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DenizBank’ın aktifleri 2017 yılının ilk dokuz ayında
yüzde 24 artarak 152 milyar TL’ye ulaştı
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”740 şube ve 15 bine yakın
çalışan ile faaliyet gösteren bankamızın aktifleri 2017’nin ilk dokuz ayında yıllık yüzde 24
artarak 152 milyar TL’ye, net kârı ise yüzde 28 yükselerek 1 milyar 416 milyon TL’ye ulaştı”
dedi. 2017 yılının ilk dokuz ayında DenizBank’ın yıllık olarak konsolide bazda;





Mevduatı yüzde 33’lük artış ile 105 milyar TL
Toplam kredileri yüzde 24’lük artış ile 138 milyar TL olarak gerçekleşti.
Müşteri sayısı ise 11,2 milyon kişi oldu.

20. yılda ekonomiye DenizBank’tan güçlü destek
Türkiye’nin en büyük beş özel bankası arasında olan DenizBank’ın 20. gurur yılını kutladıklarını
belirten Hakan Ateş, 1997 yılında zorlu bir misyonu yerine getirmek üzere çıktıkları yolda
bugün, finansman sağladığı projelerle adından söz ettiren bir kurum konumuna geldiklerini
söyledi.
Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip eğitim, sağlık, enerji, altyapı, turizm, gemicilik,
tarım, belediyeler ve spor kulüpleri gibi sektörlere finansman desteği sağlarken, KOBİ’lerin
Türkiye ekonomisindeki yeri ve etkinliğini artırmayı da sosyal sorumluluk olarak gördüklerini
kaydeden Hakan Ateş; 1,5 milyonu aşkın KOBİ’ye doğrudan sağladıkları finansal destekle son
üç yıldır bu alanda bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdüklerini belirtti.
NEFES Kredisi, KOSGEB Sıfır Faizli Kredi ve KGF Kredileri ile KOBİ’leri destekleyen öncü banka
konumunda bulunduklarının altını çizen Ateş, bu krediler ile 10 Milyar TL’si KOBİ’lere olmak
üzere toplamda yaklaşık 70 bin müşteriye 14 Milyar TL kaynak aktardıklarını söyledi.
Ayrıca Nefes Kredisi’ne Türkiye’de ilk “evet” diyen, projede yer alan tek özel banka olmaktan
gurur duyduklarını belirtti.
Yeni dijital uygulamalar ile tam yol ileri
Bankanın dijitale ve inovasyona olan ilgisinin tüm yoğunluğu ile devam ettiğini vurgulayan
Ateş, bu dünyanın olanaklarını iş süreçleri ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere
kullanmayı sürdüklerini ifade etti. Ateş, bu kapsamda dünyanın en büyük tarım
ekonomilerinden biri konumunda bulunan Türkiye’de çiftçilerin verimliliklerini artırarak yüzünü
güldürmek amacıyla ‘Deniz’den Toprağa’ ve faktoring işlemlerinin dijital platform üzerinden
çok daha hızlı halledilebilir kılan ‘Deniz’e Çek Gönder’ uygulamalarını hayata geçirdiklerini
belirtti.

“Üreticiler tarlalarını mobil uygulamadan yönetecek”
Tarımı ülkenin geleceği için sahiplenilmesi gereken en kıymetli alanlardan biri olarak
gördüklerini kaydeden Ateş, “Deniz’den Toprağa mobil uygulamasını Eylül 2017’de,
DenizBank müşterisi olsun olmasın, tüm çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri
adına, zirai ürün seçimi, toprak ve sulama tipi, ziraat mühendisi uzmanlarımızdan anlık destek,
ekim-hasat tarihleri gibi bilgilere tek tıkla ulaşabilmeleri için hayata geçirdik. Çiftçilerin tarladaki
akıllı danışmanları olarak niteleyebileceğimiz hizmet, içeriğiyle sektörde bir ilki temsil ediyor”
dedi.
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 2017 yılının dokuz ayında da
sürdürdüğünü ifade eden Ateş, bankacılık hizmetini üreticiler için her yerde erişilebilir kılmak
üzere onları tabletler ile tarlalarında ziyaret ettiklerini, DenizBank şubelerini Türkiye’nin dört
yanında köylere taşıdıklarını belirtti.
Deniz’e Çek Gönder uygulaması ile vade bekleme devri kapanıyor

Benzer anlayışla, DenizFactoring’in hayata geçirdiği “Deniz’e Çek Gönder” isimli mobil
uygulama sayesinde, tüm banka müşterilerine faturalı çeklerinin vadesini beklemeden,
rahatlıkla finansmana erişim imkanı sunuluyor. Uygulama ile zaman ve mekandan bağımsız
olarak, 7/24, çekin fotoğrafını DenizFactoring’e göndererek, nakit karşılığını hızlıca öğrenmek
ve en yakın DenizBank şubesinden çekmek mümkün.
EFMA ve BAI’den iki prestijli ödül
DenizBank'ın sürekli gelişim ve yeniliğe açık olarak ‘çevik’ hareket etme yaklaşımıyla
çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ateş, bu stratejinin, son dört yıldır, uluslararası
arenada pek çok ödülle taçlanarak karşılık bulduğunu da belirtti.
Ateş, "Teknoloji desteğiyle çiftçilerin maliyetlerini düşürüp verimi artıran çözümler sunan,
“Deniz’den Toprağa”, uluslararası finans piyasasında büyük saygınlığı bulunan “EFMA DMI Awards 2017”de, inovasyon ve yenilik alanında onlarca proje içerisinden sıyrılıp “En
İyi Yeni Ürün ve Hizmet” kategorisinde 1.’liğe layık görüldü. Yine, teknoloji üssümüz
Intertech ile geliştirdiğimiz ‘Akıllı İş Gücü Yönetimi’ projemiz ile ABD merkezli Bank
Administration Institute (BAI) tarafından düzenlenen 2017 yılı ödüllerinde önemli bir
başarıya imza atarak, ‘Kurum İçi Süreçlerde Yenilikçilik’ kategorisinin kazananı olduk. Bu
bizim için büyük bir gurur. Bu moral ile sektörümüze ilham verecek çalışmalarımıza devam
edeceğiz”.
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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 15 bine yakın 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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