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DenizBank 2013 ilk çeyrek finansal verilerini açıkladı:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş:
”DenizBank 2013’ün ilk çeyreğinde de büyümeye devam ederek,
bir önceki yıla göre %74’lük bir artışla 313 milyon TL net kâr elde etti."
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Ülkemizin 81 iline hizmet götüren iki özel bankadan biri olarak,
son bir yılda yarattığımız binin üzerindeki işgücüyle her alanda büyümemizi sürdürdük. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre
aktifini, kredisini ve kârını en çok büyüten banka olduk.” dedi.
2013 yılının ilk üç ayında yurt içi ve yurt dışı şube sayılarını 640’a, toplam çalışan sayısını ise 12.070’e ulaştırdıklarını belirten
Ateş, ”Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünün satın alımına ilişkin Nisan ayında imzaladığımız anlaşma
doğrultusunda, 2013’ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen devir ile Citi Türkiye’nin 600.000’den fazla müşteri, 1.2
milyar TL aktif ve 1.5 milyar TL mevduatı içeren bireysel bankacılık portföyünü 32 şubesiyle birlikte bünyemize katacağız.
Bunun yanında, bugün sayıları 12 bini aşan Denizcilerimize, 1.500’e yakın yeni kaptan ve denizcimiz eklenecek. Grubumuz,
Citi okulunda yetişmiş yeni kaptan ve denizcilerin sağladığı bilgi ve tecrübe birikimi ile başarılı büyümesini güçlenerek
sürdürecek.” dedi.
Genişlettikleri müşteri tabanı sayesinde ana fon kaynağı olan mevduatı sektörün yaklaşık iki katı bir performansla artırmayı
başardıklarını belirten Ateş; başta ticari, KOBİ, tarım ve kredi kartları olmak üzere tüm segmentlerdeki kredilerini, bir yılda %
30’luk büyümeyle 9.7 milyar TL artırdıklarını ifade etti. Ateş, konsolide aktiflere göre özel bankalar arasında 5. sırada olan
Grubun geçen yılın aynı dönemine göre;


Aktiflerini sektörün yaklaşık iki katı oranında % 26 büyüterek 59 milyar 847 milyon TL’ye yükselttiğini,



Özkaynaklarını % 19 oranıyla sektör ortalamasının üzerinde büyüterek 5 milyar 803 milyon TL’ye çıkardığını,



Müşteri mevduatını % 24 artırarak sektörün yaklaşık iki katı kadar büyüttüğünü ve 37 milyar 275 milyon TL’ye
ulaştırdığını,



Nakit kredilerini sektörün 1.5 katı kadar büyüterek % 30’luk bir artış ile 42 milyar 154 milyon TL’ye, gayri nakdi
kredilerini ise sektörün iki katından fazla bir büyümeyle % 28’lik artış ile 13 milyar 266 milyon TL’ye yükselttiğini
söylerken,

2013 ilk çeyrek net kârının, sektörün 5 katı bir artışla, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 74 büyüyerek 313 milyon TL
olarak gerçekleştiğini kaydetti.
“Başarımızı ‘Finansal süpermarket’ anlayışıyla sürdürülebilir kılıyoruz”
Hakan Ateş, “DenizBank, finansman olanaklarını güçlendirmek adına 2013 yılının ilk çeyreğinde, çeşitli vadelerde ve toplam
tutarı 889 milyon TL’ye ulaşan bono ve tahvil ihraç etti. Dış ticaretin finansmanına yönelik Malezya Exim’in Türkiye’de limit
tesis ettiği ve anlaşma imzaladığı ilk ve tek Türk bankası olarak, 2013 yılında da uluslararası finans kuruluşlarıyla
işbirliklerimize devam ettik. Bunun yanı sıra, JBIC (Japon Uluslararası İşbirliği Bankası) ile DenizBank müşterilerinin
Japonya’dan ithal edecekleri mal ve hizmet alımının uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmanına yönelik kullanılmak üzere
kredi anlaşması imzaladık.” dedi.

“Sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle ilkleri yaratıyoruz”
Ateş, “DenizBank, sektöründe bir ilke daha imza atarak, 2012 yılı Haziran ayında değişen tebliğ ile uyumlu tek cihaz olan
Yazarkasa Mobil POS’u, MT Bilişim işbirliği ile işletmelerin hizmetine sundu. Tek bir terminal ile tüm banka işlemlerinin
yapılmasını sağlayan Yazarkasa Mobil POS, işletmelerin daha akıllı ve pratik çözümlerle iş yüklerinden, kayıp ve kaçaklardan
kurtulmalarına, daha verimli çalışmalarına imkân tanıyor. Bankamız, müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmak suretiyle, inovatif
ürün ve hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu anlamda imza attığımız bir diğer yenilik de, mobil para transferi
uygulamamız fastPay. DenizBank müşterisi olsun olmasın, cep telefonu ile her an, her yerden para transferi yapabilme, sesle
para gönderme ve restoranda kasaya gitmeden ödeme yapabilme gibi özelliklerle benzerlerinden farklılaşan fastPay’in,
kullanıcılarımızın ödeme alışkanlıklarını kökten değiştireceğine inanıyoruz” diye konuştu.
“Sberbank’ın güçlü rüzgârıyla yeni başarı öyküleri yazmaya devam edeceğiz”
2013’ün ilk çeyreğinde hem finansal hem de operasyonel anlamda başarılı sonuçlar elde eden DenizBank’ın, ana hissedarı
Sberbank ile güçlü bir sinerji yaratacağını belirten Ateş, “DenizBank 16. yılında da genç bir banka olmanın dinamizmi ve
sayıları 12 bini aşan Denizcilerinin tecrübe ve bilgi birikimi ile faaliyetlerini sürdürecek. Bugüne kadar büyük bir özveriyle
yazdığımız başarı öyküsünün özgüveni ve parçası olduğumuz büyük Sberbank ailesinin güçlü rüzgârıyla, yolumuza emin
adımlarla devam edeceğiz.” dedi.

