BASIN BÜLTENİ

21 Şubat 2012
DenizBank 2011 yılsonu finansal verilerini açıkladı:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş:
” DenizBank, 2011 yılında sektör %10 küçülürken net kârını %72’lik artışla 1 milyar 61
milyon TL’ye ulaştırarak kâr artışında şampiyon oldu"

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”2011 yılında 88 yeni şube açarak tüm bankalar arasında
en çok şube açan ve 1.199 yeni banka çalışanı ile en çok istihdam yaratan özel banka olduk ve Türkiye‟nin 80 ilinde
ve yurt dışındakilerle toplam 600 şube ve 10.826 kişilik çalışan kadrosuna ulaştık. Büyürken, yarattığımız işgücü ve
finansman desteğiyle ekonomiye de katkı sağlamaya devam ediyoruz. DenizBank yönetiminin ortak aklıyla kaydettiği bu
başarı, bankacılık tarihine düşülecek bir not niteliğindedir.” dedi
Ateş, Grubun konsolide olarak geçen seneye göre;


Aktiflerini % 32 oranında büyüterek 44 milyar 756 milyon TL‟ye yükselttiğini,



Özkaynaklarını % 27 oranıyla sektör ortalamasının iki katından fazla büyüterek 4 milyar 641 milyon TL‟ye çıkardığını,



Mevduatını % 34 artırarak sektörün yaklaşık üç katı kadar büyüdüğünü ve 26 milyar 499 milyon TL‟ye ulaştırdığını,



Nakit kredilerini % 30‟luk bir artış ile 30 milyar 947 milyon TL‟ye, gayri nakdi kredilerini ise 10 milyar 111 milyon
TL‟ye yükselttiğini,



Net kârını % 72‟lik bir artış ile 1 milyar 61 milyon TL‟ye çıkardığını ve %26‟lık özvarlık getirisiyle bütün bankalar
arasında birinci olduğunu söyledi.

Ateş: “Gerçek bankacılık faaliyetlerine odaklanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler ürettik ve
kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisinin gelişmesine destek olacak şekilde reel sektöre aktarmaya devam ettik”
DenizBank olarak Türkiye‟de yatırımın önemini bildiklerini ve bu amaçla sürekli yeni kaynaklar yarattıklarını belirten Ateş,
“2011 yılında güçlü muhabir ilişkilerimiz ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizin sonucu olarak, vadesi dolan
sendikasyon kredimizi %100 gibi bir rasyoyla ve maliyeti değişmeden yenileyerek reel sektörün dış ticaret finansmanı için 650
milyon ABD Doları temin ettik. Yılın en büyük finansmanı olan ve „Yılın Seküritizasyon İhracı‟ ödülüne aday gösterildiğimiz
seküritizasyon işlemi ile yenilenebilir enerji kredilerine öncelik vermek üzere tarım ve KOBİ kredilerinin finansmanı için 300
milyon euro kaynak sağladık ve uluslararası yatırım ve kalkınma bankalarından tarım, KOBİ ve kamu sektöründeki
müşterilerimiz için yani Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için ayrıca 2,5 milyar TL düzeyinde uzun vadeli kaynak
yarattık” diye konuştu ve DenizBank‟ın bankacılık sektörünün bu alanda sağladığı kaynakların 21%’ini tek başına
gerçekleştirmiş olduğunun altını çizdi.
DenizBank‟ın öncelikli sektörlerini desteklemek amacıyla uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlamanın yanı sıra,
gerçekleştirdiği banka bonosu ve tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak da görüşlerini aktaran Ateş, “2 milyar TL‟ye kadar iznini
aldığımız banka bonosu ve/veya tahvil ihracımızın ilkini 500 milyon TL olacak şekilde Mayıs 2011‟de, ikincisini ise 300 milyon
TL olacak şekilde Kasım 2011‟de tamamladık. Topladığımız yüksek oranlı talepler ile de Bankamıza duyulan güveni bir kez
daha tazelemiş olduk” dedi.
Hakan Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Müşteri odaklı yaklaşımımız ve büyüyen şube ağımız ile genişlettiğimiz müşteri
tabanımız sayesinde ana fon kaynağımız olan müşteri mevduatımızı sektörün çok üzerinde bir performansla artırmayı
başardık. Topladığımız kaynakların geniş ürün yelpazemiz ile ekonomiye etkin bir şekilde aktarılmasının sonucu olarak başta
ticari, işletme ve bireysel bankacılık olmak üzere bütün segmentlerdeki kredilerimizi artırdık”

Ateş ayrıca, DenizBank‟ın müşterilerinin taleplerine kulak vererek yaptığı işbirlikleri ile sektöre kazandırdığı yenilikçi ürünlere
2011 yılında yenilerini ekleyerek, dünyada bir ilki gerçekleştirerek facebook’taki ilk banka şubesini açtıklarını, PTT’nin
kapalı devre sisteminin banka sistemine entegrasyonunun gerçekleştirilmesiyle Türk finans sektörünün bu alanda yaptığı en
büyük iş ortaklığına imza attıklarını, bu işbirliği çerçevesinde ATM sayısını 2.370‟e, debit kart adedini 4,2 milyona
ulaştırdıklarını ve böylece pazar paylarının %7,1‟e yükselerek sektörde bu alandaki en yüksek büyüme oranının kaydetmiş
olduklarını belirtti.
“Ticari kart pazarındaki liderliğimizi koruduk”
Ateş, “Ticari kartlarda sektöre özel hizmet anlayışımız ve yaratıcı çözümler hedefleyen yaklaşımımızla ürettiğimiz, KOBİ‟lere
özel „İşletme Kart‟, tarım üreticilerine özel „Üretici Kart‟ ve „Çiftçi Kart‟, esnaf ve sanatkârlara özel „Akıllı Kart‟, ticari ve
kurumsal firmalara özel „Nakit Kart‟ ve diğer ürünlerimizle birlikte ticari kartlar pazarındaki liderliğimizi koruduk. Bunların yanı
sıra, sosyal sorumluluk misyonumuzun bir parçası olarak da değerlendirdiğimiz tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve
üreticilerimize tanıdığımız olanaklarla tarım kredilerinde özel bankalar arasındaki liderliğimizi, 2011 yılında da sürdürdük.”
dedi.
DenizBank kültür ve sanat faaliyetlerinin de önemli bir destekçisi olarak, 2011 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası,
TAYK (Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü) ve 2. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sponsorluklarını sürdürdü. Banka, tarıma
olan finansal desteğinin yanında, gerçekleştirdiği kitap projesi ve fotoğraf yarışmasıyla da sosyal ve kültürel anlamda toplum
gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

