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DenizBank kültür sanatı desteklemeye devam ediyor

GaleriDeniz Gl’onze Sergisi ile
sanatseverlere merhaba dedi

Toplumun kültür ve sanat hayatını desteklemeyi sosyal sorumluluk olarak gören
DenizBank, bünyesinde bulunan ve bugüne dek sadece kendi koleksiyonlarını
sergilediği GaleriDeniz’în misafir sanatçılara açılışını; iş, kültür – sanat, spor ve
medya dünyasından pek çok ismin katıldığı özel bir davetle gerçekleştirdi.
Açılışa özel olarak, Ayşen Savcı’nın ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının
imzasını taşıyan eserlerden oluşan ve GaleriDeniz’in de ilk konuk ağırladığı
sergisi olan Gl’onze’da, cam ve bronz sanatının en güzel örnekleri izleyicilerin
beğenisine sunuldu.
Türkiye’nin kültür sanat yaşamına katkı sunmak hedefiyle kurulduğu günden bu yana ‘Sanata Evet’
diyen DenizBank bu alana desteğini sürdürüyor. Bünyesinde 2004 yılında kurduğu DenizKültür ile
pek çok değerli çalışmayı hayata geçiren banka, faaliyetlerine yeni bir açılım getirerek, Genel
Müdürlük binası Deniz Kule çatısı altında bulunan GaleriDeniz’de, kendi koleksiyonlarından sonra
ilk kez Gl’onze sergisiyle sanatçı ve sanatseverleri konuk etti.
Sergi alanı olarak hizmet veren GaleriDeniz, 27 Aralık 2017 Çarşamba günü iş, kültür – sanat, spor
ve medya dünyasından pek çok ismin katıldığı davette, Gl’onze sergisi ile açıldı. Glass’ın GL‘si ile
Bronze’un ONZE’sinin bir araya gelmesinden oluşan ve sanatçılar Ayşen Savcı ve Ayşın İşeri’nin
birlikte hazırladıkları sergide, aralarında yurtiçi ve yurt dışında sayısız önemli ödül almış eserlerin de
bulunduğu 100’den fazla iş sergileniyor.
“Kültür sanat hayatına değer katacak projelerimiz sürecek”
Gecede açılış konuşması yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 20 yıldır kültür ve
sanatın tüm dallarına destek olmayı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve attıkları her yeni
adımda bu misyonu ileri taşıma gayretinde olduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; "Bugün bankamız
bünyesinde hizmet veren sergi alanımız GaleriDeniz’de kendi koleksiyonlarımızdan sonra ilk kez
misafir sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Cam ve heykel alanında heyecan verici eserlere hayat veren
Ayşen Savcı’nın cam eserleri ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının işlerinden oluşan Gl’onze
Sergisi’ndeki eserler, arkalarında taşıdıkları derin anlamlar ile de hepimizi etkiledi. Kültür ve sanata
destek bizim için ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere yatırım demek. Geleceğe ve ülkemize
yatırım ise işimizi anlamlı kılan temel motivasyon. Dolayısıyla, insanımız için, ülkemiz ve geleceğimiz
için bu alandaki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Sanatçılar Hakkında:
İstanbul’da yaşayan Ayşin İşeri, İSD-Art atölyesinde uzun yıllardır ekibiyle heykel sanatı üzerine
çalışıyor; yurtiçi ve yurt dışında sayısız sergide yer aldığı gibi, sayısız ödülün de sahibi. Ayşen
Savcı ise uzun yıllar yaşadığı İsveç’te tanıştığı cam malzemesi üzerine çalışmalarına, kendi atölyesi
Studio Volcano’da devam ediyor. İçinde yaşadığı coğrafyanın doğasından, kültürel geçmişinden

etkilendiğini söyleyen sanatçı; yaptığı işi cama kimlik kazandırmak olarak yorumluyor. Savcı’nın
eserleri de yurtiçi ve yurtdışında beğeniyle izleniyor.
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 740 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 14,6
bin adetlik şube ağı ile sunmaktadır. Sberbank, sahip olduğu yaklaşık 80 bin ATM ve self-servis
terminalinden oluşan ATM ağının yanında sırasıyla 29 milyon kullanıcılı Sberbank Online internet bankacılığı
uygulamaları ve 27,9 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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