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Yeniliklerin bankası DenizBank ve UnionPay’den
POS ve ATM’lerde dev birliktelik
Dünyanın lider kart kuruluşlarından UnionPay, Türkiye’nin güçlü
bankalarından DenizBank ile önemli bir çalışmaya imza attı.
İki kuruluş arasında tamamlanan proje doğrultusunda,
DenizBank’ın tüm ATM ve POS’larında bundan böyle UnionPay
kartları kabul edilecek.
Dünyanın en büyük kredi kartı ağlarından China UnionPay çatısı altındaki UnionPay
International, Türkiye’nin önemli ve yenilikçi bankalarından DenizBank ile finans
sektörünü etkileyecek büyük bir çalışmaya imza attı.
Yapılan açıklamaya istinaden bu işbirliği kapsamında DenizBank’ın 2 bin 100 ATM’sinde
ve 200 bini aşkın POS’unda bundan böyle UnionPay markalı kartlar kabul edilecek ve
tüm DenizBank işyerleri, başta Çin olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen

UnionPay kart sahiplerine hizmet sunabilecek.
DÜNYA GENELİNDE 5 MİLYAR KART
DenizBank ile UnionPay International arasında bir süredir devam eden müzakereler
sonucunda tamamlanan yeni kart kabulu, dünya genelinde 5 milyarı aşan UnionPay
kartını kapsıyor ve artık tüm UnionPay kart kullanıcıları DenizBank ATM ve POS
hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Farklı finans kuruluşlarıyla da kart kabulü konusunda çalışmalarını yürüten UnionPay
International, böylece Türkiye’deki kart kullanıcılarına farklı kanallardan ulaşabilmeyi
hedefliyor. Bu işbirliği sayesinde UnionPay kart kullanıcıları, Türkiye ziyaretlerinde
DenizBank ATM ve POS’larından rahatça alışveriş yapabileceği gibi, işyerleri de ticari
ilişkilerinde ve yurtdışı satışlarında müşterilerine yeni bir olanak sunarak bu işbirliğinin
fırsatlarından faydalanabilecek.
“Küresel arenada güçlü markalarla işbirliklerimizi yoğunlaştırıyoruz”
Gerçekleştirilen işbirliğinden duydukları memnuniyeti paylaşan DenizBank Bilgi
Teknolojileri ve Destek Operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dilek
Duman şunları kaydetti:
“DenizBank olarak küresel arenada güçlü markalarla işbirliklerimizi yoğunlaştırmaya
büyük önem veriyoruz. Bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırabilme hedefimiz
kapsamında, dünyanın önde gelen ödeme sistemi Unionpay ile yaptığımız anlaşma ile
artık UnionPay kartlarına DenizBank POS ve ATMlerinde hizmet vermeye başladık.
Böylece hem Unionpay sahibi müşterilerimizin hem de ülkemizi ziyarete gelen daha çok
sayıda turistin hayatını kolaylaştırma konusunda son derece önemli bir çözüm
ortaklığına imza atıyoruz. İşbirliğimizin her kesimden insanımızın günlük yaşantısına
büyük kolaylıklar getireceğine inanıyor, bankamız ile temas eden herkese erişilebilir ve
konforlu hizmet sunma yolunda önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Söz konusu anlaşmamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum”
UnionPay International Orta Doğu Bölge Genel Müdür Han Wang ise Türkiye’de
UnionPay kartlarının ATM ve POS’larda kabul edilme oranını hızla artırmaktan mutluluk
duyduklarını açıkladı. “Sadece bir yıl içinde hedefimiz bu oranı yüzde 80’e çıkarmak”
diyen Wang sözlerine şöyle devam etti: “UnionPay kartları bugün 150’yi aşkın ülkede
kabul ediliyor; 40 ülkede ise UnionPay logolu yerel kartlar basılıyor. DenizBank ile

tamamladığımız proje başta Çin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye’ye
seyahat eden ve bu ülkede ticaret yapan UnionPay kart kullanıcılarına daha iyi hizmet
vermek misyonuyla sürdürdüğümüz çalışmaların önemli bir adımı...
DenizBank ile UnionPay International’ın farklı projelerle bu işbirliğini güçlendireceğinin
de altını çizen Wang, “Yakın zamanda UnionPay logolu DenizBank kartları için de
çalışmalara start vermek arzusundayız. Türkiye ödeme sisteminde büyük fark
yaratacağına inandığımız bu kartın ekonomiye de olumlu yansıyacağı kanısındayız” diye
vurguluyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖDEME SİSTEMİ
Küresel anlamda 5 milyarın üzerinde kart sayısına ulaşan UnionPay, yüzde 30 pazar payı
ile dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Dünya genelinde
1.9 milyon ATM ve 27 milyon işyeri POS’u UnionPay kartlarını kabul ediyor. 2014’te
UnionPay kartlarının dünya genelindeki işlemleri 6,7 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, yılda
ortalama yüzde 27,3 büyüme anlamına geliyor. UnionPay, dünya genelindeki işlem
hacmiyle ikinci; kabul edilme oranı ile üçüncü en geniş kart ağı konumunda.
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UnionPay Hakkında
2002 yılında kurulan China UnionPay (CUP), 2004’ten bu yana Çin dışında da global platformda faaliyet
göstermeye başladı. 5 milyar kart ile dünyanın en büyük ödeme sistemi olan UnionPay’in Çin’in dışında 40
ülkede kartları bulunuyor ve 150’yi aşkın ülkede kabul ağı hızla büyüyor.
Güvenli ve kullanışlı ürünler sunarak dünyanın en geniş ödeme sistemine dönüşen UnionPay, pazara aynı
zamanda yenilikçi hizmetler de sunmaya devam ediyor. Global kart kabul ağını uluslararası işbirlikleriyle
hızlandıran UnionPay, güvenli, teknolojik ve değer katan hizmetleriyle yaratıcı ödeme çözümleri
sunmaktadır. Kart sahiplerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda online ve mobil ödeme, temassız
ödeme altyapısı QuickPass ve NFC de büyüyen UnionPay ödeme ürünleri içerisinde yerlerini almışlardır.

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 757 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

