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DenizBank ile Çin İhracat ve Kredi Sigorta
Kurumu Sinosure arasında güç birliği
DenizBank, Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kurumu Sinosure ile önemli bir
işbirliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma ile büyük ölçekli makine alımlarından
ara malı ithalatına, altyapı projelerinden, enerji ve telekomünikasyona kadar
pek çok alanda Türkiye’de yapılacak yatırımlar için Sinosure DenizBank’a 500
milyon dolar tutarında kredi sigortası güvencesi verdi.
Hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve imza attığı işbirlikleri ile çalışmalarına güçlü bir şekilde
devam eden DenizBank 16 Kasım 2015, Pazartesi günü Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kurumu
Sinosure ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Çinli firmaların Türkiye’de
gerçekleştireceği projeler için DenizBank’a sunulan bu sigorta desteği ile, yatırım malı ithalatı
olan ve Çinli firmalarla ortak yatırıma giren Türk firmalarına daha uzun vadeli, uygun maliyetli
finansman sağlanması hedefleniyor.
DenizBank’ın büyük ölçekli makine alımlarından ara malı ithalatına, altyapı projelerinden, enerji
ve telekomünikasyon yatırımlarına kadar pek çok alanda iki ülke yatırımcısının sigorta ve
finansman ihtiyacının karşılanmasında etkin rol üstleneceği işbirliği, Türkiye ve Çin arasında son
yıllarda ikili yatırımlarla ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına da katkı sağlayacak.
“Bankamızın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına verdiği destek artarak devam
edecek”
Düzenlenen imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ülkemizin, Çin’in
Asya’daki en büyük, dünyada ise Almanya’dan sonra ikinci büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat
çekerek şunları kaydetti; “2000 yılında sadece 1.3 milyar Dolar olan Türkiye-Çin ticaret
hacminin, günümüzde 28 milyar doları aştığını, ayrıca Çin’in doğrudan Türkiye’deki yatırımlarının
özellikle son üç senede ivme kazanarak toplamda 1 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Uzun
vadeli yatırımlar her zaman önemli finansman desteği gerektirir. DenizBank olarak son on yılda
enerji, altyapı, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri öncelikli olmak üzere 300’e yakın projeye
yaklaşık 20 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman sağladık.”
Finansman sağlanan projeler içerisinde enerji ve altyapı yatırımlarına öncelik verildiğini sözlerine
ekleyen Hakan Ateş, altyapı yatırımlarına örnek olarak, Türkiye’nin tarihindeki en büyük proje
konumunda olan 3. Havalimanı’nın birinci etabının finansmanı için oluşturulan 6 bankalık
konsorsiyumu göstererek; 500 milyon Avro’luk payı ile konsorsiyum dahilindeki özel bankalar
arasında en yüksek meblağı sağlayan bankanın DenizBank olduğunu belirtti.

Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kurumu olan Sinosure bu anlaşma
kapsamında Bankamıza, Çinli firmalarla işbirliği içerisinde bulunan Türk firmalarına
kullandırdığımız krediler için 500 milyon dolar tutarında kredi sigorta güvencesi sağlayacak.
Böylelikle bankamızın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına verdiği destek artarak devam edecektir.
Gerçekleştirilen anlaşmanın ülkelerimiz ve kurumlarımız için hayırlı olmasını diliyor, bu işbirliğinde
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”
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 757 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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