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DenizBank, 2011 yılının ilk dokuz ayında net kârını ikiye katlayarak
912 milyon TL olarak gerçekleştirdi.
2011 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal verileriyle ilgili yaptığı açıklamada, ülkemizin 6. büyük özel bankası olan
DenizBank’ın 2011 yılının ilk dokuz ayında net kârını tam iki katına çıkararak, 912 milyon TL’ye ulaştırdığını ifade eden
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”9 ay sonunda 53 ilave hizmet noktası açarak 553 şubeye
ulaştık. Kasım ayı itibariyle, Türkiye’nin 80 iline 10.755 kişilik çalışan kadromuzla hizmet sunuyor, yurtdışı şubelerimiz ile
birlikte toplamda 600 şube adedine erişmiş bulunuyoruz. Son 5 yılda 300 ilave şube ve 4.000 yeni istihdam yaratan en hızlı
büyüyen banka olarak, ekonomiye katkımızı sürdürüyoruz.
Ateş, Grubun konsolide olarak geçen senenin aynı dönemine göre;


Aktiflerini % 51 oranında büyüterek 45 milyar 681 milyon TL’ye yükselttiğini,



Özkaynaklarını % 31 büyüterek sektör ortalamasının üzerinde bir artış ile 4 milyar 521 milyon TL’ye çıkardığını,



Mevduatını % 50 artırarak sektörün üç katı kadar büyüdüğünü ve 27 milyar 173 milyon TL’ye ulaştığını,



Nakit kredilerini % 46’lık bir artış ile 31 milyar 527 milyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini 11 milyar 12 milyon TL’ye
yükselttiğini,



Net kârını % 103’lük bir artış ile 912 milyon TL’ye çıkardığını ve sektör kârındaki payını %6’nın üzerine taşıdığını
söyledi.

Ateş: “Ülke ekonomisine değer yaratmayı ilke edinmiş bir banka olarak gerek yabancı finansörler gerekse
yabancı basının gösterdiği ilgi bizi ziyadesiyle gururlandırıyor”
Geniş bir ürün yelpazesi ve “finansal süpermarket” anlayışıyla hizmet veren DenizBank’ın başta ticari, işletme ve bireysel
bankacılık segmentleri olmak üzere, bütün segmentlerdeki kredilerini artırdığını belirten Ateş, DenizBank’ın reel sektörün dış
ticaret finansmanında kullanmak amacıyla Ekim ayı sonunda vadesi dolan 650 milyon ABD Dolarlık sendikasyon
kredisini güçlü muhabir ilişkileri ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliği sayesinde % 100 gibi bir rasyoyla yenilemeyi
başardığını ve maliyetinin de bir önceki yıla göre değişmediğini belirtti. Ateş, Sendikasyon kredisinin yenilenmesinde
DenizBank’ın yüksek finansal performansının, sağlam mali yapısının, uluslararası derecelendirme şirketlerinden aldığı
Türkiye’nin en yüksek banka notlarına sahip olmasının, güçlü yönetim anlayışının payının olduğuna dikkat çekti.
Hakan Ateş Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için kullandırılmak üzere, Uluslararası Yatırım ve Kalkınma
Bankalarından ayrıca 2,5 milyar TL düzeyinde uzun vadeli kaynak sağlandığını ve DenizBank’ın bankacılık sektörünün
bu alanda sağladığı kaynakların 21%’ini tek başına gerçekleştirmiş olduğunun altını çizdi.
Ateş “300 milyon EUR’luk kendi alanında yılın en büyük finansmanı olan seküritizasyon işlemimiz ile International Financing
Review (IFR) Dergisi tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde “Yılın Seküritizasyon İhracı” ödülüne aday
gösterildik.” diyerek sözlerine devam etti.
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 ayında, ikincisini ise 300 milyon TL
olacak şekilde Kasım ayında tamamladık. Topladığımız yüksek oranlı talepler ile de Bankamıza duyulan güveni bir kez daha
tazelemiş olduk” dedi.

Ateş sözlerine “Yaptığımız işbirlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarımız çerçevesinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırılan
ürünlerimize 2011 yılında yenilerini ekledik. Esnaf ve sanatkârlarımız için İSTESOB işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Akıllı Kart,
PTT müşterilerine özel avantajlar sunan PTT Kart ve 9 futbol kulübümüzün taraftar kredi kartları bunlardan bazıları. İşte bu
yenilikçi ürünler sayesinde ilk dokuz ayda, tüketici kredilerini sektörün çok üzerinde bir büyüme ile 7 milyar TL’ye ulaştırdık.
PTT ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde ATM sayımızı 2.254’e çıkardık. 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’in üçüncü çeyreğinde de sürdürdük” diyerek devam etti.
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 etmekte.

