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DenizBank 2015 yılı ilk dokuz aylık finansal verilerini açıkladı:

DenizBank’ın aktifleri 111 milyar TL’ye ulaştı
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ” Ülkemizin 81 ilinde 714,
yurt dışında 43 olmak üzere toplamda 757 şubemiz ve 15 bine yakın çalışanımız ile faaliyet
gösteren Bankamızın aktifleri; 2015 yılının ilk dokuz ayında 2014 yılsonuna göre %17
büyüyerek, 111 milyar TL’ye ulaştı” dedi.
Ateş, DenizBank’ın 2015 yılının ilk dokuz ayında konsolide bazda;




Net karının 710 milyon TL’ye,
Ana fon kaynağı olan mevduatını yılsonuna göre %22 artırarak 75,6 milyar TL’ye,
Toplam kredilerini ilk dokuz ayda %22 artış ile 103,6 milyar TL’ye,



Müşteri sayısını yıllık 800 binlik bir artışla 8,8 milyona ulaştırdığını kaydetti.

DenizBank’ın dijital alanda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle saygın uluslararası
platformlarca ödüllendirildiğini belirten Ateş, “Bizim için DNA’mıza işlemiş bir gelenek anlamı
taşıyan inovasyon alanında ödüllendirilmek hepimize gurur ve mutluluk veriyor” dedi.
Sektördeki başarımızı taçlandırdık
DenizBank, dünyanın 130 ülkesinden 3 bini aşkın banka ve finans kurumunun üye olduğu,
uluslararası finans çevrelerinin en saygın ödül platformu olarak gösterdiği European Financial
Management Association (EFMA) ödülleri kapsamında başta “Kumsal”, “e-devlet”, “ATM
Optimizer” ve “Deniz Kabuğu” uygulamaları ile “Küresel Çapta İnovasyona Önderlik Eden
Kurum”da birincilik ödülünün sahibi oldu. Banka ayrıca, diğer prestijli kategori olan “Çığır
Açan İnovasyon” kategorisinde de e-Devlet’e doğrudan erişim sağlayan projesi ile ürün
bazında 2’incilik ödülünü kazandı.
Geçen yıl ABD’de yine oldukça saygın bir platform olan BAI Finacle’da “Dünyanın En Yenilikçi
Bankası” seçilmelerinin ardından, bu yıl “Küresel Çapta İnovasyona Önderlik Eden Kurum”
ödülünü kazanmanın inovasyon açısından tüm dünyaya örnek teşkil ettiğinin altını çizen
Hakan Ateş bu önemli unvanın Amerika’dan sonra Avrupa tarafından da kabul edilmiş
olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Bizim için inovasyon yarışının ucu bucağı yok; bunu yeni
ufuklara açılan bir yolculuk olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
sektörümüze ve dünyaya ilham vermek üzere çalışmaya devam edeceğiz.”

Dev projelere “DenizBank” damgası
DenizBank, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük proje olan 3.Havalimanı’nın birinci etap
yatırımlarının finansmanı için toplam 4,5 milyar Avro’luk kredi sağlayan altı banka arasında
yer alarak, verdiği 500 milyon Avro’luk kredi ile ekonomik kalkınmaya olan desteği sürdürdü.
Banka bunun yanında emekli bankacılığında yaptığı çalışmalar ile sektöre yön veren
konumunu sürdürerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma imzaladı. İki kurum
arasında ilk emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin DenizBank üzerinden yapılmasına ilişkin
bir protokol imzalanarak Eylül ayında ilk ödemelere başladı.
DenizBank ayrıca Türk sporunun gelişimi için sürdürdüğü faaliyetleri çerçevesinde kulüplere
sağladığı destekleri artırarak devam ettiriyor. Banka bu kapsamda Beşiktaş ile 4,5 milyon
Dolar tutarında reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalayarak eski açık olarak bilinen deniz
tarafındaki kale arkası tribününün isim hakkı için 5 yıl süre ile anlaşma sağladı.
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DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır. Basın
bülteninde yer alan rakamlar konsolide BDDK verileridir.
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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 757 şubesi ile 15 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır.DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, Intertech,
DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında

Sberbank, Rusya’nın en büyük bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’e yakın
şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan,
Ukrayna ve Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve
Doğu Avrupa’da sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri,
Hindistan’da bir şubesi bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir.
Sberbank ayrıca, Sberbank CIB ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma
hizmetleri de sunmaktadır. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına
sahiptir. Bankanın resmi web siteleri:
www.sberbank.ru, www.sberbank.com
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