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ING TÜRKİYE, 305 MİLYON 

DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ SAĞLADI 

ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon Amerikan Doları 

tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. ING Türkiye Genel Müdürü 

Pınar Abay, bu sendikasyon kredisinin Türkiye’ye olan güvenin işareti olduğunu 

dile getirerek, “Her ölçekte işletmemizin yanında olarak, yerel ve küresel 

rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.   

ING Türkiye, genel ticaret finansmanında kullanılmak üzere 190 milyon Euro ve 96 

milyon Amerikan Doları (toplam 305 milyon Amerikan Doları) 

tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. 1 Ağustos tarihinde imzaları 

atılan işlemde, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan 

bankası olarak görev aldı. 

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjı Euro için 

%2,40, Amerikan Doları için ise %2,50 olarak gerçekleşti. 

Kreditörler tarafından, ING Türkiye’nin refinansman işlemine hedeflenen tutarın 

yaklaşık 1.7 katı talep gelmesine rağmen, ING Türkiye dış borçlanma hedefleri 

doğrultusunda işlemi yaklaşık 305 milyon Amerikan Doları olarak kapattı.    

İşlemde  Barclays Bank PLC, Doha Bank, Q.P.S.C Dubai Branch, Goldman Sachs 

International Bank, J.P. Morgan Securities plc,  Standard Chartered Bank, Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Sberbank (Switzerland) AG ve Sberbank 

Europe AG yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer aldı. Bu bankalara ek olarak, 

12 banka daha sendikasyon kredisine çeşitli seviyelerde katılım gösterdi. 

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, söz konusu sendikasyon işleminin ING 

Türkiye’ye ve Türkiye bankacılık sektörüne güveni bir kez daha ortaya koyduğunu 

belirtti. Ticaretin finansmanında müşterilerin farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, 

en iyi imkan ve fırsatlarla sunmak için çalıştıklarını ifade eden Pınar 

Abay, sendikasyon kredisiyle sağlanan kaynağın da bu doğrultuda kullanılacağını 

vurguladı. Pınar Abay, “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 Türkiye Hakkında: 



ING 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 

- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin 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, 310 okulda, 

35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan 

ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine 

geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. 

ING Grubu Hakkında: 

ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ 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 Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri 

arasındadır. 
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