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DenizBank ve Belgeselin 3 Usta İsminden
Kültür Kardeşliği Projesi: ‘Biz Kültür Yolcuları’
 Kurulduğu günden bu yana “Sanata Evet” yaklaşımı çerçevesinde
kültür ve sanat alanında önemli yatırımlar yapan DenizBank, usta
belgeselciler Nebil Özgentürk, Can Dündar ve Coşkun Aral ile birlikte
önemli bir çalışmaya imza atarak, ‘Biz - Kültür Yolcuları’ projesini
hayata geçirdi.
 Her biri 45 dakikalık, 10 bölümden oluşan belgesel ve 205 sayfalık
kitabı içeren proje, Türkiye ve yakın coğrafyasının kültürel
zenginliklerini gözler önüne seriyor.
 DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “DenizBank olarak sosyal
sorumluluklarımıza sahip çıkabildiğimiz, insan hayatına fayda
sağlayabildiğimiz ölçüde kendimizi başarılı addediyoruz. ‘Biz - Kültür
Yolcuları’ da bu anlamda bizim için “insanımızın” hikâyesiydi; içinde
faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın geçmişi ve geleceğiydi. Böylesine
anlamlı bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
DenizBank, ülkemizin kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katmak yönündeki
misyonunun bir uzantısı olarak, usta belgeselciler Nebil Özgentürk, Can Dündar ve
Coşkun Aral ile birlikte ‘Biz - Kültür Yolcuları’ projesini hayata geçirdi. Bankanın,
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü
kültür-sanat alanındaki yatırımlarının son halkası olarak destek verdiği proje, yaşadığımız
toprakların kültürel çok renkliliğini ortaya koymayı amaçlıyor.
“Biz - Kültür Yolcuları”; Kafkas yaylalarından Sulukule sokaklarına, Ada sahillerinden
Balkan köprülerine, Abdal düğünlerinden Diyarbakır dengbejlerine, Akdamar
efsanelerinden alaturka sohbetlerine Türkiye’de kültürlerin zenginliği ve kardeşliği
keşfetmemize olanak sağlıyor.
‘Kültür Yolcuları’na büyük ustaların eşlik ettiği projede; Yaşar Kemal’le dengbejler, Ara
Güler’le Ermeni ustaları konuşuluyor, Zülfü Livaneli ile Livane Kalesi’ne tırmanılıyor, Fazıl
Say’la ise Adalar kültürünün izi sürülüyor. Ayşe Kulin ve Suzan Kardeş’le “suyun öte
yanı”na geçilen projede, Musa Eroğlu ile Erenler diyarına uzanılıyor; Ahmet Özhan’la eski
fasıllar, Burhan Öçal’la Sulukule kültürü yad ediliyor; Erol Parlak ve Kubat’la Abdallar
diyarında, Garo Mafyan’la ise Van Gölü’nde buluşuluyor.
“Hayata iz bırakmanın yolunun, kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları
kaydetti: “DenizBank olarak 1997 yılında 81. sırada başlayan bankacılık yolculuğumuzun
18. yaşında, Türkiye’nin 5. büyük özel bankası konumuna ulaşmış bulunuyoruz. Bu
başarıda kuşkusuz, kurumsal sorumluluklarımıza sahip çıkmamızın; eğitim, kültür, sanat,
spor gibi alanlarda toplumsal geleceğimize yaptığımız yatırımların büyük payı var. Tüm
bu alanların içinde kültür ve sanat ile gönül bağımız, kurulduğumuz ilk döneme
dayanıyor. Zira DenizBank olarak ilk günden bu yana hayata iz bırakmanın yolunun,
kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. Bu güzel çalışma ile de bu izleri daha da
derinleştiriyoruz. Başlı başına bir sanat hazinesi olan bu projeye destek vermekten büyük
mutluluk ve gurur duyuyor, çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.”
Zengin bir kültür öyküsü: ‘Biz Kültür Yolcuları’
‘Biz - Kültür Yolcuları’ projesinde ülkemiz ve yakın coğrafyalarına ait yaşam öyküleri,
belgeselin üç usta isminin gözünden sanatseverlerle buluşuyor. Farklı kültürlerin, farklı
medeniyetlerin derinliklerini keşfetmemize olanak sağlayan ve kültür kardeşliği ilkesiyle
hazırlanan projenin her biri 45 dakikalık, 10 bölümden oluşan, müziklerini Kardeş
Türküler’in yaptığı belgeselinin yanında, 205 sayfalık kitabı da okuyucusuyla buluşuyor.
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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