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DenizBank 2011 yılının ilk yarı finansal verilerini açıkladı:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş:
“2011 yılının ilk yarısında net kârımızı
426 milyon TL olarak gerçekleştirdik”
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 2011 yılı ilk yarı finansal verileriyle ilgili yaptığı
açıklamada “2011 yılının ilk yarısında 40 yeni şube açarak özel bankalar arasında en çok şube açan banka olduk ve
yeni şubelerimizle yurt içinde ve yurt dışında toplam 552 noktaya ulaştık. Çalışan sayımızı 10.350’ye çıkardık ve
müşterilerimize daha da yaklaştık. Büyürken, yarattığımız istihdam ve finansman desteğiyle ekonomiye de katkı
sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da risk anlayışımızdan ödün vermeden kârlı
ve istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimize eminim, bu yılın ilk yarısındaki bilançomuz bu stratejimizin ne kadar
doğru olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi. Ateş, Grubun konsolide olarak;


Aktiflerini 2011 yılının ilk altı ayında %16 oranında büyüterek 39 milyar 188 milyon TL’ye yükselttiğini,



Özkaynaklarını 2010 yılsonuna göre %11 büyüterek sektör ortalamasının üzerinde bir artış ile 4 milyar 49
milyon TL’ye çıkardığını,



Mevduatını ilk altı ayda %19, yıllık bazda %41 artırarak sektörün üç katından fazla büyüdüğünü ve 23
milyar 393 milyon TL’ye ulaştığını,



Nakit kredilerini yılın ilk yarısında %19’luk bir büyüme ile 28 milyar 343 milyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini
10 milyar 98 milyon TL’ye yükselttiğini,



Net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %30’luk bir artış ile 426 milyon TL’ye çıkardığını söyledi.

Ateş, Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik rasyosunun ise %14.36 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Geniş bir ürün yelpazesi ile finansal bir portal olarak hizmet veren DenizBank’ın başta ticari, işletme ve bireysel
bankacılık segmentleri olmak üzere bütün alanlardaki kredilerini artırdığını ve müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak
ürünlerinin çeşitlendiğini belirten Ateş, “Sosyal sorumluluk misyonumuzun bir parçası olarak da değerlendirdiğimiz
tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve üreticilere tanıdığımız olanaklarla tarım kredilerinde özel bankalar
arasındaki liderliğimizi 2011’in ilk yarısında da sürdürdük ve tarım sektörüne verdiğimiz toplam kredi tutarını 2
milyar TL’ye ulaştırdık” diye konuştu.

“KOBİ’lere büyük önem veriyoruz”
DenizBank’ın finansman kaynaklarını artırmak amacıyla geçtiğimiz Nisan ayında, sürdürülebilir enerji verimliliği
projeleriyle tarım bankacılığı müşterileri ve KOBİ’lere finansman sağlamak üzere 300 milyon euro’luk
seküritizasyon kredisi aldığını belirten Hakan Ateş, DenizBank’ın KOBİ’lere büyük önem verdiğine dikkat çekti.
Ateş, “Uzun vadeli kredi imkanı konusunda sıkıntı duyan girişimcilerimize verilen ekonomik desteklerin artırılması
ve hedeflenen kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları

Programı (BAKK) kapsamında Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettiğimiz 50 milyon euro kaynak ile Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki KOBİ’lere 100 milyon euro kredi kullandırıyoruz” dedi.
DenizBank olarak Türkiye’de yatırımın önemini bildiklerini ve bu amaçla sürekli yeni kaynaklar yarattıklarını belirten
Ateş, “2011 yılının ilk yarısında da öncelikli sektörlerimiz arasında yer alan turizm, enerji, denizcilik ve eğitim
alanlarında projelendirilen yatırımların finansmanı için 400 milyon dolara yakın kredi sağladık” diye konuştu.
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