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TCMB önderliğinde DenizBank’tan yerel para ile ticarette stratejik adım

Türkiye’de Çin Yuanı cinsinden ilk
reeskont kredisini DenizBank
kullandırdı
DenizBank, Dış Ticaret Seferberliği kapsamında yerel paraların kullanımıyla
ilgili önemli bir adım atarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
işbirliğinde reel sektöre Çin Yuanı cinsinden ilk Reeskont Kredisini kullandıran
banka oldu. Söz konusu kredi imkanı Çin’le ticaret yapan Türk reel sektör
firmalarına kullandırılacak.
Çin Yuanı gibi yerel para birimleri ile ticaret reel sektörün işlem maliyetlerini düşürme, karşı
tarafla pazarlık gücünü artırma ve ilgili ülkeler arasındaki ticaretin hızla artmasını sağlama gibi
nedenlerle stratejik önem taşıyor.
2008 yılında yaşanan küresel finansal krizle birlikte döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar
nedeniyle yerel para birimleri ile ticaret, gelişen ekonomiler başta olmak üzere dünya genelinde
önem taşıyan bir noktaya geldi. Yerel para birimleri ile ticaret Türkiye’de de ilk etapta beklendiği
ölçüde hızlı ilerlememesine rağmen, 2016 yılının son çeyreğinde Rusya ve Türkiye‘nin karşılıklı
attığı adımlar ve 30 Kasım 2016 tarihinde TCMB’nin Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirdiği ilk
para takasıyla, yeni bir aşamaya taşındı. Tüm bu gelişmelerin reel sektör açısından önemini
arttıran asıl adım ise TCMB ‘nin Ticari Bankalar aracılığı ile Çin Yuanı cinsinden sağladığı
Reeskont Kredisi imkanı oldu.

“Bizim için milli bir mesele”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, “Milli bir mesele olarak gördüğümüz bu konuda
DenizBank gerekli çalışmaları tamamlayarak ilk Yuan cinsinden TCMB reeskont kredisini
kullandırmış oldu. 21.03.2017 tarihinde hayata geçirilen bu imkan, Yuan kur riskinden korunma
(hedging) mekanizmaları ile eş zamanlı olarak piyasaya sunuldu. Yuan cinsinden ve Shanghay
Libor oranlarına endeksli olarak sağlanan TCMB Yuan Reeskont kredi imkanı Çin’le ticaret yapan
reel sektör firmalarımıza kullandırılacaktır” dedi.

Ruble cinsinden reeskont kredisi için de çalışmalar devam ediyor
Böcügöz, Çin ile ticarette gelinen bu önemli noktanın diğer ülkeler için de örnek olmasını
beklediklerini ifade ederek şöyle devam etti; “2023 yılına kadar karşılıklı 100 milyar dolar dış
ticaret hacmi hedeflenen Rusya ile yapılan çalışmalar da bu anlamda öncelikli bir yer tutuyor. İki
ülke merkez bankaları arasında imzalanacak bir Ruble/TL Para Takası anlaşmasının ve Ruble
cinsinden TCMB reeskont kredi imkanı sağlanmasının bu sürece ciddi ivme vermesini bekliyoruz.”
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 737 şubesi ile 15 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,
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, 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 198 binden fazla gerçek ve tüzel kişiye
aittir. 15 bini aşkın 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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