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DenizBank’tan sermaye piyasalarında bir ilk

Hisse senedi satışlarında
2 gün bekleme devri sona eriyor
Yatırım hizmet ve uygulamalarında yeniliklere öncülük eden Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş. hisse senedi alım/satımı yapan müşterilerinin hayatını
kolaylaştıracak bir projeye daha imza attı.
‘T+0’ adı verilen yeni uygulama ile hisse senedi satışları karşılığı olan tutar, daha
önce 2 gün olan bekleme süresine gerek kalmadan, anında müşteri hesaplarına
aktarılabiliyor. Uygulama kapsamında, müşteriler internet şubesi üzerinden giriş
yaparak, hisse senetlerini sattıkları andan itibaren hesaplarına yatan parayı 7 gün
24 saat boyunca kullanabiliyorlar.
Deniz Yatırım, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla imza attığı yeni hizmeti ‘T+0’ ile hisse
senedi satışlarında paranın hesaba yatması için 2 gün beklemeye son veriyor. Bu uygulama aynı
zamanda nakite ihtiyacı olan hisse senedi yatırımcıları için resmi tatiller nedeni ile oluşan daha uzun
bekleme sürelerinde de avantaj sağlıyor.
Mevzuat gereği, hisse senetleri piyasasında bir payın satımının bedeli, satıştan 2 gün sonra tahsil
edilebiliyor. Örneğin pazartesi günü satılan bir hisse senedinin bedeli yatırımcıya Çarşamba günü
ödenebilirken, Deniz Yatırım’ın yeni uygulamasıyla Pazartesi satılan hisse senedinin bedeli aynı gün nakit
olarak ödenebiliyor.
Yanı sıra, cumartesi ve pazar işlem günleri arasında sayılmadığı için söz konusu işlem cuma günü
yapıldığında nakit dönüşü takip eden salı günü gerçekleşiyor ve yatırımcı bu süre zarfında parasını almak
için beklemek durumunda kalıyor. Hatta bu bekleme süresi uzun resmi tatiller olduğunda aynı oranda
uzayarak, yatırımcıların nakit ihtiyacını daha fazla yaşamasına neden oluyor.
T+0 uygulaması işleyişte yatırımcıların yaşadığı bu soruna çözüm sunarak, hisse senetleri satışlarından
elde ettikleri tutarı haftasonları da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat kullanmalarını sağlıyor. Satış işlemi
internet şubesi üzerinden gerçekleştirilirken, müşteriler hesaplarına anında yatan parayı arzu ettikleri
zaman kullanabiliyorlar.
“Yatırım Hizmetleri anlayışımızı yenilikçi çalışmalarımızla her geçen gün yeniden
tanımlıyoruz”
Söz konusu projenin sektörde bir ilk olduğuna dikkat çeken DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım
Satış Performans Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç müşterilerinin artık
zaman kaybetmeden, gün beklemeden hisse senedi satışı sonrası paralarının eş zamanlı olarak

hesaplarına geçtiğini söyledi. Önenç şöyle devam etti; “Kuruluşumuzdan bu yana çözüm odaklı hizmet
anlayışımızla müşterilerimizin hayatlarına değer katmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle
DenizBank’ın inovasyon alanında üstlendiği öncü rol, hayatı kolaylaştırıcı çalışmaları gerçekleştirme
konusunda hepimizi besliyor. Bankacılık anlayışımızı böylece her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz.
Uygulamaya aldığımız ‘T+0’ projesi, yatırım literatüründe zaman anlamına gelen T’nin yanına eklenen
0 ile bugünü, şu anı işaret ediyor. Artık eskiden olduğu gibi Cuma günü hisse senedini sattığınızda
paranızı almak için haftasonu ve iki iş gününün geçmesini beklemiyorsunuz. Hemen, işlemi yaptınız
anda para hesabınıza yatıyor. Sektörde böyle bir ilke imza atmak mutluluk verici. Bu yöndeki
çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek.”

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 739 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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