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DenizYatırım, Türkiye Petrolleri Petrol
Dağıtım A.Ş.nin özelleştirmesinde
danışman seçildi
Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip olan Deniz Yatırım, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin
özelleştirilmesine ilişkin açılan finansal danışmanlık ihalesini kazandı.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren, şirket birleşmeleri ve
satın almaları konusunda önemli projelere imza atan DenizYatırım, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nın Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi kapsamında açtığı
danışmanlık ihalesini münhasır olarak kazandı. Finansal danışmanlık ihalesinde Deniz Yatırım
görevlendirilirken, taraflar arasında Ocak ayında Hizmet Sözleşmesi imzalandı. Kurum,
özelleştirilme çerçevesinde stratejinin belirlenmesi ve ön değerlendirme çalışmalarına da başladı.
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Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi sürecinde Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na danışmanlık hizmeti sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Deniz
Yatırım İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Sami Çelik şöyle konuştu; “Şirket
birleşmeleri ve satın alma bölümümüzün bugüne kadar imza attığı prestijli işlere bir yenisini daha
eklemekten heyecan duyuyoruz. Deniz Yatırım olarak sahip olduğumuz sektörel birikim ve
tecrübeli kadromuzla halka arz, şirket değerlemesi, blok satışlar, şirket devir ve birleşmeleri,
özelleştirme danışmanlığı, bono - tahvil halka arzı, yabancı ortak bulunması, şirketlerin yeniden
yapılanması ve ihtiyaca göre finansal danışmanlık hizmetleriyle öne çıkıyoruz. Bu yöndeki
çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Söz konusu anlaşmanın kurumumuz ve taraflar için
hayırlı olmasını diliyorum.”
DenizBank iştiraki olarak 1998 yılında kurulan Deniz Yatırım, müşterilerine sermaye piyasası
araçlarını tek çatı altında sunabilmek amacı ile “Finansal Süpermarket” anlayışı çerçevesinde

hizmet veriyor. Türkiye’nin en yaygın şube ağı sayesinde müşterilerine en kaliteli hizmeti yerinde
sunan DenizYatırım, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara erişim, geniş yelpazede kurumsal finansman
hizmeti ve yaygın erişim ağı ile öne çıkıyor.
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 735 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+1’ine 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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