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DenizBank, 2009 yilinin ilk çeyrek finansal verilerini açikladi:

DenizBank ilk çeyrekte net kârini %48 artirarak, 126 milyon TL’ye
ulastirdi...
DenizBank’in 2009 yili ilk çeyrek finansal verileri, Banka’nin kârli
büyümesinin devam ettigini ve yila basarili bir performans ile basladigini
gösteriyor.
DenizBank’in 2009 yili ilk çeyrek konsolide net kâri bir önceki yila göre %48’lik
bir artis ile 126 milyon TL olarak gerçeklesti.
Banka, dengeli ve güçlü bilanço yapisini koruyarak, konsolide aktiflerini 2008 sonuna
göre %5, geçen yilin ayni dönemine göre %15 oraninda artirarak 25 milyar 352
milyon TL’ye yükseltti.
DenizBank, 2008 yilinda gerçeklestirdigi sermaye artirimi ile sektörün çok üzerinde
büyüyen özkaynaklarini, 2009 yilinin ilk çeyreginde de %6 oraninda artirarak 2 milyar
427 milyon TL’ye ulastirdi. DenizBank’in özkaynak büyümesi geçen yilin ayni dönemine
göre %40 ile sektör ortalamasinin oldukça üzerinde seyretti. Banka’nin konsolide
sermaye yeterlilik rasyosu da % 15.29 olarak gerçeklesti.
DenizBank, mevduatini 12 milyar 896 milyon TL’ye yükseltti...
DenizBank 2009 yilinin ilk çeyreginde, global mali kriz nedeniyle sektörün
performansinda önemli bir etkisi olan fonlama konusunda basarili bir performans
sergiledi. Güçlü ortagi Dexia’nin her zamanki destegi disinda DenizBank, mevduatini
da %9 oraninda artirarak 12 milyar 896 milyon TL’ye yükseltti.

Bankanin konsolide kredileri, 2008 sonuna göre %6 ve bir önceki yilin ayni dönemine
göre %16 oraninda artisla, ilk çeyrekte 18 milyar 202 milyon TL’ye çikti. Mevduati
krediye dönüstürme rasyosu %141 olarak gerçeklesen DenizBank, 2009 yilina da bu
alanda ilk 10 banka arasinda en üst siralardaki yerini koruyarak baslamis oldu.

DenizBank’in müsterilerin farkli ihtiyaçlarini göz önüne alarak sagladigi finansman
destegi, özellikle kurumsal alanda, KOBI’lerde ve tarim kredilerinde gerçeklesti. 2009
yilinin ilk ayindan itibaren Banka içinde ayri bir is kolu olarak faaliyet gösteren Kamu
Bankaciligi kapsaminda belediyelere kullandirilan kredilerde de kayda deger oranda
artis gerçeklesti ve kredi hacmi 771 milyon TL’ye ulasti.
DenizBank, isletme kredilerini geçen yilin ayni dönemine oranla %23
artirarak, 2 milyar 862 milyon TL’ye ulastirdi...
DenizBank, ülke ekonomisinin can damari olarak nitelendirdigi KOBI’lerin ihtiyaçlarina
özel olarak tasarladigi yenilikçi ürünlerle sundugu finansman destegini 2009 yilinin ilk
çeyreginde de sürdürdü.
Isletmelerin mal ve hizmet alimlari için sermaye ihtiyaçlarina uzun vadeli finansman
seçenegi sunan “Sermayenize Destek Kredisi” ve dört farkli kredi seçenegini tek bir
kartta birlestiren “Isletme Kart” ile isletmelere kredi saglayan DenizBank; böylece
isletme kredilerini geçen yilin ayni dönemine göre %23, 2008 sonuna göre de %9
oraninda artirarak, 2 milyar 862 milyon TL’ye yükseltti.
Banka ayrica KOBI’lere, kriz ortaminda risklerini etkin sekilde yönetebilmeleri yönünde
“dogru yönetim sistemleri” konusunda danismanlik hizmetleri de sundu.
Tarim kredilerinde geçen yilin ayni dönemine oranla %77 oraninda büyüyen
DenizBank’in bu sektöre sagladigi finansman destegi 1.5 milyar TL’ye
ulasti...
DenizBank, tarim sektörünün gelismesi yönünde sürdürdügü faaliyetler ve çiftçilere
sundugu finansal çözümler ile tarima en büyük yatirimi yapan özel banka konumunu,
2009 yilinin ilk çeyreginde de korudu.

Banka, 2003 yilinda 4 adet tarimsal ürün finanse ederken bu sayiyi 120’ye ulastirdi ve
kredili üretici sayisini da 250 bine yükseltti. Bitkisel ürünlerin yanisira arazi alimindan,
tarim ekipmani alimlarina, örtü alti tarimdan, hayvancilik yatirimlarina kadar üreticilerin
tüm ihtiyaçlari için 355 farkli kredilendirme modeli sunabilen DenizBank; bu hizmetler
ile 2009 yilinin ilk çeyreginde tarim kredilerini, bir önceki yilin ayni dönemine göre de
%77 oraninda artirarak, 1.5 milyar TL’ye yükseltti.
DenizBank, ülke çapinda üreticilere daha da yakin olma hedefiyle, 2009 yili sonuna
kadar sayisi 60’a ulasacak olan “özel tarim subeleri” sayesinde, tarimda müsteri
sayisini 350 bine, tarim kredisi hacmini ise 1milyar 850 milyon TL’nin üzerine çikarmayi
hedefliyor.
Tüketici kredilerini %25 oraninda artiran DenizBank, kredi hacmini 3 milyar
759 milyon TL’ye ulastirdi...
DenizBank, 2009 yilinin ilk çeyreginde Bireysel Bankaci lik alaninda da sektörünün
üzerinde bir performans sergiledi. Özel kredi kampanyalari ile müsterilerin yogun ilgi
gösterdigi “Düses Kredi” ve “Cebimde Kredi” kampanyalarini bu dönemde de sürdüren
DenizBank, sektördeki gerilemeye ragmen tüketici kredilerini 2008 sonuna göre %2,
bir önceki yilin ilk çeyregine göre ise %25 oraninda artirarak 3 milyar 759 milyon
TL’ye yükseltti.
Hakan Ates: “2009 yilina da dikkate deger basarida bir performansla
basladik; hedefimiz büyüme grafigimizi sürekli daha yüksege tasimak”
2009 yilinin ilk çeyrek rakamlarini degerlendiren DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
Baskani Hakan Ates, Bankanin yillardir basariyla izledigi ‘sürdürülebilir ve kârli büyüme’
stratejisini 2009 yilinda da devam ettireceklerini; ilk çeyrek sonuçlarinin da bunu
somut olarak teyid ettigini söyledi.
Ates söyle devam etti: “Finansal süpermarket anlayisimiz çerçevesinde, her kesimden
müsterimizin farkli ihtiyaçlarina cevap verebilen, yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz.
Özellikle tarim ve turizm sektörü ile KOBI’leri stratejik alanlar olarak degerlendiriyoruz.
KOBI’lerimize verdigimiz destegi sürdürmek amaciyla ülkenin dört bir yaninda

gelistirdigimiz isbirlikleri sayesinde, onlarca Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odasi’nin
üyelerine ‘Isletme Kart’ ile ulastik. Geçtigimiz yildan baslayan ve bu yilda devam
ettirdigimiz tarim sektörüne özel projeler ve etkinlikler sayesinde, ülkenin dört bir
yaninda 3 milyon üreticimizle dogrudan temas kurmayi basardik. Yil sonuna kadar
sayilarini 60’a ulastirmayi planladigimiz ‘özel tarim subeleri’ ile, 2009’da bu alandaki
iddiamizi daha da güçlendirecegiz. Bireysel bankacilik tarafinda da, müsterilerimizin
hayatini kolaylastiran, hizli ve pratik çözümler sunan basarili kampanyalara imza
atmaya devam ediyoruz. Yeni marka stratejimiz çerçevesinde son dönemde
gerçeklestirdigimiz iletisim atagiyla da oldukça ses getirdik. Toplumun genis
kesimlerine DenizBank’in yakin, sicak, güleryüzlü durusunu anlatan iletisim
çalismalarimizin olumlu geri dönüslerini simdiden almaya basladik.”
DenizBank, 2009 yilinda yeni yatirimlariyla yil sonuna kadar yurt içinde 450 ve yurt
disinda 12 subeye ulasmayi hedeflerken, bilgi teknolojisi yatirimlarini da artirarak,
alternatif dagitim kanallarindan verdigi hizmetin kalitesini de mükemmellestirmeyi
amaçliyor.

