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ING Bank, 625 Milyon Dolarlık 

Sendikasyon Kredisi Sağladı 

ING Bank Türkiye, 13 ülkeden 28 bankanın katılımıyla 625 milyon 

Amerikan Doları tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. 

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, Türkiye’ye güvenin işareti olan bu 

sendikasyon kredisiyle uluslararası piyasalarda finansal enstrüman 

çeşitliliğinin artırılacağını dile getirdi.   

ING Bank, dış ticaret finansmanında kullanılmak üzere 498,5 milyon Euro ve 42 milyon 

Amerikan Doları (toplam 625 Milyon Amerikan Doları) tutarında bir sendikasyon 

kredisi imzaladı. 2018 Temmuz ayında vadesi gelen 462,5 milyon Euro ve 12 milyon 

USD tutarındaki sendikasyon işleminin refinansmanı niteliğinde olan yeni işlemde, 

CITIkoordinatör, dokümantasyon ve ajan banka olarak görev aldı. Yeni krediye ilişkin 

sözleşme 3 Temmuz Salı günü imzalandı. 

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam spreadi Euro için %1,20, Amerikan 

Doları için ise %1,30 ile 2018 yılı ilk yarısında büyük Türk bankalarının uluslararası kredi 

piyasalarında gerçekleştirdiği sendikasyon işlemlerinin fiyatlamasıyla uyumlu 

gerçekleşti.  

İşlemde  Sberbank (Switzerland) AG, Barclays Bank PLC, Citibank N.A. Jersey Branch, 

Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Chase Bank N.A. London 

Branch,  MUFJ Bank Turkey A.Ş., Sberbank Europe AG, Standard Chartered Bank ve 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer aldı. 

Bu bankalara ek olarak, 19 banka daha sendikasyon kredisine çeşitli seviyelerde 

katılım gösterdi. Böylece, vadesi gelen sendikasyon işleminde 22 olan toplam banka 

sayısı 28’e yükseldi. 

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, “ING Bank’a, Türkiye bankacılık sektörüne ve ülke 

ekonomisine olan güveni bir kez daha ortaya koyan bu işlem ile uluslararası 

piyasalarda kullandığımız finansal enstrüman çeşitliliğini artıracağız” dedi. Banka’nın 

odağındaki en önemli konulardan birinin ticari finansmanda müşterilerin farklı 



ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, en iyi imkan ve fırsatlarla sunmak olduğunu 

kaydeden Abay, sendikasyon kredisinin de bu anlamda daha güçlü bir çözüm ortağı 

olmaya katkı sağlayacağını dile getirdi. Abay, “Bu doğrultuda, müşterilerimizin 

finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir çeşitlilikte yanıt vererek yerel ve küresel 

rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz” diye 

konuştu. 
  

ING Bank Türkiye Hakkında: 

ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact 

Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve 

temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi 

ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık 

yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması 

paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, 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 7 ilde, 236 okulda, 800 öğretmene ve 29.000’i aşkın öğrenciye ulaşmıştır. Diğer 

yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan 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 Grubu Hakkında: 

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu 

hisseleri Amsterdam (INGA AS,INGA.AS),  Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) 

işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka 

endüstrisi sıralamasında  “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow 

Jones Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır. 
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