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ING Bank, 600 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi 
Sağladı 

ING Bank, 11 ülkeden 26 bankanın katılımıyla 600 milyon Amerikan Doları sendikasyon 

kredisi anlaşmasına imza attı.  

Dış ticaretin ana bankası olmayı hedefleyen ING Bank dış ticaret finansmanında kullanmak üzere 364 

gün ve 367 gün olmak üzere 2 vadeden oluşan 244.5 milyon Amerikan Doları ve 312 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. 

Talep hedefleri aştı 

ING Bank’ın başlangıçta 500 milyon Amerikan Doları olarak hedeflediği sendikasyon işlemine 626 

milyon Amerikan Doları talep geldi. Talep doğrultusunda, ING Bank işlem tutarını 600 milyon 

Amerikan Doları’na artırdı.  

364 gün ve 367 gün olmak üzere iki farklı vadeden oluşan kredinin, 364 gün vadeli dilim için kredi 

marjı yıllık %0.40, 367 vadeli dilim için ise kredi marjı yıllık %0.50 olarak belirlendi. Sendikasyon 

kredisinin toplam maliyeti sırasıyla 364 gün vadeli dilim için Libor veya Euribor + %0,70 ve 367 gün 

vadeli dilim için Libor veya Euribor + %0,80 olarak gerçekleşti. 

Sendikasyon kredisine 11 farklı ülkeden 26 banka katıldı. Bank of America Merrill Lynch International 

Limited, Barclays Bank PLC, Citibank N.A. London Branch, First Gulf Bank PJSC, HSBC Bank plc, 

Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, J.P. Morgan Limited, Mizuho Bank, 

Ltd., National Bank of Abu Dhabi PJSC,  Standard Chartered Bank, ve Wells Fargo Bank, N.A., Londra 

Şubesi yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer aldı. Bu bankalara ilave olarak, 15 banka daha kredi 

anlaşmasına çeşitli seviyelerde katılım gösterdi. 

ING Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Gerlach Jacobs: “Dış ticaret yapan 

firmaların ana bankası olacağız” 

Müşteri odaklı yaklaşımlarını dış ticaret finansmanı alanında da sürdürdüklerini belirten ING Bank 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Gerlach Jacobs, “ING Bank olarak, 40’ı aşkın ülkede 

hizmet sunan global bir kurum olarak, global rekabette güç kazanmak isteyen firmalarımızın 

uluslararası ağımıza dahil olma imkanı sunuyoruz. Bu sayede yurtdışında faaliyet göstermek veya 

yatırım yapmak isteyen kurumsal müşterilerimiz için finansal çözümler sunmanın ötesinde bu 



  

 

işlemleri avantajlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Global bilgi birikimimiz ve uluslararası 

kurumsal bankacılık tecrübemizle aynı zamanda danışmanlık sunduğumuz müşterilerimizin ihtiyaç 

duydukları her alanda çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla, uluslararası 

faaliyetlerde bulunan müşterilerimizin hem Türkiye’de hem de faaliyet gösterdikleri ülkelerde ana 

bankası olmayı hedefliyoruz.” dedi.  

ING Bank Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay: 

“ING Bank’a ve Türk bankacılık sistemine duyulan güven teyit edildi” 

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 üçüncü işlemi 

olan söz konusu sendikasyon kredi için bankalardan gelen talebin başlangıç hedeflerini %25 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” dedi.  

Ayrıntılı Bilgi için:   

 

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 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 330 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 programını yürütmektedir. Program ikinci yılında 9 ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla 

öğrenciye ulaşmıştır. 

 


