20 Nisan 2014

Basın Duyurusu
Ziraat Bankası’nın Sendikasyon Kredisi İmza Töreni
İstanbul’da Yapıldı
Ziraat Bankası Sendikasyon Kredisi İmza Töreni 18 Nisan 2014 tarihinde Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Bankanın üst yönetimi ile sendikasyon kredisine iştirak
eden 39 bankanın üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Genel
Müdür Hüseyin Aydın imza töreninde yaptığı konuşmasında;
Kaynak Çeşitliliği Stratejisi Kapsamında Sendikasyon Kredisi
“2011 yılı sonunda başlattığımız yeniden yapılanma projemiz ile müşteri ve piyasa odaklı iş
modelimizde mesafe kat etmeyi sürdürüyoruz. Bankamız, sektördeki rekabete müşterileri
adına katılmaya devam ediyor olacaktır. Evrensel bankacılık yapmak yolundaki vizyonu ile
özellikle reel sektörün ihtiyaç duyduğu tüm finansal ürün ve hizmetleri, doğru değer önerileri
sunma anlayışı ile müşterilerimizle buluşturmaktayız. Söz konusu bu yeniden yapılanma
programımızın ana çıktısının, nihayetinde Ziraat Finans Grubu olmasını hedeflemekteyiz.
2013 yılında da devam eden finansal ve ekonomik faaliyetlerdeki küresel ölçekteki
dalgalanmalara rağmen başarı ile devam ettirdiğimiz bilanço dönüşümümüz ve müşteri odaklı
iş modelimiz ile sermaye verimliliği, karlılık ve etkinlik rasyolarımızla sektörün en iyi
örnekleri arasında yer almaktayız.
Özkaynaklarımızla uyumlu ve dengeli bir bilanço yönetimini esas alan finansal yapılanma
stratejimiz içerisinde kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde;
Bankamız, reel sektörün finansmanı için uluslararası kuruluş ve bankalardan sağladığı orta ve
uzun vadeli kaynakların yanı sıra dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 2013 yılında
temin ettiği 700 milyon USD karşılığı tutarında sendikasyon kredisini, bu yıl 800 milyon
USD karşılığı olarak yenilemiş bulunmaktadır. ” dedi.
Ziraat Bankası’na İlgi ve Güven: Yüksek Katılımla Uygun Maliyetli Kaynak Temini
Hem fiyat hem de katılımcı banka sayısı açısından başarılı olan sendikasyon işleminin Ziraat
Bankası’na olan güven ve ilgiyi gösterdiğini belirten Aydın, 21 ülkeden 39 bankanın katılımı
ile 211,5 milyon USD ve 430 milyon EUR karşılığı toplam 800 milyon USD seviyesinde
sonuçlandırılan işlemin faiz oranının LIBOR+90 baz puan ve EURIBOR+90 baz puan
olduğunu sözlerine ekledi.
Hedefimiz: Orta-Uzun Vadede Global Bir Aktör Olmak
Hüseyin Aydın sözlerine “Dönüşüm projemiz hedefleri arasında yer alan dış ticaret
işlemlerinden daha fazla pay almak hususunda da kayda değer olumlu bir ivme yakalanmış,
dış ticaretten aldığımız pazar payı %1-2’ler seviyesinden 2013 yılı sonunda %6’lar seviyesine
ulaşmış olup artmaya devam etmektedir.
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İş ortaklarımızla iş ilişkilerimizi geliştirirken, işlem bazında düşünmeyen ve geliştirmekte
olduğumuz iş ilişkilerine değer katan yaklaşımları tercih eden bir ilişki stratejisi izliyoruz.
2014 yılında yurtdışı varlığımızı geliştirmek için yurtdışı şubelerimiz, iştiraklerimiz ve
Bankamız arasında etkin bir amaç birliği oluşturmaya imkan verecek matris bir iş modeli ve
finansal yapılanma çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İş imkanı gördüğümüz potansiyel arz
eden yeni coğrafyaların da eklenmesi ile ülkemizin en yaygın uluslararası bankacılık ağını
oluşturan yapımızı daha da güçlendireceğiz.
Nihai vizyonumuz; Ziraat’i orta vadede global bir marka yapmaktır. Bunun için global
düşünüp yerel davranmak konusundaki kabiliyetlerimizi geliştirerek bunun gereklerini
yapıyor olacağımızdan emin olunuz.
Sürdürülebilir güçlü büyüme hedefi doğrultusunda Ziraat Bankası’na olan ilgi ve güvenleri ile
sendikasyon işleminde Bankamızı destekleyen tüm bankalara teşekkür ederim.” diyerek son
verdi.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAATBANKASI
Genel Müdürlüğü
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