
	 Yenilikçi	anlayışıyla	sektörüne	her	zaman	yeni	
ilkler	getiren	DenizBank	dünyanın	Facebook	
üzerindeki	ilk	bankasını	açarak	yine	bir	ilke	
imza	attı.	DenizBank	en	yaygın	sosyal	paylaşım	
ağı	olan	Facebook’ta	açtığı	şube	sayesinde;	
Facebook’ta	hesabı	olan	müşteriler	7/24	para	
transferi	yapabiliyor,	kredi	kartı,	mevduat	ve	kredi	
hesaplarını	görüntüleyerek	günlük	ajandalarını	
yönetebiliyor.	Facebook	kullanan	DenizBank	
müşterileri	aynı	zamanda	sitedeki	“Önce	Müşteri”	
uygulamasıyla	Banka’yla	sürekli	bir	iletişim	sağlama	
şansına	sahipler.	
	 DenizBank,	Twitter’da	“direct	message”	
yöntemiyle	kredi	başvurularını	kabul	etmeye	
başlayarak	Türkiye’de	yine	bir	ilke	imza	attı.
	 DenizBank,	NFC	tabanlı	mobil	ödeme	sistemini	
müşterilerine	sunarak,	cep	telefonları	ile	temassız	
ödeme	yapılmasını	sağlıyor.	DenizBank’ın	yeni	
hizmetinde	Turkcell	Cep-T	Cüzdan	Servisi	
sayesinde	kredi	kartı	ve	isimsiz	ön	ödemeli	kart	
bilgileri	SIM	karta	yükleniyor.	İsimsiz	ön	ödemeli	
kart	kullanmak	isteyenler,	fiziki	bir	kart	almadan,	
bir	ilki	yaşayarak,	tek	bir	SMS	ile	başvurup	cep	
telefonlarında	anında	ön	ödemeli	kart	yaratıp	
alışverişlerini	yapabiliyorlar.	Söz	konusu	uygulama	
sayesinde	DenizBank	müşterileri,	cep	telefonlarını	
kullanarak	tüm	Türkiye’de	ve	dünyada	MasterCard	
PayPass	(temassız	ödeme)	logolu	işyerlerinde	
kolay	bir	biçimde	şifresiz,	hızlı	ve	güvenli	alışveriş	
yapabilme	olanağına	kavuşuyor.
	 DenizBank,	sesli	imza	uygulaması	ile	
müşterilerini	sesinden	tanıyabilen	ilk	banka	oldu.	

Bu	uygulamasıyla,	çağrı	
merkezindeki	GVZ	Voice	
Verification	teknolojisiyle	
müşterilerinin	kimliklerini	sesli	
imza	teknolojisi	ile	doğruluyor	ve	
sisteme	giriş	yapmalarını	sağlıyor.	
Yeni	teknoloji	zaman	ve	güvenlik	
açısından	büyük	kolaylık	sağlıyor.
 
En Son Gelişmeler
DenizBank,	Finansal	Hizmetler	
Grubu	yapılanması	içerisinde	
Dijital	Kuşak	Bankacılığı	birimini	
kurdu.	Hızlı	ve	kolay	ürün	başvuru	
süreçleri	sunduğu	web	sitesini	
hayata	geçirirken	aynı	zamanda	
bu	süreçlerini	sosyal	medya	
platformlarına	entegre	ediyor.	 
 
Promosyon
Yapılan	araştırmalarda	DenizBank’ın	
marka	algısının	tüketici	üzerindeki	
etkisinin	rahatlatan,	sıcak	gelen,	
konforlu	olduğu	görülüyor.	Turkuaz	
rengi	de	bu	algıdan	hareketle	
seçilerek,	“mono	brand”	stratejisi	ile	
DenizBank’ın	rengi	haline	gelmesi	
sağlanıyor.	Marka	kimliği	açısından	
denizin	büyüklüğünü,	enginliğini	
ve	bereketini	turkuaz	rengi	çok	iyi	yansıtıyor.	Bu	
rengin	çıplak	gözle	en	net	görüldüğü	Maldivler	ise	
kampanya	için	seçildi.	Kış	aylarının	kasvetini	güzel	
deniz	ve	ada	görüntüleri	ile	dağıtan	DenizBank,	
hikâyesini	adadan	ayrılmak	için	çaba	göstermeyen	
Robinson	ve	reklamlarda	markanın	sözcülüğünü	
üstlenerek	yenilikleri	tanıtan	Cuma	üzerine	kurdu.
	 DenizBank	iletişim	biçimini	şekillendirirken,	ürün	
anlatmak	ve	satışa	destek	olmakla	kalmamayı,	her	
bir	iletişim	uygulamasında	insanların	kafasındaki	
marka	dünyasını	somutlaştırmayı	istedi.
	 Bu	noktada	sonsuzluk,	ferahlık,	ilerleme,	bereket	
ve	özgürlük	gibi	değerlere	kendiliğinden	sahip	olan	
“deniz”	metaforundan	faydalanıldı.	Bankaya	da	adını	
veren	deniz,	en	iç	açıcı,	en	ilgi	çekici,	en	davetkâr	
turkuaz	rengiyle	iletişime	liderlik	etti.	Üstelik	bu	
rengin	isminde	Türk	kelimesinin	geçiyor	olması,	
denizin	büyüklüğünü,	enginliğini,	bereketini	çok	iyi	
yansıtıyor.	DenizBank’ı	uzaktan	izleyen	potansiyel	
müşterilerin	de	içinde	olmak	isteyecekleri,	
erişilebilir,	güler	yüzlü	ve	davetkâr	bir	dünya	
yaratmak	hedeflendi.	
	 Markanın	ismiyle	otomatik	gelen	çağrışımların	
mükemmelleştirilmiş	ve	şehir	insanının	özlemlerine	
cevap	verecek	hale	getirilmiş	görsel	ifadesi	olarak	
ortaya	konulan	ada	dekorunun	üstüne	çok	iyi	
bilinen	bir	hikâyenin	kahramanları	yerleştirildi.	
Reklam	filmleri	DenizBank’ın	“sevilen	banka”	 
(love	bank)	olma	hedefiyle	de	örtüşüyor.	Marka	
yüzleri	de	yine	bu	noktadan	hareketle	seçildi.			 	
DenizBank’ın	marka	yüzleri;	Beyazıt	Öztürk,	Erdal	
Özyağcılar,	Sedef	Avcı	Türkiye’de	kabul	gören,	
yaptığı	işlerle	saygı	toplamış,	sevilen,	sempatik	
isimler.
 
Marka Değerleri
DenizBank’ın	tüketici	nezdinde	yenilikçi,	inovatif,	
rahatlatan,	sıcak	gelen	ve	konforlu	bir	algısı	
bulunuyor.	DenizBank,	son	dönemde	hayata	
geçirdiği	iletişim	çalışmaları	ile	merak	ve	takip	
edilen,	sevilen	bir	Banka	algısı	yaratarak	bankanın	
tüketicilerle	yakınlaşmasını	sağladı.	Bankanın	marka	
vaadi;	“Hayat	Deniz’de	Güzel”.	Reklamlarında	da	
aynı	vaadi	kullanan	Banka,	insanlara	dokunduğu	
her	noktada,	DenizBank	farkını	hissettirmeyi	ve	
müşterilerine	“Hayat	gerçekten	de	Deniz’de	
güzel”	dedirtmeyi	hedefliyor.	Tüm	DenizBanklılar,	
yani	kendi	deyimleriyle	“denizciler”;	“Lovemark	/	
Kalplerin	Markası”	haline	gelmek	üzere	çalışıyorlar.	
Markanın	Millward	Brown’un	“Türkiye’nin	En	
Değerli	25	Markası”	araştırmasında	11.	sırada	yer	
alması	doğru	yolda	olduklarının	en	güzel	göstergesi. 
 
www.denizbank.com

Pazar
Türk	bankacılık	sektöründe;	31	adet	mevduat,	 
13	adet	kalkınma	ve	yatırım,	4	adet	katılım	bankası	
olmak	üzere	toplam	48	banka	bulunuyor.	Global	
kriz	döneminde	sağlam	duruşuyla	dikkat	çeken	
Türk	bankacılık	sektörü,	krizin	ardından	özellikle	
2010	ve	2011	yıllarında	Türkiye	ekonomisinin	
yüksek	büyüme	performansına	ulaşmasında	itici	
güç	oldu.	Avrupa’da	devam	eden	borç	krizinde	de	
pozitif	ayrışmayı	başaran	sektör,	2012	yılında	da	
güçlü	bir	performans	gösterdi.	Bankacılık	sektörü	
2012	Eylül	verileri	baz	alındığında,	aktiflerde	2011	
yılına	göre	%8	artış	kaydetti.	İnternet	bankacılığı	
kullanımı	son	yıllarda	hızla	artarak,	kişi	sayısında	 
9	milyon	900	bin;	mevduat	hacminde	ise	1	milyar	
701	bin	TL’ye	yükseldi. 

Başarılar
DenizBank,	Facebook’ta	Bankacılık	uygulaması	ile	
dünyanın	en	prestijli	bankacılık	organizasyonu	BAI	
-	Finacle	Global	Bankacılık	İnovasyon	Yarışması’nda	
“Kanal	İnovasyonu”	ödülünün	sahibi	oldu.	
	 Millward	Brown’un	“Türkiye’nin	en	değerli	 
25	markası”	araştırmasında	DenizBank	11.	sırada	
yer	alıyor.	
	 2012	yılında	yenilenebilir	enerji	projeleri	
finansmanındaki	performansı,	çevresel	duyarlılığı	
sebebiyle,	EBRD	(Avrupa	İmar	ve	Kalkınma	
Bankası)	tarafından	“Sürdürülebilirlik	Ödülü”ne	layık	
görüldü.	
	 DenizBank	iştiraki	Intertech,	uluslararası	
“Microsoft	Country	Partner”	ve	“HP&Microsoft	
Frontline	Partner”	ödüllerinin	sahibi	oldu.	

Deniz	Akademi,	“Müşterinin	Kalbine	Yolculuk	/
İlişki	Bankacılığı’nın	Rotası”	projesiyle	Brandon	Hall	
Uluslararası	Mükemmellik	Ödülleri’nde	sektörün	
tek	temsilcisi	olarak	gümüş	ödülün	sahibi	oldu.	
	 Financial	Times,	The	Banker	ve	PWM	tarafından	
düzenlenen	2012	Global	Özel	Bankacılık	
Ödülleri’nde	“Türkiye’de	En	İyi	Özel	Bankacılık”	
kategorisinde	“Yüksek	Övgüye	Layık	Görülen”	
ödülünü	aldı.	
	 “Robinson	ve	Cuma”	konseptli	reklam	filmleri	
ile	Reklamcılar	Derneği	ve	Reklamverenler	
Derneği	tarafından	“4.	Effie	Türkiye	Reklam	
Etkinliği	Yarışması	Ödül	Töreni”nde	“Gümüş	Effie	
Ödülü”ne	layık	görüldü
	 DenizBank	reklamları,	DORinsight	tarafından	
Campaign	Türkiye’ye	özel	olarak	hazırlanan	 
“2012	yılı	Tüketici	Değerlendirmeleri	
Araştırması”nda	bankacılık	sektöründe	en	çok	
beğenilen	reklamları	arasında	yer	aldı.	 
 
Tarihçe
DenizBank,	1997	yılında	özelleştirilerek	Zorlu	
Holding;	2006	yılında	ise	Avrupa’nın	önde	gelen	
finans	gruplarından	Dexia’nın	bünyesine	katıldı.	
Altı	yıl	boyunca	Dexia’nın	ana	hissedarlığında	
faaliyetlerini	sürdüren	DenizBank,	28	Eylül	2012	
itibarıyla	Rusya’nın	en	büyük	ve	köklü	bankası	
Sberbank	çatısı	altında	hizmet	vermeye	devam	
ediyor.
	 2003	yılında	çeşitli	finansal	hizmetleri	aynı	çatı	
altında	sunan,	finansal	süpermarket	anlayışıyla	
hareket	eden	bir	yapılanmaya	geçilerek,	DenizBank	
Finansal	Hizmetler	Grubu	kuruldu.	Bu	grupta	
DenizBank’ın	yanı	sıra	altı	yerli	ve	üç	uluslararası	
finansal	iştirak,	dört	yerli	finansal	olmayan	iştirak	
ve	Bahreyn’de	bir	şubesi	bulunuyor.	DenizYatırım,	
EkspresYatırım,	DenizYatırım	Ortaklığı,	DenizPortföy	
Yönetimi,	DenizLeasing,	DenizFaktoring,	Intertech,	
DenizKültür,	Bantaş	ve	Pupa	grubun	yerli;	Eurodeniz,	
DenizBank	AG	ve	CJSC	DenizBank	Moscow	ise	
uluslararası	iştirakleri	arasında	yer	alıyor.
	 Grubun	odaklandığı	başlıca	segmentler	
perakende	müşteriler,	tarım	ve	hayvancılıkla	
uğraşanlar,	küçük	ve	orta	ölçekli	işletmeler,	
ihracatçılar,	belediyeler,	kamu	ve	proje	finansmanı	
ile	ticari	ve	kurumsal	müşterilerdir.	Tarım,	enerji,	
turizm,	eğitim,	sağlık,	altyapı	ve	denizcilik	grubun	
faaliyetlerinde	öncelikli	olarak	belirlediği	pazarlardır.	
	 Grup,	Türkiye’de	toplumun	tüm	kesimlerine	
ulaşan	bir	hizmet	ağına	sahip	bulunuyor.	Yurt	
içinde	ve	Bahreyn’deki	toplam	600	adet	DenizBank	
şubesinin	yanı	sıra,	DenizBank	AG	ve	CJSC	
DenizBank	Moscow’un	toplam	14	adet	şubesi	
bulunuyor.	Ayrıca,	DenizBank,	Alternatif	Dağıtım	
Kanalları	sayesinde,	gerek	perakende	gerekse	
kurumsal	müşterilerine	dünyanın	her	köşesinden	
internet	ortamında	finansal	işlemler	yapma	olanağı	
sağlıyor.	DenizBank,	Türkiye’nin	81	ilinde	ve	yurt	
dışındakilerle	toplam	630	şubeye	ve	11	bin	kişilik	
kadroya	sahip	bulunuyor.

Ürün
DenizBank’ın	temel	stratejisi,	kullanıcılara	
bulundukları	ortamda	o	ortamın	koşullarına	uygun	
hizmeti	sunmak.	Banka,	bu	bağlamda	sosyal	medya	
platformlarını,	mobil	uygulamaları	da	aktif	dağıtım	
kanalı	olarak	kullanıyor.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

DenizBank
›	Tüm futbol kulüplerinin en büyük destekçisi. 

›	Kuruluşunun ilk yılında “ISO 9001” belgesine  
 sahip olarak dünyada bir ilke imza attı. 

›	Türkiye’de ilk kez SAP ortamında çalışan  
 DenizBank müşterileri tüm işlemlerini  
 bankaya gelmeden elektronik ortamda  
 sonuçlandırma ayrıcalığına kavuştu.

›	Türkiye’de internet kullanımını   
 yaygınlaştırmada dev bir adım olan ve
 dünyada benzer uygulaması bulunmayan
 “Veezy Go” projesini Vestelnet ile birlikte  
 başlattı.

›	İnternet Bankacılığı’nda yurt dışına direkt  
 transfer imkanı veren ilk banka oldu.

›	Kredi kartı sahteciliğine son veren EMV
 standardına uygun chipli kredi kartını
 müşterilerine sunan ilk banka oldu.

›	DenizBank, Facebook’ta Bankacılık
 uygulaması ile dünyanın en prestijli bankacılık  
 organizasyonu BAI - Finacle Global  
 Bankacılık İnovasyon Yarışması’nda “Kanal  
 İnovasyonu” ödülünün sahibi oldu.

›	Millward Brown’un “Türkiye’nin En Değerli
 25 Markası” araştırmasında DenizBank  
 11. sırada yer aldı. 

›	“Robinson ve Cuma” konseptli reklam
 filmleri ile Reklamcılar Derneği ve  
 Reklamverenler Derneği tarafından
 düzenlenen “4. Effie Türkiye Reklam Etkinliği  
 Yarışması Ödül Töreni”nde “Gümüş Effie  
 Ödülü”ne layık görüldü. 

›	“Robinson ve Cuma” reklamlarıyla en
 beğenilen ve en çok hatırlanan reklamlara  
 imza atan DenizBank, aynı zamanda marka  
 bilinirliğini de iki kat artırarak, her iki kişiden  
 birinin “ilk aklına gelen bankalardan biri” oldu.

›	DenizBank reklamları, DORinsight tarafından  
 Campaign Türkiye’ye özel olarak hazırlanan
 “2012 yılı Tüketici Değerlendirmeleri  
 Araştırması”nda bankacılık sektörünün en  
 çok beğenilen reklamları arasında yer aldı.


