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DenizBank ve Bank of China’dan Karşılıklı
Dış Ticaret ve Yatırımların
Desteklenmesine Yönelik İşbirliği
DenizBank, Bank of China ile işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmayla
dış ticaretten, yatırımcıların birleşme ve satın alma işlemlerine, yerel para
birimi ile ticaretten, büyük alt yapı projelerinin desteklenmesine kadar birçok
alanda işbirliği hedefleniyor.
Yenilikçi ürün ve uygulamalarıyla farklılaşan DenizBank, yeni iş birlikleriyle çalışmalarına güçlü
bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede DenizBank ve Bank of China arasında imzalanan anlaşma
ile iki ülke arasındaki artan dış ticarete finansman imkanı sağlanması, yatırımcıların birleşme ve
satın almalarına yönelik danışmanlık hizmeti sunulması, iki ülke dış ticaretinin yerel para birimleri
ile gerçekleştirilmesi ve başta ulaşım, enerji ve telekomünikasyon sektörleri olmak üzere alt yapı
projelerinin finansmanı gibi birçok alanda uzun soluklu bir işbirliği hedefleniyor. Türkiye ve Çin
arasında son yıllarda ikili yatırımlarla ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkiler iki ülke açısından
oldukça önem taşırken, imzalanan işbirliği sözleşmesi ile ticaretin artmasında DenizBank önemli
görevler üstleniyor.
Türkiye’nin kültürel ve jeopolitik konumu nedeniyle Asya ile Avrupa arasında köprü görevi
gördüğünü ifade eden DenizBank Hazine, Özel Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel
Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, Türkiye piyasasına girmek isteyen Çinli firmalar ve Çin
piyasasına girmek isteyen Türk firmaların bilgi, destek ve finansman ihtiyacını da bu işbirliği ile
gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Böcügöz işortaklığıyla ilgili şunları söyledi; “Türkiye ve Çin
arasında son yıllarda gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler her geçen gün büyümeye, güçlenmeye
devam ediyor. Çin’in Türkiye’deki yatırımları Türkiye’de kurulmuş Çin ortaklı 600’ü aşkın şirketle
birlikte 846 milyon dolara ulaştı. Hayata geçirdiğimiz anlaşma ile DenizBank bu önemli ticari
işbirliğine katkı sağlarken, esasen ilişkilerin daha da gelişmesi noktasında çok önemli bir rol
üstlendi. Bu kapsamda 37 ülkede hizmet veren, aktif büyüklüğüyle dünyanın 5. büyük bankası
Bank of China ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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 766 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,
Ekspres Menkul, 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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