
  

 

 

Basın Bülteni                       İstanbul, 28 Ekim 2014 

 

ING Bank, Stres Testini Rahatlıkla Geçti 

ING Bank, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından 
gerçekleştirilmekte olan Kapsamlı Değerlendirmenin bir parçası olan Varlık Kalitesi 

İncelemesi (AQR) ve stres testini rahat bir şekilde geçti. Sonuç, ING Bank’ın güçlü sermaye 
pozisyonunu ve esnek bilançosunu yansıtıyor. 

Avrupa Merkez Bankası UFRS - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dışı metodolojisine 
dayandırarak gerçekleştirdiği AQR (Varlık Kalitesi İncelemesi) testinde ING Bank’ın sermaye 
açığına sahip olmadığı sonucuna vardı.  

CET1 (Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu) oranı 31 Aralık 2013 itibariyle 29 baz puan azalarak 
yüzde 10,1 olarak revize edilen ING Bank bu oranla, yüzde 8’lik eşik CET1 oranının oldukça 
üzerinde yer almayı başardı.  

ING Bank’ın bu uygulamadaki %10.4’lük başlangıç CET1 oranı 31 Aralık 2013’te raporlanan 
%11.7’lik CT1 (Ana sermaye rasyosu) oranının altında yer aldı. Bu durum, Hollanda’da gerçekleşen 
ve daha önce anons edilerek 2014 1.çeyrek sonuçlarına yansıyan emeklilik işleminin yanı sıra yine 
daha önce açıklanan Basel III etkilerinden kaynaklandı. 

AQR uygulamasını takip eden stres testinde katılımcı bankalar, Avrupa Bankacılık Otoritesi ortak 
metodolojisi ve varsayımlarına dayanan bir referans değere ve bir olumsuz senaryoya karşı test 
edildi. AQR’a dayalı testte CET1 oranı yüzde 10.1 kabul edildiğinde, ING Bank’ın CET1 oranı 
referans değer senaryosuna göre yüzde 10,4’e çıkarken, olumsuz senaryoda yüzde 8,7’ye düştü. 
Her iki oran da, bu uygulamadaki senaryolar için sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5,5’lik eşik CET1 
oranlarının rahat bir şekilde üzerine çıktı.  

ING Bank CEO’su Ralph Hamers: “Avrupa bankacılık sistemine güven artacaktır” 

ING Bank CEO’su Ralph Hamers, “AQR ve stres testinin ortadaki sonuçları, ING Bank’ın tedbirli 
yönetim yaklaşımının bir teyidini sunuyor. Hem kapsam hem de ölçek açısından emsalsiz olan 
Kapsamlı Değerlendirmenin şeffaflık sağlayacağına, Avrupa bankacılık sisteminde güveni 
arttıracağına ve AMB’nin Avrupa’nın en büyük bankalarını doğrudan denetleme konusunda iyi bir 
başlangıç yapmasını mümkün kılacağına inanıyoruz” dedi. 

AQR ve stres testini geçmesinin ardından ING, Hollanda devletine temel 1. tertip menkul kıymetlerin 
son diliminin geri ödeme sürecini başlattı. ING, düzenleyici makamın onayına tabi olarak bu geri 
ödemeyi 2014 yılında bitirmeyi amaçlıyor.  
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ING Grubu Hakkında: 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler 
şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. 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.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da 
tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de 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. Yeni dönem 
bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler 
sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön 
plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf 
odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk projesini yürütmektedir. Proje ilk yılında 9 
ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 öğrenciye ulaşmıştır. 

 


