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DenizBank’tan 20. Yıla Özel
Kutlama
DenizBank'ın 20. kuruluş yıldönümü için Zorlu Center’da düzenlenen özel
etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri
katıldı. Yaklaşık 2000 davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank'ın 20 yıllık
başarı öyküsü ile gelecek yıllara ilişkin vizyonu paylaşıldı.
Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref: “DenizBank’ı satın aldığımız
dönemde bankayı Orta ve Doğu Avrupa’da inovasyon odağı haline getirmeyi
amaçladığımızı ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada 2014 ve 2016
yıllarında dünyada, 2015’te ise Avrupa’da yılın en inovatif bankası olmayı
başarmış bir kuruma sahibiz. 5 yıllık süreçte çıtayı yukarıya taşıdık.
Yakaladığımız göz kamaştırıcı başarılar yerini çok daha iyilerine bırakacak.
Buraya ilk geldiğimizde “Türkiye bizim için ikinci vatan oldu” demiştim. Bugün
de aynı duyguları taşıyorum, iyi ki bu yatırımı yapmışız” dedi.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: “1997 yılında zorlu bir misyonu yerine
getirmek üzere küçük bir odada büyük hayaller kurarak çıktığımız yolda bugün,
Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasından biri olan DenizBank’ın 20. gurur yılını
kutluyoruz. Bu yolculukta, her zaman öncelikli motivasyonumuz ülkemize,
müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza
değer katmak oldu. Biz onlara değer kattıkça, DenizBank da değerlendi.
Sberbank hissedarlığında 5. yılımızı da kutladığımız bu özel gün vesilesiyle
belirtmek isterim ki, Sberbank’ın küresel vizyonundan aldığımız ilham ve
özgüvenle gelecek 20 yıllar için daha büyük hayaller kurmaya hazırız” dedi.
DenizBank, kuruluşunun 20. yıl dönümünü İstanbul'da gerçekleştirdiği bir etkinlikle kutladı.
Gecede konuşma yapan Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, DenizBank’ın 20.
kuruluş yıl dönümünü kutladığı konuşmasında DenizBank’ı satın aldıkları dönemde bankanın 300
bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, 5 yıllık birliktelik
süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gref şöyle devam etti; “2012
yılında bankayı Orta ve Doğu Avrupa’da inovasyon odağı haline getirmeyi amaçladığımızı
paylaşmıştım. Bugün geldiğimiz noktada 2014 ve 2016 yıllarında dünyada, 2015’te ise Avrupa’da
yılın en inovatif bankası olmayı başarmış bir bankaya sahibiz. DenizBank ailemizin en genç üyesi
olmasına karşın, grubumuzun inovasyon üssü konumunda bulunuyor. Artık DenizBank’ın ismini
duyduğumuzda, inovatif şirketler reytinginde ilk sıralarda yer alan, hem ulusal hem de küresel
düzeyde iş dünyasına örnek teşkil eden bir kurumdan bahsedildiğini biliyoruz. Bu çok kıymetli.”
Buraya ilk geldikleri dönemde Türkiye ile ile ilgili fikri sorulduğunda Türkiye’nin ikinci vatanı
olduğunu söylediğini, bugün de aynı duyguları taşıdığını belirten Gref, ”Başarılarla geride kalan 5
yıllık dönemin ardından, mutlulukla ifade etmek isterim ki, iyi ki bu satın almayı yapmışız.” dedi.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise 20 yıllık yolculuklarında sektörünün devler liginde
yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz

ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu;
“Ünlü ozanın deyişiyle ‘Uzun ince bir yoldu’ bizimki. 1997 yılında 81. sırada, bir kişiyle başladığımız
yolculuğumuzda, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasından
biri olmanın onurunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte düşündüğümüzde DenizBank’ın
öyküsünü, yüzbinlerin öyküsüne dönüştürüyoruz. Türkiye’nin en büyük salonlarından birini tek bir
koltuk boş kalmamacasına dolduran tüm Deniz dostları sayesinde bu kıvancı bir kez daha yaşadık.
Geleceğe bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda, tarihçemize pek çok şeref madalyası ekledik.
Ülkemize, müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer katmayı
her zaman önceliğimiz olarak gördük. Adımlarımızı, yılmadan, cesaretle ama tevazuyu hep
korumaya çalışarak atmaya gayret ettik. Daima farklı bakış açıları, yenilikçi düşünceler ve ufuk açıcı
fikirler peşinde olduk. Bu farklı bakış ve arayışımız, tam üç yıl arka arkaya verilen “Dünyanın En
Yenilikçi Bankası” unvanıyla gururlandırdı hepimizi. Aynı heyecanla gelecekte de insanımıza,
toplumumuza yararlı projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.”
Aynı zamanda Sberbank hissedarlığı altında 5. yıllarını kutladıklarını belirten Hakan Ateş, örnek
gösterilen hız ve başarıda gerçekleşen entegrasyon sürecinin ardından, Sberbank’ın küresel
vizyonundan aldıkları ilham ve özgüvenle yeni başarılara yelken açacaklarını söyledi.
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 747 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür,
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, 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
1841 yılında kurulan, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık
üçte birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana pay sahibi, Banka’nın sermayesinin %50’si + 1 adet
paya sahip olan Rusya Merkez Bankası’dır. Banka’nın diğer payları, çok çeşitli yerli ve uluslararası
yatırımcılara aittir. Sberbank, hizmetlerini Rusya’nın en büyük bankacılık dağıtım kanalı olan yaklaşık 14,7
bin adetlik şube ağı ile sunmaktadır. Sberbank, sahip olduğu yaklaşık 80 bin ATM ve self-servis
terminalinden oluşan ATM ağının yanında sırasıyla 25,7 milyon kullanıcılı Sberbank Online internet
bankacılığı ve 28,3 milyon kullanıcıya sahip olan Mobil Bank hizmetlerini içeren uzaktan erişimli kanallar
yoluyla da bankacılık hizmetine katkı sağlamaktadır. Sberbank uluslararası faaliyetlerini Bağımsız Devletler
Topluluğu Bölgesi’nde (Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya), DenizBank ile Türkiye’de, Sberbank Europe
aracılığıyla İsviçre, Avusturya ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve aynı zamanda Almanya ve Çin’de
temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi ile yürütmektedir.
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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