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DenizBank’ın ekonomiye katkısı
2018 yılının ilk 9 ayında 213 milyar TL’ye ulaştı
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası olarak,
2018 yılının ilk dokuz ayında, 81 ile ve yurtdışına yayılan 761 şubede, 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı
sağlamaya devam ederek aktiflerini 213 milyar TL’ye ulaştırdıklarını söyledi. Ateş, pazardaki güçlü konumlarını
korudukları bu dönemde bankanın net kârının 1,708 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini
belirten Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda:




Mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla % 36 artırarak 146 milyar TL’ye,
Toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre % 31 artışla 151 milyar TL’ye,
Müşteri sayısını ise 12,4 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

Ateş, Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates
NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın % 99.85'lik hissesinin devri
konusunda anlaşma imzalandığını, devir işlemi için ise Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile
DenizBank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay sürecinin devam ettiğini
belirterek, geçiş sürecinde müşterilerine en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
DenizBank, Tarım Zirveleri’nin 5.’sinde Diyarbakırlı çiftçilerin yanındaydı
Kurulduğu günden bu yana faaliyetleri aracılığıyla Türkiye ekonomisine katkıyı hedefleyen, bu bağlamda milli mesele
olarak gördüğü tarım sektörünü 16 yıldır en fazla destekleyen özel banka konumunda bulunan DenizBank; kısa süre
içerisinde Aydın, Kars, Antalya ve Edirne’de düzenlediği Tarım Zirveleri’nin beşincisini Ekim ayında, tarımsal üretimde
Türkiye’nin en önemli merkezlerinden Diyarbakır’da gerçekleştirdi.
İlerleyen dönemde Türkiye’nin yedi bölgesine yayılacak zirvelerin, sahada çiftçilerin sorunları dinlemek ve çözüm
önerilerini masaya yatırmak adına önem arz ettiğini belirten Ateş, şunları söyledi: “Tarım, ekonomik ve sosyal
boyutuyla, 2002 yılından bu yana ülkemizin sürdürülebilir geleceği açısından milli mesele yaklaşımıyla ele aldığımız
bir alan. Bugün 1 milyona ulaşan çiftçi müşterimiz, 14 milyar TL’ye yaklaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında
yüzde 42’lik pazar payımız ile çiftçilerimizin daha konforlu koşullarda, verimli üretim yapabilmeleri, finansal
kaynaklara rahat erişebilmeleri için çalışıyoruz. Tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan Üretici Kart’ımız
bugün 580 bin çiftçiye destek oluyor. Tarım Zirvesi gibi paylaşım platformlarında, sektöre sağladığımız bu faydayı,
üreticilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek pekiştirme fırsatı buluyoruz. Aynı zamanda, teknolojiye dayalı verimliliği
artıracak yeni fayda modelimiz Deniz’den Toprağa’yı da çiftçilerimize anlatıp deneyimletebiliyoruz. Üreticimiz ve
ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz”.
10 bin öğrenciye finansal okuryazarlık öğretildi
Türkiye’nin geleceğine hizmet etme vizyonu kapsamında, gençlerde finansal bilinç ve tasarruf alışkanlığının gelişmesi
konusunda da çalışmalar yürüten DenizBank, Foder tarafından lise ve üniversite öğrencilerine finansal okuryazarlık
kazandırmak üzere tasarlanan Parayön projesinin, bankacılık eğitimlerini kapsayan Parametre modülüne destek
verdi. Söz konusu işbirliği ile 3 ayda 16-25 yaş grubundan 10 bin öğrenciye ulaştıklarını ve Türkiye gibi genç nüfuslu
bir ülkede bu sayıda gencin bankacılık konusunda erken yaşta eğitilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Ateş,
“Gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde duran ve ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler

yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor. Gençlere yatırımın geleceğimize
yatırım olduğu inancı ile bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
DenizBank, Türkiye’nin kültür sanat zenginliği için çalışıyor
Diğer yandan, toplumu nitelikli sanat ile buluşturarak kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarma hedefine de önem
veren banka, 2018-2019 sezonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’ne desteğini sürdürdü.
DenizBank ayrıca bu yıl 4.’sü düzenlenen, dokuz farklı ülkeden kukla tiyatrolarını ağırlayan Uluslararası Ankara Kukla
Festivali’nin ve polisiyenin önde gelen isimleri ile polisiye okurlarını bir araya getiren Kara Hafta’nın dördüncüsünün
de destekçiliğini üstlendi.

milyon TL(1)

31.12.2017

30.09.2018

%
Büyüme

Toplam Aktifler

160,423

212,893

%33
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18,115

22,205

%23

Şube Sayısı(2)

740

761

%3

Müşteri sayısı-milyon

11.5

12.4

%8

30.09.2017

30.09.2018

%
Büyüme

1,416

1,708

%21

Net Kar
(1)

DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır. Basın bülteninde yer alan
rakamlar konsolide BDDK verileridir. 30.09.2018 verileri TFRS 9’a uygun olarak, 31.12.2017 ve 30.09.2017
verileri ise TFRS 9 öncesi yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
(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 761 şubesi ile 14 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. Bankanın diğer payları, çok çeşitli yerli ve uluslararası yatırımcılara aittir. Sberbank, hizmetlerini Rusya’nın en
büyük bankacılık dağıtım kanalı olan yaklaşık 14,2 bin adetlik şube ağı ve ek olarak, uzaktan erişimli kanallar yoluyla
sunmaktadır. Sberbank Online’ın aktif kullanıcı sayısı uygulamalar tarafında 39 milyon, web’de 25 milyon; Mobil Bankacılık
aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyondur. Sberbank’ın sahip olduğu yaklaşık 75 bin adetlik ATM ve self-servis terminali, ülkedeki
en geniş ATM ağını oluşturmaktadır. 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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