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DenizBank ikinci çeyrekte de kârlılığını
ve büyümesini devam ettirdi
2006 yılının ilk yarısında konsolide özkaynaklarını 1 milyar 158 milyon YTL’ye
yükselten DenizBank’ın ilk altı aydaki net kârı ise 110 milyon YTLye ulaştı.
Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda %75 hissesi Avrupa devi Dexia tarafından satın
alınacağı bildirilen DenizBank; 2006 yılının ilk yarısında 110 milyon YTL net kâr
açıkladı.
DenizBank’ın geçtiğimiz üç aylık süreçte yaşanan döviz kuru hareketleri ve
ardından gelen faiz artışlarına rağmen gerçekleştirdiği bu kârlılık, bankanın
verimli ve istikrarlı büyüme stratejisinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
2006 yılı ilk çeyreğinde 56 milyon YTL olan konsolide net kârını 110 milyon YTL’ye
yükselten DenizBank; aynı dönemde konsolide özkaynaklarını da 1 milyar 158
milyon YTL’ye ulaştırdı.
Türkiye Ekonomisine ‘Deniz’ Bereketi !..
İlk 6 ayda YTL cinsinden kredilerini %38, YP (yabancı para cinsinden) kredilerini
ise %44 artıran DenizBank’ın toplam kredileri 8,7 milyar YTL’ye ulaştı.
DenizBank, özellikle ihtiyaç kredilerindeki %127’lik artışın katkısıyla bireysel
kredilerini %84 oranında yükseltti. Böylece Banka’nın bireysel kredileri toplamda
1,6 milyar YTL’ye ulaştı.
DenizBank’ın, ülke ekonomisinin dinamosu olarak kabul edilen KOBİ’lere
odaklanma stratejisi çercevesinde sağladığı işletme kredileri ise aynı dönemde
%64 artarak, 1,3 milyar YTL oldu.
Böylece bireysel, kredi kartı, küçük işletmeler ve tarım kredilerinin toplam
krediler içindeki payı, Banka’nın hedeflerine paralel olarak %32’den %37’ye

yükseldi. DenizBank’ın toplam müşteri mevduatı da %13 artarak 7,9 milyar
YTL’ye ulaştı.
DenizBank Finansal Hizmetler (DFH) Grubu Başkanı ve DenizBank Genel
Müdürü Hakan Ateş, bankanın geçtiğimiz altı aydaki finansal performansını şu
sözlerle değerlendirdi: “Finansal sonuçlarımız da gösteriyor ki DenizBank,
stratejik hedefleri doğrultusunda, verimlilik ve istikrar ilkelerinden taviz
vermeden, başarıyla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar gösterdiğimiz
performans ile örneğine az rastlanır bir başarı öyküsüne imza attık.
Kurulduğumuz günden bu yana sahip çıktığımız kurumsal değerlerimiz ve
ilkelerimize dayanan üstün performansımızı, Avrupa’nın dev finans gruplarından
Dexia ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla taçlandırdık. Dokuzuncu kuruluş
yıldönümümüzü kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde, bir yandan elde
ettiğimiz başarılı sonuçların mutluluğunu hissederken; diğer yandan yeni
ufuklara doğru yelken açmanın heyecanını yaşıyoruz.”

