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DenizBank 2012 yılsonu finansal verilerini açıkladı:
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş:
”DenizBank 2012 yılında büyümeye devam ederek
813 milyon TL solo net kâr elde etti."
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Son iki yılda açtığımız 100’den fazla şube ve yarattığımız 2 binin
üzerindeki iş gücüyle, Türkiye’nin en çok şube açan ve en çok istihdam yaratan özel bankası olarak, ülkemizin 81 iline
hizmet götüren iki özel bankadan biri konumuna eriştik. Dahası ise şimdiye kadar sektörde pek de rastlanmayan bir biçimde,
satış sürecinde olmamıza rağmen, tam 1 yıl boyunca her alanda büyümemizi sürdürebildik.“
DenizBank önemli alanlarda liderliğini sürdürüyor.
Bankanın 2012 yılsonu net kârının 813 milyon TL olarak gerçekleştiğini, geçen yıl elde edilen iştirak satış karları ve temettü
gelirleri dışarıda bırakıldığında net kârda % 16’lık bir artış olduğunu kaydeden Hakan Ateş, “Bizi 15. yılımızda konsolide aktif
büyüklükle özel bankalar arasında 5.liğe taşıyan ve bu cesur yolculuğumuzda yalnız bırakmayan 5,8 milyon müşterimize
teşekkür ederiz” dedi.
Açıklanan bilanço verileri sonucu Türkiye ekonomisinin önemli alanlarında öncülüğünü devam ettiren DenizBank;


Aktifte %26 büyüme ile,



Nakdi kredilerde %25 büyüme ile,



Mevduatta %32 büyüme ile,



Özel bankalar arasında tarım finansmanında %23,6 pazar payı ile,



Özel bankalar arasında Kamu finansmanında %39 pazar payı ile,



Turizm finansmanında %14,7 pazar payı ile,



Spor kulüplerinde 127 bin adet taraftar kart ile,



Ticari kartlar pazarında 632 bin kart ile
Liderliğini korudu.

“Başarımızı, „Finansal süpermarket‟ anlayışıyla sürdürülebilir kılıyoruz”
Hakan Ateş, “Finansal yapımızı sürdürülebilir kılacak kârlı iş süreçlerine imza atarak, ulaştığımız 813 milyon TL net kar ile
karlılığımızı da devam ettiriyoruz. Gösterdiğimiz yüksek performans neticesinde, 2012 yılsonunda hizmet ağımızda yer alan
yurt içi ve yurt dışı şube sayımızı toplamda 624’e yükselttik. 800’e yakın yeni çalışanı bünyemize katarak, toplam çalışan
sayımızı 11.618’e ulaştırdık, çünkü istihdam yaratmayı kurumsal gelişimin ötesinde bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak
görüyoruz” dedi.

DenizBank ilkleri, farklı yaklaşımı ve hizmet kalitesi ile ödüllendiriliyor.
İnsan kaynaklarından kanal inovasyonuna, sürdürülebilirlikten proje finansmanına pek çok alanda yenilikçi uygulamaları
hayata geçiren Denizbank, bu başarısını yerel ve uluslararası platformlarda taçlandırdı:


BAI - Finacle Global Bankacılık İnovasyon Yarışması Kanal İnovasyonu Ödülü



Dijital platformdaki uygulamalarıyla Midas, Communicator Awards, Horizon Interactive Awards, Altın Örümcek gibi
son derece prestijli uluslararası web ödüllerinin de bulunduğu 8 ödül



EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) “Sürdürülebilirlik Ödülü”



Financial Times The Banker ve PWM dergileri/Global Özel Bankacılık Ödülleri- “Türkiye’de En İyi Özel Bankacılık”
kategorisinde “Yüksek Övgüye Layık Görülen” Özel Bankacılık Ödülü



Brandon Hall Uluslararası Mükemmellik Ödülleri/ “En İyi Yaygınlaştırılmış Kurumsal Eğitim Programı” Gümüş Ödül



Proje finansmanı alanında; İDO özelleştirme projesinin finansmanında rol alarak Euromoney /Project Finance
Magazine tarafından verilen “The European Transport Deal of the Year” ödülü.

Sadece Türkiye’de değil Dünya’da da ilklere imza atan DenizBank; Facebook Şubesi, Twitter üzerinden kredi başvurusu ve
fastPay gibi birçok mobil ve dijital uygulamayı müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerine sundu.
“Toplumsal gelişimde kültür, sanat ve eğitim önceliklerimizdir”
Kurulduğu günden bu yana kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini asli faaliyetlerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak gören
DenizBank’ın, 2012 yılında da kültür ve sanat dünyasının ana destekçilerinden olduğunu belirten Ateş, “Sberbank Ailesi’nin
bizi geleceğe taşıyacak güçlü rüzgarıyla, finansal ve operasyonel başarımızın yanı sıra, sanat ve eğitim alanında ülkemize
sağladığımız katkılar da artarak devam edecektir.” dedi.

Milyon TL
Toplam Aktifler
Nakit Krediler
Gayrinakdi Krediler
Mevduat
Net Kar
Özkaynak
Özkaynak Getirisi*

31.12.2011
44.756
30.947
10.111
26.499
874
4.641
%18,0

31.12.2012
56.495
38.801
12.381
34.985
813
5.665
%15,0

* İştirak satış gelirleri hariç tutulmuştur.
Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan alınmış bilanço kalemleri
konsolide, net kar rakamı konsolide olmayan verilerden oluşmaktadır.

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 5. büyük özel bankası
ve 8. 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
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