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DenizBank 2013 yılı 12 aylık finansal verilerini*
açıkladı:
”DenizBank’ın 2013 konsolide net karı, 2012’ye göre % 40 oranında
artarak 1.011 milyon TL oldu.”
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Hissedarımız Sberbank’tan aldığımız güç
sayesinde, konsolide aktiflere göre Türkiye’nin 5. büyük özel bankası olarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
ediyoruz. Citibank Bireysel Bankacılık Bölümü’nün satın alımıyla beraber devralınan 32 şube ve yeni açılan 57
DenizBank şubesi ile toplam sayımızı % 14 artış ile 624 den 713’e yükselttik. Ayrıca, bu satın alımla aramıza
katılan 1.340 arkadaşımıza ek olarak 3.400 işe alım gerçekleştirdik. 4.740 yeni denizcimizle çalışan sayımızı
%24 artışla 11.618’den 14.413’e çıkardık. Böylece Türkiye’nin istihdama en fazla katkı sağlayan bankası
olduk” dedi.
Ateş, DenizBank’ın geçen yılın aynı dönemine göre sektör büyümelerinin yaklaşık 1,5 katı oranındaki bir
performans ile konsolide bazda;







Aktiflerini % 41 büyüterek 79 milyar 668 milyon TL’ye yükselttiğini,
Sermaye benzeri krediler dahil özkaynaklarını % 29 büyüterek 8 milyar 442 milyon TL’ye çıkardığını,
Ana fon kaynağı olan mevduatını % 42 artırarak 49 milyar 702 milyon TL’ye ulaştırdığını,
Nakdi ve gayrinakdi kredilerini sırasıyla % 46’lık ve %49’luk artış ile, 56 milyar 466 milyon TL ve 18 milyar
416 milyon TL’ye yükselttiğini,
Müşteri sayısını % 24 artışla 5,8 milyondan 7,1 milyona çıkardığını,
2013 yılında konsolide net kârının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 büyüyerek
1.011 milyon TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Turizm, spor, kamu ve tarım finansmanında özel bankalar lideri
Türkiye’nin güçlü geleceğinin yapı taşları konumundaki niş sektörlere hizmet sunmayı ilke edinen DenizBank bu
alanda büyümesini devam ettiriyor. Bu çerçevede; DenizBank, ekonomik kalkınma haritasının anahtar sektörü
konumunda bulunan turizm finansmanında tüm bankalar arasında lider konuma ulaştı. 2013 yılsonu itibarıyla
turizm sektörüne kullandırdığı 4,8 milyar TL tutarında kredi ile %16,3 pazar payı elde eden DenizBank, Türk
sporunun finansmanında da 641 milyon TL kredi desteği ile lider rol oynadı. Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme
stratejisinin diğer önemli itici güçleri olan tarım ve kamu finansmanında ise, sırasıyla %23,5 ve %39,0 pazar
payları ile özel bankalar arasında liderliğini korudu.

DenizBank’a ödül yağmuru
2013 yılında bankacılık hizmetleri, insan kaynakları yönetimi ve özellikle mobil & dijital kanallarda hayata geçirdiği
uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran DenizBank, bu başarısıyla ulusal ve uluslararası arenada seçkin
kuruluşlar tarafından tam 17 ödüle layık görüldü.
 Banking Technology Awards 2013 - fastPay - Yılın En İyi Ödeme Sistemi
 Financial World Innovation Awards 2013 – Twitter’dan Kredi - Müşteri Deneyiminde Mükemmellik
 The Banker - Sosyal Medya Kullanımında İnovasyon - Twitter’dan Kredi, Şubeniz Facebook’ta
 The Banker - Bireysel Bankacılık – Yılın Teknoloji Projesi - Şubeniz Facebook’ta, Cepte Vade,
Twitter’dan Kredi
 The Banker - Mobil Bankacılıkta İnovasyon – fastPay – Turuncu24
 Stevie Awards - Mobil Deniz - Gümüş Madalya
 Global Financial Market Review - En İyi Bireysel Bankacılık Ödülü
 Capital - En Beğenilen İlk Üç Bankadan Biri
 Mastercard Worldwide – İşletme Kart – Türkiye ‘nin En İyi Ticari Kart Programı
 Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği (ASTD) – Deniz Akademi - The Best Ödülü
 Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri - En İyi Eğitim Takımı - Gümüş
 Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri - En İyi Liderlik Gelişimi Programı - Bronz
 Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri - En Başarılı Eğitim Sonuçları – Bronz
 Brandwatch – En Güçlü 9. Sosyal Marka
 ICMI – Yılın En Yenilikçi Müşteri Hizmetleri
 Center Week Awards – Dünya Çapında Mükemmeliyetçi En İyi İş Kültürü
 QM Awards - Turizm Sektörüne En Fazla Destek Veren Banka

“2013’te, aktif, kredi ve mevduatını en fazla arttıran bankalardan biri olduk. “
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, yaptığı açıklamada zaten güçlü olan finansal
yapılarının Sberbank ile daha da güçlendiğini kaydetti. Aktiflerinin konsolide bazda 80 milyar TL’ye dayandığını
hatırlatan Ateş, şunları söyledi: “DenizBank son yıllarda olduğu gibi yine sektörün üzerinde bir
performans gösterdi. Son yılda açtığımız 89 şube ve yarattığımız 4 binin üzerindeki yeni iş gücüyle,
Türkiye’nin en fazla şube açan ve istihdam yaratan özel bankalarından biri olurken; 2013’te, aktif,
kredi ve mevduatını en fazla artıran bankalardan biri olduk. Bunu Sberbank’la entegrasyon çalışmalarının
yoğun olduğu bir dönemde başarmış olmamız önemini bir kat daha artırıyor. DenizBank 1 Temmuz 2013 itibarıyla
600 binden fazla müşteriyi içeren bireysel bankacılık portföyü, çalışanları ve şubeleri dahil olmak üzere Citibank
Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü’nü devraldı. Bu satın alma, performansımıza önemli bir katkı sağladı.”
Sberbank’tan alacakları destekle geçmiş yıllardaki hızlı büyümelerini önümüzdeki yıllarda da artırarak devam
ettirmeyi planladıklarını anlatan Ateş, “2014 yılında, enerji, inşaat, altyapı, turizm, sağlık, belediyeler, spor
kulüpleri ve eğitim başta olmak üzere pek çok sektörde yeni yatırım planlarımız var. DenizBank’ın stratejik
sektörlerdeki öncü banka yaklaşımı, Sberbank’tan aldığı desteğin de etkisiyle artarak devam edecek. Yaklaşık 80
milyar TL konsolide aktif büyüklükle Türkiye’nin ilk 5 özel bankasından biri olmamızı sağlayan ve bu cesur
yolculuğumuzda bizi 17 yıldır yalnız bırakmayan 7,1 milyon müşterimize de teşekkür ediyoruz.
Hissedarımız, dünyanın önde gelen finans devlerinden Sberbank’ın rüzgârı ile fark yaratmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.

“Ticari sorumluluklarımız kadar toplumsal sorumluluklarımıza da sahip çıkıyoruz”
Hakan Ateş,


“Gençlerimizin spora olan ilgisini ve sevgisini artırmak amacıyla CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi’ne adımızı
verdik.

• İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Uluslararası İstanbul Opera Festivali ve Uluslararası Bodrum Bale
Festivali’nin tek destekçisiyiz. “ dedi.
DenizBank konsolide bilançosundan önemli göstergeler*
milyon TL
Toplam Aktifler
Nakit Krediler
Gayrinakdi Krediler
Mevduat
Net Kar
Özkaynak**
Özkaynak Getirisi
Şube Sayısı***
Çalışan Sayısı
Müşteri sayısı
*

31.12.2012 31.12.2013 Değişim
56.495
79.668
%41
38.801
56.466
%46
12.381
18.416
%49
34.985
49.702
%42
720
1.011
%40
6.552
8.442
%29
%14,0
%17,2
624
713
%14
11.618
14.413
%24
5.8
7.1
%24

DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır.
Basın bülteninde yer alan rakamlar konsolide BDDK verileridir.
**
Sermaye Benzeri Krediler Dahil
***
Yurtdışı iştirak şubeleri dahil
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’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 713 şubesi ile 14 bini aşkın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli , dört yerli finansal olmayan iştirak , üç uluslararası finansal
iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring,Deniz Varlık Yönetimi;
Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte
birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı
olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir.
Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel müşterisi ve
1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en
geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri,
Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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