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DenizBank ve Dedeman Holding
arasında stratejik iş birliği
 Stratejik iş birliği kapsamında Dedeman Holding, DenizBank’tan 175
milyon dolarlık proje finansman kredisi kullandı. Anlaşma
kapsamında Dedeman Holding’e tüm bankacılık hizmetlerinde
DenizBank aracılık edecek.
 DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Uzun yıllardan bu yana
devam etmekte olan DenizBank - Dedeman ilişkisi, bu son iş birliği
anlaşması ile çok daha güçlü bir platforma taşındı” dedi.
 Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman ise,
“2013 ve 2014 yılları Dedeman Grubu’nun, Otelcilikteki her iki
markası; Dedeman ve Dedeman Park’a yeni oteller kazandıracağı,
Madencilik alanında yeniliklere imza atacağı yeni bir dönemin
başlangıcı olacaktır.” diye konuştu.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından
Dedeman Holding ile stratejik iş birliğine gitti. İki kurum arasındaki stratejik iş birliğine dair
basın toplantısı 8 Ocak 2013, Salı günü Dedeman İstanbul’da düzenlendi. Toplantıya
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Dedeman, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazire Dedeman Çağatay ve
DenizYatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cafer Bakırhan katıldı. Başta madencilik ve
otelcilik olmak üzere sahip olduğu diğer yatırımlarla her anlamda çok önemli bir potansiyel
arz eden Dedeman Holding ile DenizBank arasındaki iş birliği kapsamında vadesi 10 yıla
kadar uzayan, ağırlığı proje içerikli toplam 175 milyon dolar tutarındaki proje finansmanı
üzerinde anlaşıldı. Anlaşma aynı zamanda Dedeman Holding'in bundan sonraki tüm sermaye
piyasası işlemleri konusunda Deniz Yatırım’ı yetkilendiriyor. Anlaşma kapsamında Dedeman
Holding’e tüm bankacılık hizmetlerinde DenizBank aracılık edecek.
Sadece kredi anlaşması değil, stratejik ortaklık
Basın toplantısında konuşma yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, verdikleri proje
finansmanının Dedeman Holding’in yeni projelerinin filizlenmesini sağlayacağına dikkat çekti.
“Bu sadece kredi anlaşması değil aynı zamanda stratejik ortaklık adımıdır” diyen Hakan Ateş,
iş birliğinin Dedeman Holding’in ülke ekonomisine kattığı değeri artıracağına dikkat çekti.
Ateş, “Uzun yıllardan bu yana devam etmekte olan DenizBank - Dedeman ilişkisi bu son
ortaklık anlaşması ile çok daha güçlü bir platforma taşındı. Bu iş birliği gerek yeni yatırımların
finansmanı, gerek ise Dedeman markası altında geliştirilmiş iş kollarının halka arzı, yerli
yabancı stratejik ortaklar ile tanıştırılmasını içeren çok geniş bir yelpazeye sahiptir” dedi.

DenizBank’ın turizm sektörü başta olmak üzere madencilik ve gayrimenkul sektörlerine
verdiği desteğin her geçen gün artacağına vurgu yapan Hakan Ateş, “Turizm, madencilik ve
gayrimenkul dallarındaki faaliyetlerini yaklaşık 2.600 çalışanıyla 1900’lü yıllardan beri
sürdüren Dedeman Holding, başta turizm olmak üzere faaliyet gösterdiği sektörlerde çok
önemli bir aktör. DenizBank turizmi, madenciliği ve gayrimenkulü önemli sektörler olarak
görüyor. Turizm sektörü, dinamikleri, ihtiyaçları ve nakit akışı dikkate alındığında bankacılık
alanında özel ilgi gerektiren bir alan ve otel konaklama, restaurant, catering bir çok alt
sektöre hitap ediyor. Bankamızın bu sektörde hatırı sayılır rakamlara ulaşması, bacasız
sanayiyi destekleyen yatırımcılar ile çalışmalarımızın ürünüdür. Ülkemizin turizm hedeflerine
ulaşması için Bankamız kaynakları, yeni tesis yatırımları, renovasyon yatırımları, proje
finansmanları, işletme sermayesi finansmanı ve kredi ihtiyacının olduğu benzer birçok
konuda yatırımcıların hizmetine sunuluyor. Özellikle Sberbank çatısı altındaki DenizBank’ın
turizm sektörüne yönelik desteği ile birlikte piyasadaki kredi payımızın daha da artacağını
düşünmekteyiz” dedi.
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman ise basın toplantısında yaptığı
konuşmasında,“ Başta Madencilik ve Otelcilik olmak üzere sahip olduğu diğer yatırımlar ile de
her anlamda çok önemli bir potansiyel arz eden Dedeman Grubu olarak DenizBank A.Ş. ve
Deniz Yatırım A.Ş. ile çok etkili bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu anlaşmayı gerçekleştirirken
en büyük amacımız; gerek mevcut, gerekse yeni projeleri ile Dedeman Grubu’nun ülkemize
katma değer sağlayacak çok önemli projelerinin hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.
Dedeman Grubu olarak DenizBank'la yaptığımız bu anlaşma ile stratejik bir iş birliğine
başlıyoruz. Bu iş birliği gerek yeni yatırımların finansmanı, gerekse Dedeman markası altında
geliştirilmiş iş kollarının halka arzı, yerli yabancı stratejik ortaklar ile işbirliklerinin
derinleştirilmesini içeren çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Uzun yıllardan bu yana devam
etmekte olan DenizBank-Dedeman ilişkisi, bu son stratejik anlaşma ile çok daha güçlü bir
platforma taşınmakta, her iki markanın güçlenmesine de hizmet etmektedir. ” dedi.
Önümüzdeki dönem gerçekleştirecekleri yeni projeleri hakkında da bilgi veren Dedeman
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 2013 ve 2014 yılları, Dedeman Grubu’nun
Otelcilikteki her iki markası; Dedeman ve Dedeman Park’a yeni oteller kazandıracağı bir
dönemin başlangıcı olacağını söyledi. 2013 yılının ilk yarısında Dedeman Erbil ve Dedeman
Park Gaziantep otellerini, ikinci yarısında ise, İstanbul Bostancı’da bitişik iki kule şeklinde inşa
edilmekte olan Dedeman Bostancı ile Dedeman Park Bostancı’yı ve Kazakistan’da Dedeman
Oskemen’i hizmete açacaklarının bilgisini aktardı. 2014 yılında da Moskova’da Dedeman Park
İzmailova ve İstanbul’un çok önemli bir lokasyonunda faaliyet gösterecek olan Dedeman Park
Levent’i hizmete açacaklarını belirtti. 2013 ve 2014 yıllarında madencilik alanında ise Balıkesir
Balya’da inşaa edilecek kurşun- çinko - gümüş yeraltı madeni ve konsantre tesisi yatırımı ile
Adana’nın Aladağ ilçesindeki krom işletmelerinde açık ocak madeni ve konsantre tesisi
projelerinin hayata geçmesi için çalışmalarını sürdürdükleri aktardı.
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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’nda DenizBank’ın Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt
dışındakilerle toplam 614 şubesi ve 11.382 kişilik kadrosu bulunmaktadır. DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, dört yerli
finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, EkspresYatırım,
DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür,
Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası
iştirakleridir.
Sberbank hakkında
Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank, Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte
birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası,
banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri,
245.000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan
bankanın yaklaşık 19.000 şubesi ve yapısal iç birimleri bulunmaktadır. Bankanın uluslararası ağı,
Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye dahil olmak üzere 20 ülkede
yer alan iştirakler, şubeler ve temsilciliklerden oluşmaktadır. Eylül 2012’de Sberbank, konsolide aktif
bazında Türkiye’nin 6. büyük özel bankası ve 9. büyük bankası konumunda olan DenizBank’ın
hisselerinin satın alınması işlemini tamamladı. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481
no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Resmi web sitesi : www.sberbank.ru
Dedeman Holding hakkında
Temeli 1900'lerde atılan Dedeman Topluluğu, bugün kendi içinde sürekli büyüyen, gelişen bir grup
olarak Turizm, Madencilik ve Gayrimenkul dallarını ana iş kolu olarak görüp faaliyetlerini yaklaşık 2600
çalışanıyla sürdürmektedir. Dedeman Holding, girişimci ve öncü karakterini, köklü geçmişi içinde mal
varlığına, insan kaynaklarına, yönetim ve bilgi sistemlerine yapmış olduğu yatırımlarını, ülkemizin
geleceğini şekillendirecek en önemli kaynakları olarak görmektedir.
1947 yılında, Kayseri'ye bağlı Pınarbaşı / Toruntepe'de temelleri atılan Dedeman Madencilik, gelişimini
sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, Türkiye'nin maden zenginliğini yeryüzüne çıkarmak ve
ekonomiye kazandırmak için aralıksız çalışmaktadır. Kurucusu Mehmet Kemal Dedeman'ın altını çizdiği
"Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek yarına bir "değer" bırakmak" misyonu ve
Türkiye'de madenciliğin öncü ve köklü kuruluşlarından biri olmanın gururuyla " çağdaş işletmelerde
çevreye saygılı üretim" felsefesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir .
Turizm faaliyetlerine 1966 yılında açılan Dedeman Ankara ile başlayan Dedeman Topluluğu,
yatırımlarına Dedeman İstanbul, Antalya, Cappadocia, Palandöken, Rize, Park Antalya, Diyarbakır, Silk
Road Tashkent, Palandöken Ski Lodge, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Zonguldak ve Dedeman Park
Denizli otelleri ile devam etmiştir. Nisan 2012’de hizmete açılan Dedeman Park Denizli ile bir ilke daha
imza atan Dedeman Hotels&Resorts International böylece ikinci otel markasını geliştiren Türkiye’nin ilk
otel zinciri olma gururunu taşımaktadır. Halen yurt içi ve yurt dışında toplam 15 otelinde “Geleneksel
Dedeman Misafirperverliği” ile hizmet veren Dedeman Hotels & Resorts International, sektörde en
köklü geçmişe sahip otel markalarından biri ve Türkiye’nin en yaygın oteller zinciri. 4000’e yakın oda
ve 7000’in üzerinde yatak kapasitesi, alanında uzman çalışanları ve geniş deneyimi ile misafirlerine
hizmet sunmaktadır.

