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DenizBank ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentsel Dönüşüm İçin İşbirliği Yaptı
 DenizBank ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kentsel
dönüşüm konusunda protokol imzalandı. Protokole göre devlet
tarafından yapılacak yardımların yanında DenizBank’ı tercih ederek
kentsel dönüşüm kredisi kullanmak isteyen müşterilerden dosya
masrafı, ekspertiz ücreti, ipotek ücreti alınmayacak.
 DenizBank ayrıca sürecin başlangıcı sayılan Deprem Risk Raporu için
daire başı 500 TL’ye kadar katkı yapacak. DenizBank’ın sunduğu
avantajlar arasında bunların dışında ücretsiz danışmanlıktan 24 aya
kadar varan taksit ödemesiz döneme kadar birçok seçenek bulunuyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılışan DenizBank, ticari sorumluluklarının yanı sıra taşıdığı
toplumsal sorumluluk çerçevesinde kentsel dönüşümün lider bankası olmak istiyor. DenizBank ile
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kentsel dönüşüm konusunda 21 Ocak 2013,
Pazartesi günü Ankara’da protokol imzalandı. Protokol ile birlikte devlet tarafından yapılacak
kentsel dönüşüm yardımları, DenizBank’ı tercih edecek müşterilere de sunulacak. İki kurum
arasındaki protokol imza törenine DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Ertürk ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürü Vedad Gürgen katıldı.
“Yeni evlerin teslimine kadar müşterimizin yanındayız”
Protokol imza töreninde konuşma yapan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Ertürk, 2012 itibariyle Türkiye’deki mevcut konut stoğunun 19 milyon adet
civarında olduğuna dikkat çekti. Ertürk, “Bu stoğun yaklaşık 5 milyon adedi kaçak ruhsatsız
evlerden oluşuyor. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış, değişim zorunluluğu bulunan 1.5 milyon
adet konut da mevcut stok içerisinde bulunuyor. Bu rakamlara nüfus artışını da eklediğimizde
Türkiye’de 2023 yılına kadar 8 milyon adet konutun yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm konusunda kilit rol oynuyor. İmzaladığımız protokol ile devlet
tarafından yapılacak yardımları, DenizBank’ı tercih edecek müşterilere de sunacağız. Ayrıca
tüketicilere birçok avantaj getiriyoruz. DenizBank olarak kentsel dönüşüm projesinin ilk yıkım
anından yeni evlerin teslimine kadar müşterilerimizin yanındayız” dedi.

Kentsel dönüşüm için DenizBank’la çalışacakları bekleyen avantajlar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılıan protokol ile DenizBank’ı tercih edecek müşteriler
devlet desteklerinden faydalanabilecek. Devlet tarafından yapılacak yardımların yanında
DenizBank’ı tercih ederek kentsel dönüşüm kredisi kullanmak isteyen müşterilerden dosya masrafı,
ekspertiz ücreti, ipotek ücreti alınmayacak. DenizBank ayrıca sürecin başlangıcı sayılan Deprem
Risk Raporu için daire başı 500 TL’ye kadar katkı yapacak. Vatandaşlar DenizBank’ın 444 36 34
nolu kentsel dönüşüm bilgilendirme hattı ve www.denizbank.com web sitesi üzerinden de bilgi
alabilecek. DenizBank’ın özel eğitimli Kentsel Dönüşüm Danışmanları, müşterilerin kentsel dönüşüm
taleplerini yerlerinde dinleyerek ücretsiz Dönüşüm Danışmanlığı hizmeti verecek. 24 aya varan
taksit ödemesiz dönem, devlet katkısıyla konut kredilerinde yıllık % 4 (iş yerleri için yıllık %3) faiz
desteği, DenizBank ile çalışacak olan müteahhit firmalardan proje tamamlama garantisi alınması,
her aşamasında inşaat seviyesinin kontrolü, taşınma anında indirimli nakliye desteği ve yeni evine
geçen DenizBank müşterilerine yeni evleri için sağlanan özel indirim imkanlarını içeren “Yeni Evin
Destek Paketi“ de DenizBank’ın sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alacak.
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
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