
  

 

Basın Bülteni                            22 Mart 2014 

ING Bank toplam 775 milyon dolarlık iki kredi 
anlaşmasına imza attı  

ING Bank, iki önemli kredi anlaşmasıyla toplamda 775 milyon dolar tutarında kredi 
kullandı. 11 ülkeden 23 bankanın katılımıyla 500 milyon Amerikan Doları sendikasyon 

kredisi anlaşmasına imza atan ING Bank, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile de KOBİ’lerin ve 
ticari işletmelerin yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için 8 yıl vadeli 

200 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. 

ING Bank, 2014 hedefleri doğrultusunda iki önemli kredi anlaşması gerçekleştirdi. Dış ticaretin ana 
bankası olmayı hedefleyen ING Bank dış ticaret finansmanında kullanmak üzere 1 yıl vadeli 134,4 
milyon Amerikan Doları ve 263,4 milyon Euro sendikasyon kredisi aldı. Wells Fargo Bank, National 
Association, Londra Şubesi koordinatörlüğünde imzalanan sendikasyon kredisinde Bank of America 
Merrill Lynch International Limited ise ajan banka olarak yer aldı. ING Bank ayrıca, Avrupa Yatırım 
Bankası ile yapılan anlaşma ile KOBİ ve ticari işletmelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 200 milyon 
Euro kredi sözleşmesine imza atmıştı. 

Talep toplamada hedefler aşıldı 

ING Bank’ın başlangıçta 500 milyon Amerikan Doları olarak hedeflediği sendikasyon işlemine 594 
milyon Amerikan Doları talep geldi. Yoğun talebe karşın ING Bank işlem tutarını 500 milyon Amerikan 
Doları olarak tutmayı tercih etti.  

Kredi marjı yıllık %0.50, komisyon oranı ise %0.40 olarak belirlendi. Toplam %0.90 fiyatlama ING 
Bank’ın 2013 yılındaki sendikasyon işlemine göre %0.45 düşüş göstermektedir. 

Sendikasyon kredisine 11 farklı ülkeden 23 banka katıldı. Akbank T.A.Ş. Malta Şubesi, Bank of America 
Merrill Lynch International Limited, Bank of China (UK) Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
Ltd., Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, J.P. MorganLimited, Standard 
Chartered Bank, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Wells Fargo Bank, N.A., Londra Şubesi yetkilendirilmiş 
lider düzenleyici olarak yer aldı. Bu bankalara ilave olarak, 12 banka daha kredi anlaşmasına çeşitli 
seviyelerde katılım gösterdi. 

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay: “Dış ticaret yapan firmaların ana bankası olacağız” 

ING Bank olarak Türkiye’nin ekonomik stratejisine paralel bir vizyonla hareket ettiklerini ifade eden 
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay finansal piyasaların zor bir süreçten geçtiğine değinerek “Bu 
dönemde ING Bank olarak arka arkaya iki büyük kredi anlaşması imzaladık. Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan aldığımız 200 milyon €’luk kredi ile beraber imzaladığımız sendikasyon kredisi ile 
toplamda 775 milyon $’lık krediyi çeşitli ölçekteki müşterilerimize kullandıracağız” dedi.  

Dış ticaret yapan firmaların ana bankası olmayı hedeflediklerini söyleyen Abay, “Müşteri odaklı 
yaklaşımımızı dış ticaret finansmanı alanında da sürdürüyoruz. Bu alanda müşterilerimize en iyi 
imkanları sunmaya ve ihtiyaç duydukları her alanda çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. 40’ı aşkın 
ülkede 33 milyon müşteriye hizmet veren global bir kurum olarak, global rekabette güç kazanmak 



  

 
isteyen firmalarımıza finansal çözümler sunmanın ötesinde, bilgi birikimimiz ve uluslararası kurumsal 
bankacılık departmanlarımız ile aynı zamanda danışmanlık da sunuyoruz” dedi.  

ING Bank Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise 
söz konusu Sendikasyon kredisine ilişkin olarak “ING Bank’ın sendikasyon piyasalarında ikinci işlemi 
olan söz konusu kredi için bankalardan gelen talep başlangıç hedeflerini %118 oranında aştı. 
İçerisinde bulunduğumuz piyasa koşullarında böylesine yüksek talep gelmesi, ING Bank’a ve Türk 
Bankacılık sistemine duyulan güveni bir kez daha teyit etmiştir. ING Bank, müşterilerinin finansal 
ihtiyaçlarına uygun vade ve faiz oranlarıyla destek olmak amacıyla, ileriye yönelik gerek lokal gerekse 
uluslararası piyasalarda farklı finansal enstrümanları kullanmaya devam edecektir. Öte yandan, söz 
konusu AYB kredisi ise tek kalemde bir Türk bankasıyla imzalanmış en yüksek rakamı içermektedir” 
dedi. 
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ING Bank Hakkında:  

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. 
ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm 
dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve 
çevre alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal 
sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator 
prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve 
çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  

UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında yaklaşık 800 bin 
çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde kaynak yaratarak çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk 
standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel 
İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel 
bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. 
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