmış bulunuyor.
Accenture Hakkında
Dünyanın en büyük danışmanlık şirketi olan Accenture, 336.000 kişilik çalışanı ile 120’den fazla ülkede müşterilerine
hizmet ediyor. Bankacılık ve teknoloji dahil 40’tan fazla endüstride danışmanlık faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014 mali
yılı itibariyle 30 Milyar Dolar’ın üzerinde net gelir üretmiş bulunuyor. En büyük 100 müşterisinin 95’iyle 10’dan daha
uzun yıldır çalışan şirket ayrıca dünyanın en geniş teknoloji hizmet sağlayıcısı olarak konumlanıyor.
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 766 şubesi ile 15 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, 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’e yakın 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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