Basın Bülteni

11 Mart 2019

DenizBank'tan Kadın Kanserleri Farkındalığında Önemli İş birliği

5 bin kadına ücretsiz muayene imkanı
sağlayacak Kadın Kanserleri Merkezi
DenizBank desteğiyle hizmete girdi
Faaliyet gösterdiği topluma karşı sorumluluğunun bir uzantısı olarak,
Türkiye’nin ihtiyaç haritası paralelinde, sosyal fayda üretmek hedefi ile çalışan
DenizBank, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi iş birliğinde
önemli bir inisiyatif üstlenerek ‘Kadın Kanserleri Merkezi’nin kuruluşuna
destek verdi.
11 Mart’ta hastane bünyesinde düzenlenen programla açılışı gerçekleştirilen
merkez ile ilk etapta 5 bin kadın meme kanserine karşı ücretsiz tarama
imkanından yararlanabilecek.
Türkiye’de şimdiye kadar bir noktadan ücretsiz olarak sunulan en geniş
kapsamlı tarama olanağının sağlandığı iş birliği ile erken teşhis ve düzenli
periyotlarda yapılacak kontroller konusunda da farkındalık yaratmak
hedefleniyor.
Finansal başarılarının yanında, faaliyet gösterdiği toplumun sosyal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi
görev bilen DenizBank, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi iş birliğinde önemli bir
adım atarak, ‘Kadın Kanserleri Merkezi’nin kuruluşuna destek verdi.
Türkiye’de kadınların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine karşı ilk
etapta 5 bin kadının ücretsiz taramadan geçeceği merkezde, aynı zamanda erken teşhisin
önemine dikkat çekilirken, sene içine yayılacak kontroller ile kadınların yaşamlarına sağlıklı bir
şekilde devam etmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş, DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş ve sanatçı Gülben Ergen’in katılımlarıyla 11 Mart Pazartesi günü
gerçekleştirilen açılışta, ‘Kadın Kanserlerinde Farkındalık, Erken Teşhis ve Tedavi Seçenekleri’
başlıklı bir seminer programı da düzenlendi.
“Amacımız toplumda yaptığımız işlerle sosyal fayda yaratabilmek”
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş
konuşmasında; “Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi 27 yıldır hizmet veren tam

teşekküllü ve referans bir hastanedir. % 68’i kadın çalışandan oluşmaktadır. Bu da bizim için
ayrıca mutluluk kaynağıdır. Amacımız toplumda yaptığımız işlerle sosyal fayda yaratabilmek ve
hastalarımızın sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olabilmektir. Bu hareket noktasıyla Kadın Kanserleri
Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Maalesef ülkemizde kanser hastalığının görülme sıklığı
günden güne artmaktadır. Amacımız erken teşhisle bunun önüne geçebilmek ve toplumsal
farkındalığı artırmaktadır. Bu projeye desteklerinden dolayı DenizBank’a ayrıca teşekkür
ediyoruz” dedi.
“Kadınlarımızın sağlığı ve ülkemizin geleceği için bu girişimi desteklemekten gurur
duyuyoruz”
Açılışta konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş sağlıklı bir toplum ve güçlü bir
geleceğin ancak sağlıklı ve güçlü kadınlarla mümkün olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Kurulduğumuz ilk günden bu yana, sadece ticari faaliyetlerimiz ile ekonomiye kattığımız değere
değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda toplumsal yaşama sunabileceklerimize de odaklandık.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Sağlığı Merkezi’ne desteğimiz de bu
yaklaşımın bir ürünü. Meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda 2 katından fazla arttığı ve her
yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısının konulduğunu ülkemizde, böylesi kritik bir konuyu
sahiplenerek kadınlarımıza bu anlamda sosyal fayda oluşturmak üzere yola çıkan Kadın Kanserleri
Merkezi’ni desteklemek bizim için son derece önemli. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez,
gerek işinin ehli doktorlarımız gerekse ileri düzey teknolojik donanımı ile kadın sağlığına yönelik
çok önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. İlk etapta 5 bin kadınımıza sunulan tarama fırsatının
yanında; bu çalışmadan elde edilecek veriler çeşitli kongrelerde sunulmak üzere bilimsel
araştırmalara da temel oluşturacak”.
Meme kanserinin ülkemizde her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde kapısını çaldığını
belirten Ateş; “Yaygın görülen bir kanser türü olmakla birlikte; erken teşhiste hastalığın tedavi
şansı yüzde yüzlere yaklaşıyor. Dolayısıyla kadınlarımızın meme kanseri ve düzenli tetkikler
konusunda erken yaşta edinecekleri farkındalık, bu hastalığa karşı mücadelede kritik öneme haiz.
DenizBank ailesi olarak kadınlarımızın sağlığı, dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından böylesine
değerli bir girişimin destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

DenizBank Hakkında
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden
satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia
bünyesine katılan banka, 6 yıl boyunca Dexia ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdürdükten sonra, 28
Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye başladı. 1
Temmuz 2013 itibarıyla ise Citi’nin Türkiye’deki Bireysel Bankacılık Bölümü’nü, 600 binden fazla müşteri ve
1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir
“finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla kuruldu. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun,
Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 721 şubesi ile 14 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.
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