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DenizBank 2014 yılı 12 aylık finansal verilerini açıkladı.

DenizBank, 2014 yılında konsolide bazda
939 milyon TL kar elde etti
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Konsolide aktiflere göre Türkiye’nin
5. büyük özel bankası olarak; 758 şubemiz ve 15 bine yakın çalışanımızla 2014 yılında istikrarlı
büyümemize sürdürdük“ dedi.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun 2014 yılında sektör büyümelerinin üzerinde bir performans
kaydettiğini belirten Ateş, ”2014 yılı konsolide net karımız 939 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı
dönemde aktif ve mevduatımızı sektörün üzerinde artırmayı başardık” şeklinde konuştu.
Ateş, DenizBank’ın 2014 yılında konsolide bazda;

Özkaynaklarını %18 büyüterek 7,2 milyar TL’ye çıkardığını,
Toplam kredilerini %14 artış ile 85,0 milyar TL’ye çıkardığını,
Müşteri sayısını yıllık %15 yani 1,1 milyonluk bir artışla 8,2 milyona çıkardığını kaydetti.
DenizBank’ın güçlü finansal yapısının Sberbank ile daha da güçlendiğini kaydeden Ateş, 2013 yılından bu
yana toplam 1,2 milyar ABD Doları sermaye benzeri kredi temin edildiğini ifade ederken, Sberbank’ın bu
konuda desteğinin devam ettiğinin altını çizdi.
“Dünyanın En Yenilikçi Bankası”
DenizBank, sektörüne yön veren, inovasyon odaklı yaklaşımı ile dünya çapında prestijli ödüllere layık
görülmeye de devam etti. Bu kapsamda, finansal hizmet sektörünün bankacılık yönetimi alanında dünya

çapında en saygın kurumlarından ABD merkezli Bank Administration Institute (BAI) ve ABD Bankalar Birliği (ABA)
tarafından inovasyon alanında verilen 2014 yılı BAI – Bankacılık İnovasyon Ödülleri’nde büyük bir başarı

göstererek, “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” ödülüne layık görüldü. 8’i Türkiye’den olmak üzere
toplam 105 finansal kuruluşun 220’den fazla proje ile başvuruda bulunduğu yarışmada, Türkiye’yi final
sahnesinde temsil eden tek kurum, 3 ayrı kategoride 5 inovasyon projesi ile DenizBank oldu. Banka, aynı
organizasyon kapsamında “İç İşleyişte İnovasyona Dayalı Gelişim” kategorisinde müşteri memnuniyetini
artıran Inter-Collect uygulaması ile de birincilik ödülünün sahibi oldu.

“Türkiye’de Yılın Bankası”
DenizBank, kurum performansı ve müşteri memnuniyetini artıran yenilikçi hizmet ve uygulamaları ile de
uluslararası alanda itibarlı ödüller kazandı. Bu kapsamda son olarak Financial Times Grubu bünyesinde
bulunan, İngiliz menşeli finans dergisi The Banker’ın uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine
dayanarak yaptığı değerlendirme sonucunda, 2014'te "Türkiye’de Yılın Bankası" seçildi.
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 758 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli iştirak ve
Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, 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

Sberbank, Rusya’nın en büyük bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı
hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’den fazla şubesi ile
Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan, Ukrayna ve Belarus’u
kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu Avrupa’da sekiz ülkeye,
DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi bulunan Banka,
Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir. Sberbank ayrıca, Sberbank CIB ile yatırım bankacılığı,
finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır. 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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