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DenizBank’ın aktifleri 2017 yılında yüzde 18 artarak
160 milyar TL’ye ulaştı
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 20. kuruluş yıl dönümlerine
denk gelen 2017 faaliyet döneminde, Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile
ve yurtdışına yayılan 740 şubenin yanı sıra, 14 binin üzerinde çalışan ile ülkeleri için değer
yaratmak üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
Ateş, DenizBank’ın aktiflerini 2017’de yıllık yüzde 18 artış ile 160 milyar TL’ye
ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde net kârını da yüzde 36
yükselterek 1 milyar 902 milyon TL’ye çıkardığını açıkladı.
DenizBank’ın geçen 20 yıl içerisinde sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da önemli bir müşteri
ve hizmet tabanı oluşturduğunu belirten Ateş, Türk bankalarının yurtdışındaki iştirakleri
arasında 10,5 milyar Euro aktif büyüklük ile lider konumda bulunan, aynı zamanda
Avusturya’nın 5. büyük özel bankası olan DenizBank AG dahil toplamda 3 uluslararası iştirak
ile hizmet sunduklarını belirtti.
Ateş, DenizBank’ın yıllık olarak konsolide bazda:





Mevduatını yüzde 19’luk artış ile 107 milyar TL’ye,
Toplam kredilerini yüzde 21’lik artış ile 115 milyar TL’ye,
Müşteri sayısını ise 11,5 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

“Türkiye Ortak Ödeme Platformu hayalimiz gerçek oldu”
Türkiye’nin geleceğine ve insan hayatının kalitesine katkı sağlayacak projelerin tam destekçisi
olduklarını, bu yolda inovasyon ve teknoloji alanındaki bilgi birikimlerini devreye almaktan
kaçınmadıklarını belirten Hakan Ateş şöyle konuştu; “Uzun yıllardır Milli Cüzdan hayalinin
peşinden koşmuş, hemen her platformda ülkemize yerli bir sistem kazandırma arzumuzu dile
getirmiştik. Türkiye’nin önde gelen kurumları ile hayata geçirdiğimiz Ortak Ödeme Platformu
ile bu hayalimiz gerçek oldu. Bankacılık hizmetlerini, banka hesabı olmayanlar dahil ülkemizde
herkes için kolay ve erişilebilir kılmaktan, finansal kapsayıcılığın gelişmesi yolunda son heyecan
verici bu işbirliği içinde yer almaktan gurur duyuyoruz.”
DenizBank’ın söz konusu ortaklıkta bankacılık alanındaki bilgi birikiminin yanı sıra teknoloji
gücüyle de devrede olacağını söyleyen Ateş şöyle devam etti; “Tamamen yerli kaynaklar
kullanarak üretilmiş Türkiye Ortak Ödeme Platformu, maliyetleri düşürerek ekonomiye
sağladığı katkının yanı sıra, bilginin milli tutulması açısından da çok önemli bir adım. Bu
anlamda dünya bankacılığına da son derece başarılı bir model sunduğumuza inanıyorum”.

Tarım Bankacılığı alanında açık ara lideriz
Türkiye’nin sürdürülebilir geleceği ve milli ekonominin gelişimi açısından tarımın stratejik önem
arz ettiğini, dolayısıyla bu alandaki çalışmalarını da ulusal mesele olarak gördüklerini belirten
Ateş, 1,1 milyonu aşan üretici müşteri, 11 milyar TL’yi aşan tarım kredisi ve özel bankalar
arasında yüzde 41’lik pazar payı ile DenizBank’ın tarımdaki liderliğini devam ettirdiğini ifade
etti.
Türkiye’nin 7 ilinde çiftçiler ile bir araya gelerek hayata geçirdikleri “Tarım Zirveleri”
etkinlikleri kapsamında, tarım ve hayvancılık yatırımları başta olmak üzere, üreticilerin karşı
karşıya olduğu sorun ve çözüm önerilerini masaya yatıracaklarını belirten Ateş; “Tarım
sektöründe sadece Türkiye’de değil, dünyada da en büyük deneyime sahip bankalardan biriyiz.
En önemlisi ise bu işin sadece finansman yönüyle değil sosyal tarafı ile de ilgileniyoruz. Tarım
Bakanlığımız işbirliğinde bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Tarım ve İnsan Fotoğraf
Yarışmamızın yanı sıra bu alanda hayata geçirdiğimiz pek çok sosyal proje mevcut. Bizim için
üreticimize hizmet, aynı zamanda ülkemize hizmet anlamına geliyor. İlk günkü heyecanla tarım
sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz.”

DenizBank konsolide bilançosundan önemli göstergeler(1)
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Özkaynak(Sermaye Benzeri Kredi dahil)
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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 740 şubesi ile 14 binin üzerinde çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası

finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür,
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, 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
1841 yılında kurulan, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık
üçte birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana pay sahibi, Banka’nın sermayesinin %50’si + 1 adet
paya sahip olan Rusya Merkez Bankası’dır. Banka’nın diğer payları, çok çeşitli yerli ve uluslararası
yatırımcılara aittir. Sberbank, hizmetlerini Rusya’nın en büyük bankacılık dağıtım kanalı olan yaklaşık 14,6
bin adetlik şube ağı ile sunmaktadır. Sberbank, sahip olduğu yaklaşık 80 bin ATM ve self-servis terminalinden
oluşan ATM ağının yanında sırasıyla 29 milyon kullanıcılı Sberbank Online internet bankacılığı uygulamaları
ve 27,9 milyon kullanıcıya sahip olan Mobil Bank hizmetlerini içeren uzaktan erişimli kanallar yoluyla da
bankacılık hizmetine katkı sağlamaktadır. Sberbank uluslararası faaliyetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu
Bölgesi’nde (Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya), DenizBank ile Türkiye’de, Sberbank Europe aracılığıyla
İsviçre, Avusturya ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve aynı zamanda Almanya ve Çin’de temsilcilikleri,
Hindistan’da bir şubesi ile yürütmektedir.
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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