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“Dünyanın En İnovatif Bankası” bir kez daha DenizBank…

DenizBank İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Oldu


DenizBank, finansal hizmet sektörünün bankacılık yönetimi alanında dünya çapında en saygın
kurumlarından ABD merkezli Bank Administration Institute (BAI) tarafından düzenlenen
2016 yılı BAI Bankacılık İnovasyonu Ödülleri’nde büyük ödül olan “Dünyanın En İnovatif
Bankası” unvanına layık görüldü.



6 yıldır düzenlenen ve dünyanın her yerinden 540’a yakın finans kurumunun 1000’den fazla
proje ile katıldığı bu önemli organizasyonda DenizBank, Türkiye’yi “The Most Innovative Bank
of 2016” kategorisinde final sahnesinde temsil etti. Banka, bu prestijli platformda 2014
yılında elde ettiği büyük başarıyı yineleyerek 2016 yılında da “Dünya’nın En İnovatif Bankası”
ilan edildi. DenizBank böylece 2015 yılında EFMA Ödülleri’nde elde ettiği “Küresel Çapta
İnovasyona Önderlik Eden Kurum” başarısıyla birlikte son 3 yılda global arenada 3. kez büyük
ödülün sahibi olarak Türkiye’de bir ilke imza attı.



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuya ilişkin değerlendirmesinde: “Bankamızın ve
Türk bankacılığının adını bu önemli platformda bir kez daha zirveye taşımak bizler için büyük
onur. Dijital alandaki çalışmalarımız ile son yıllarda başarı hikayemizi ara vermeden yazmaya
devam ediyoruz. DNA’mıza işlediğimiz inovasyon konusundaki yatırımlarımız ile böylesine
değerli bir ödüle tekrar mazhar olmak Bankamız için iftahar vesilesi” dedi.
DenizBank, dijital alanda sektöre kazandırdığı, fark yaratan uygulamalarıyla global arenada takdir
toplamaya devam ediyor. Banka, bu kapsamda son olarak, bankacılık alanındaki en yenilikçi uygulamaları
değerlendiren ve uluslararası platformlar arasında en saygını olarak kabul edilen BAI - Global Banking
Innovation Awards 2016’da (BAI Bankacılık İnovasyonu Ödülleri 2016) Türk bankacılık sektörü adına
önemli bir başarıya imza attı.
Yarışmada 3 ayrı kategoride 3 farklı inovasyon projesinin yanı sıra “The Most Innovative Bank of 2016”
kategorisinde finale kalan DenizBank, bu yıl “Dünyanın En İnovatif Bankası” ödülüne layık görüldü.
DenizBank, “Hızlı Kredi” ve “Pratik Menü” uygulaması ile Ürün ve Hizmet İnovasyonu, "İnternet
Bankaclığından E-Devlet’e Direkt Giriş” uygulaması ile de Sosyal ve Toplumsal alanda inovasyon ve
Bankacılıkta Yıkıcı İnovasyon kategorilerinde çok sayıda uluslararası finans kurumunun 200’e yakın
başvurusu arasından finale kalma başarısı gösterdi.
Hakan Ateş: “Başarı hikayemizi yazmaya, sektörümüzü gururlandırmaya devam ediyoruz”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Küresel bankacılık
sektörünün inovasyon arenası olarak nitelendirebileceğimiz BAI Ödüllerinde Türkiye’yi temsil etmek ve
dahası 2014 yılında kazandığımız “Dünyanın En İnovatif Bankası” ödülünü tekrarlamak Bankamız için tarihi
bir başarı anlamı taşıyor. Geçtiğimiz yıl yine saygın bir platform olan EFMA Ödülleri’nde “Küresel Çapta
İnovasyona Önderlik Eden Kurum” ödülünü kazanmamızın ardından bu seneki başarımızla birlikte üç sene
üst üste Amerika ve Avrupa’da “Dünyanın En Yenilikçisi” unvanını kazanmak bizler için büyük onur. Bu

prestijli organizasyonda ödül alan kurumlar, getirdikleri yenilikçi bakış ile bir anlamda bankacılık sektörünü
yeniden şekillendiriyor. DenizBank olarak sürekli gelişim ve yeniliğe açık olarak, bankacılık faaliyetlerimizi
her dönemde dijitale göre dizayn ederek ve gemimizin dümenini çok uzun zaman önce bu dünyaya
çevirerek uluslararası alanda benzersiz başarılar elde eden bir marka olmayı başardık ve sonucunda dünya
çapındaki inovasyon ödüllerine adeta ambargo koyduk. Futbol deyimi ile ifade edersek hat-trick yaptık.
Bu açıdan bakıldığında kendimizi bir bankadan çok teknoloji marifeti ile insanların hayatını kolaylaştıran bir
kurum olarak görüyoruz. Bu vizyonumuzun böylesine saygın bir platformda bir kez daha ödülle taçlanması
motivasyonumuza büyük katkı sağlıyor. Bu vesile ile DenizBank’ın uluslararası alanda ödülleri
kucaklamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
BAI Hakkında
Finansal hizmet sektörünün prestijli kurumu, ABD merkezli BAI (Bank Administration Institute), 90 yılı aşkın bir
süredir eğitim ve araştırma çalışmalarıyla sektörün gelişimine odaklanan; çok uluslu bankalardan toplum temelli
kuruluşlara varan bir yelpazede endüstrinin geniş kesimine hizmet veriyor. Sadece Amerika’da 8.000’in üzerinde
kuruma danışmanlık hizmeti veren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
BAI, finansal kurumlar için sunduğu etkinlikler, eğitim programları ve araştırmaların yanında, çözüm sağlayıcı
kuruluşların endüstri ile ilişkilerini geliştirmeleri misyonuyla da faaliyetlerini sürdürüyor. BAI kapsamında BAI Beacon
Konferansı çeşitli araştırma ve performans metrikleri, profesyonel öğrenme ve gelişim programları gibi etkinlikler
hayata geçiriliyor; bu sayede endüstrinin daha inovatif ve efektif bir şekilde gelişimi hedefleniyor. BAI, ayrıca ABD
Bankalar Birliği’nin (ABA) ilgili alt organları ile inovasyon alanında dünyanın en başarılı kurumlarını belirliyor.
Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen BAI - Global Banking Innovation Awards yarışmasında, bankacılık sektöründe hayata
geçirilen ve müşteri memnuniyeti, kurum verimliliği ve karlılığını olumlu yönde etkileyen inovasyona dayalı projelere
ödül veriliyor. Son 6 yılda globalde 540 kurumun 1000 farklı projesi yarışmaya başvuruda bulundu.
https://www.bai.org/
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 732 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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