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DenizBank’ın aktifleri 2016’nın ilk çeyreğinde
% 16 artarak 115 milyar TL’ye ulaştı
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Ülkemizin 81 ilinde ve
yurt dışında toplamda 738 şubemiz ve 15 bine yakın çalışanımız ile faaliyet gösteren
Bankamızın aktifleri; 2016 yılının ilk çeyreğinde % 16 büyüyerek, 115 milyar TL seviyesine
yükseldi. Türkiye'nin her şehrinde faaliyet gösteren şubelerimiz aracılığı ile ülkemizin en uzak
noktalarına bankacılık hizmeti götürmeye bu dönemde de devam ettik” dedi.
Ateş, DenizBank 2016 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda;




Mevduatını 74,2 milyar TL’ye
Toplam kredilerini 103,8 milyar TL’ye
2015’in ilk çeyreğinden bu yana müşteri sayısını da 1 milyona yaklaşan artışla 9,3
milyon kişiye çıkardığını kaydederken,

Ateş, DenizBank’ın 2016’ın ilk çeyreğindeki net kârının ise yıllık %12’lik artış ile 301 milyon
TL seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
DenizBank’ın sağlam finansal yapısının Sberbank ile daha da güçlendiğini kaydeden Ateş,
“2015 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanan 550 milyon TL’lik nakit sermaye
artışı ile sermaye benzeri kredi dahil özkaynaklarımız konsolide bazda yıllık %16
oranında büyüyerek 13,5 milyar TL’ye yükseldi” dedi. Sberbank’ın bu konuda
desteğinin sürdüğünün altını çizen Ateş, 2016 yılının ikinci çeyreğinde
tamamlanmak üzere 750 milyon TL’lik nakit sermaye artışı sürecinin de devam
ettiğini belirtti.
“Tarım ve KOBİ bankacılığı başta olmak üzere ekonomiye kaynak aktarmayı
sürdüreceğiz”
Sürdürülebilir ekonomik büyümede stratejik role sahip tarım ve KOBİ sektörlerine özel önem
verdiklerini ifade eden Ateş, bu alanlardaki öncü faaliyetlerini, Türkiye’ye hizmet olarak
gördüklerinin altını çizdi. DenizBank’ın, inovatif ürün ve hizmetleriyle 2016 yılında da ulusal
ve uluslararası platformlarda takdir topladığına dikkat çeken Ateş; “KOBİ Bankacılığımız,
‘Esnafa Hızlı Kredi’ hizmeti ile dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Awards
tarafından “Stevie Awards for Sales & Customer Service”de Pazarlama Çözümü
kategorisinde Altın Stevie ödülünün sahibi oldu. KOBİ bankacılığı alanında hayata

geçirdiğimiz yenilikçi iş modelinin başarısının gerek sektör gerekse uluslararası saygın bir
platformda tescillenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.
DenizBank’ın Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu her alanda aktif biçimde var olmayı sürdürdüğünü
de vurgulayan Ateş, “DenizBank olarak, öncüsü olduğumuz tarım yolculuğunda 1 milyonu
aşan üretici müşterimiz, 6,2 milyar TL’ye ulaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında %
30’a yaklaşan pazar payımız ile liderliğimizi bu yıl da devam ettirdik. Aynı şekilde KOBİ
bankacılığında da hizmet verdiğimiz müşteri sayısını yaklaşık 1,3 milyona, toplam kredi
tutarını da 18 milyar TL’ye çıkartarak sektörün üzerinde performans sergiledik” dedi.
Şube deneyimi müşterinin cebine girdi
Ateş, yeni neslin veri saklama alışkanlığını ve hız konusundaki duyarlılığını göz önünde
bulundurarak inovasyona dayalı yeni ürün ve uygulamaları bu dönemde de kullanıcılara
sunmaya devam ettiklerini vurguladı. Bu kapsamda, “Deniz Kabuğu” isimli bulut bankacılık
uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Hakan Ateş, söz konusu uygulamanın bankacılık
hizmetlerini müşterilerinin cebine sığdırdıkları yeni nesil bir mobil bankacılık servisi olduğunu
belirtti. Ateş, Deniz Kabuğu uygulamalarının yanında Yihu, Kumsal gibi inovasyon odaklı
mobil uygulamaları da müşterilerine sunduklarını ifade etti.
DenizBank toplumsal alandaki yatırımlarına devam ediyor
Banka, ayrıca finansal faaliyetleriyle ülke ekonomisine sağladığı katkıya eğitim, kültür, sanat
ve spora destek vererek toplumsal alana yaymayı bu dönemde de sürdürdü. Gençlere
yönelik desteği Türkiye’nin geleceğine yatırım ile eş değer gören DenizBank, Türkiye’nin 77
ilinde faaliyet gösteren Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ana sponsoru oldu.
2015 yılında Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve 14. İstanbul
Bienal’inin Büyükada sponsorluklarını üstlenerek Türkiye’nin kültür sanat hayatını
desteklemeye devam eden banka ayrıca, Türk ve dünya sinemasında kalıcı eserlerin
oluşması için en önemli ihtiyaç alanlarından biri olarak görülen özgün senaryo yazımını
desteklemek amacı ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile ‘En
İyi İlk Senaryo Yarışması’nı hayata geçirdi.
Spora hep destek tam destek
DenizBank, sporun her dalının Türkiye’de gelişimini desteklemek, spor kültürünün mümkün
olduğunca geniş bir tabana yayılmasını teşvik etmek misyonu çerçevesinde, futbol başta
olmak üzere tüm branşlara önemli yatırımlar yapıyor.
Dünyanın en saygın voleybol şampiyonası olan CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar Ligi’nin
2013 yılından bugüne isim sponsorluğunu üstlenen DenizBank, diğer yandan spor
kulüplerine sağladığı 430 milyon dolar kredi hacmi ile sektör lideri konumunda bulunuyor.
Banka ayrıca Nisan 2016’da açılışı yapılan Vodafone Arena’da deniz tarafı tribününün isminin
“DenizBank tribünü” olması konusunda Beşiktaş ile 5 yıllık anlaşma yapmıştı.
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DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır. Basın bülteninde
yer alan rakamlar konsolide BDDK verileridir.
(2)

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 738 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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