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ING TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI SENDİKASYON
KREDİSİNİ YENİLEDİ
ING Türkiye, toplam 300 milyon Euro tutarındaki sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon işlemini
yüzde 100 oranında yeniledi. Finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü
rol oynadığını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz “Geçen sene gerçekleştirdiğimiz
ve bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan bu işlemin
yenilenmesinden dolayı mutluyuz ve bu işlemle sağlanan kaynağın hem müşterilerimiz hem de
ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz. Müşterilerimizin yerel ve küresel
rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için onları desteklemeye ve uluslararası
uzmanlık ve deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz” dedi.
Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalara imza atan ING Grubu’na bağlı ING Türkiye, 2021 yılında
gerçekleştirdiği ve bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan toplam 300
milyon Euro tutarındaki işlemini yüzde 100 oranında yeniledi.
ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited’in sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited’ın işlem
koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)’nin ajan banka olarak görev aldığı ve 10 ülkeden 22 bankanın
katılımıyla gerçekleşen işleme kreditörler tarafından gelen talep, bankanın hedeflediği tutarın üzerinde gerçekleşti.
Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları için
SOFR + %2,75 ve Euro için Euribor + %2,10 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik
performans kriteri belirlendi. Bankanın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, çalışanların
sürdürülebilirlik eğitimleri ve kadın yönetici çalışan oranı sürdürülebilirlik bağlantılı performans kriterleri olup,
belirlenen kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.
Alper Gökgöz: Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için
onları desteklemeye devam edeceğiz.
Yenilenen sendikasyon işlemiyle ilgili konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “
Sürdürülebilir
bankacılıkta öncü adımlar atan ING Grubu olarak, şirketimiz, müşterilerimiz, toplum ve çevre için sürdürülebilir bir
gelecek inşa etmede sektörde lider olma hedefiyle ilerliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için ING Grubu olarak
hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık ve 2025 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerjide sağladığımız yeni
finansmanları %50 oranında artırma hedefi belirledik. Bununla beraber, toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin
odağına alan bir kurum olarak, bu alanda hem kurum içinde hem de kurum dışında örnek uygulamalara imza
atarak toplumsal değişime liderlik ediyoruz” dedi. Gökgöz şöyle devam etti “Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını en
uygun çözümler, en iyi imkan ve fırsatlarla karşılamak için çalışıyoruz ve uluslararası alanda sağlanan fonlamaların
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bankamızın sürdürülebilirlik
bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan bu işlemin yenilenmesinden dolayı ayrıca mutluyuz ve bu

işlemle sağlanan kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için onları desteklemeye
ve uluslararası uzmanlık ve deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz.”

ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING, Türkiye'nin
lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay
ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az,
hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING,
bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya
yönelik çalışmalar da gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları
destekliyor. ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için Teknoloji Akademisi
projelerini yürütüyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının
Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.

ING Grubu Hakkında:
Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi üzerinden
yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 bin
çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul
Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics
ve MSCI tarafından yapılan sektör kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider
konumda yer alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, Ocak
2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) puan aldı.

