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DenizBank’ın aktifleri 2018 yılının ilk çeyreğinde
169 milyar TL’ye ulaştı
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 2018 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin en
büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile ve yurtdışına yayılan 751 şubenin yanı sıra, 14 binin üzerinde çalışan
ile ülkeleri için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.
Ateş, DenizBank’ın aktiflerini 2018 yılının ilk çeyreğinde 169 milyar TL’ye ulaştırarak pazardaki güçlü
konumunu koruduğunu, aynı dönemde 606 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı.
Ateş, DenizBank’ın konsolide bazda:





Mevduatını 116 milyar TL’ye,
Toplam kredilerini 119 milyar TL’ye,
Müşteri sayısını ise 11,8 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

“Nefes 2018’de tek özel banka olmaktan kıvanç duyuyoruz”

Ekonominin can damarı KOBİ’lere destek olmak üzere 2017 yılında reel sektör ve finans sektörü olarak el ele
vererek Nefes Projesi’nin ilkini hayata geçirdiklerini vurgulayan Ateş, bu yıl kamu finans sektöründen daha fazla
paydaşla ikinci kez başlatılan projeye, bir kez daha destek veren tek özel banka olduklarının altını çizdi. Ateş,
bu kapsamda iki yıl içinde 15 binin üzerinde KOBİ’ye erişim sağladıklarını söyledi.
Nefes Prpjesi’nin yanında, 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye İhracatçılar
Meclisi ile de 7 bankanın katılımıyla protokol imzaladıklarını belirten Hakan Ateş; “İhracatçılarımıza
öngördüğümüz pozitif ayrımcılığın ve desteklerin devamı niteliğinde olan bu işbirliği ile gerek kredi taleplerinde
gerekse dış ticaret destek hattı ve masraf paketlerimiz ile her türlü ihtiyaçlarında TİM üyesi ihracatçılarımızın
yanında olacağız” dedi.
Tarım Bankacılığı alanında açık ara lideriz
Ülke geleceği için stratejik öneminden hareketle tarım sektörünü sahiplenmeyi ulusal dava gördüklerini belirten
Ateş, 1,1 milyonu aşan müşteri, 12 milyar TL’yi aşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 41’lik pazar
payı ile liderlik konumda bulunduklarını ifade ederken; finansmanın yanı sıra üreticilerin karşı karşıya olduğu
sorunları masaya yatırmak üzere Türkiye’nin 7 ilinde “Tarım Zirveleri” gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ateş, şöyle devam etti; “Bugüne kadar Kars, Antalya ve Edirne’de gerçekleştirdiğimiz zirveler çiftçilerden çok
yoğun ilgi gördü. Bu bizim için büyük mutluluk. Tarım sektöründe sadece Türkiye’de değil, dünyada da en
büyük deneyime sahip bankalardan biriyiz. Finansal ürünlerin ötesinde; üreticinin tarladaki akıllı danışmanı
olarak konumladığımız Deniz’den Toprağa gibi dijital ürünlerimizle bir bankadan beklenmeyecek atılımlar
gerçekleştiriyoruz. Bizim için üreticimize hizmet, ülkemize hizmet anlamına geliyor. İlk günkü heyecanla tarım
sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz.”

“Bankamızın milli inovasyona öncülük etmesinden gururluyuz”
Uzun yıllardır Milli Cüzdan hayalinin peşinden koşarak, hemen her platformda Türkiye’ye yerli bir sistem
kazandırma arzularını dile getirdiklerini belirten Ateş, Türkiye’nin önde gelen kurumları ile hayata geçirdikleri
Ortak Ödeme Platformu ile hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Ateş, şöyle devam etti: “Bankacılık
hizmetlerinin Türkiye’de herkes için kolay ve erişilebilir kılınması ve özellikle milli verinin ülke içinde kalması
açısından büyük önem arz eden Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nda, bankacılık bilgi ve gücümüzün yanında,
teknolojik altyapımızla da devredeyiz. Milli inovasyona öncülük etmenin haklı gururunu taşıyor, yakın zamanda
uygulamaya girecek proje ile uluslararası bir açılımı da kolayca yapabileceğimize inanıyoruz”.
DenizBank konsolide bilançosundan önemli göstergeler(1)

milyon TL

31.03.2018

Toplam Aktifler

169.378

Nakit Krediler

119.234

Mevduat

115.708

Özkaynak(Sermaye Benzeri Kredi dahil)
Şube Sayısı

(2)

Çalışan Sayısı

18.478
751
14.069

Müşteri sayısı-milyon

11,8

Net Kar

606

(1)

DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır.
Basın bülteninde yer alan rakamlar konsolide BDDK verileri olup; TFRS 9’a
uygun olarak hazırlanmıştır.
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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 751 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 14,3 bin adetlik şube ağı ile sunmaktadır. Sberbank, sahip olduğu yaklaşık 76,3
bin adetlik ATM ve self-servis terminalinden oluşan ATM ağının yanında sırasıyla 26,4 milyon kullanıcılı Sberbank Online internet
bankacılığı uygulamaları ve 29,4 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’deki temsilcilikleri ile Hindistan’daki bir şubesiyle 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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