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01 Üst Yönetimin Mesajı
Yönetim Kurulu Başkanı

"Hayallere kapılıp acele etmek de yok, yanlış söylemler 
peşinde kaybolmak da"

“Okyanus engindir çünkü yüzlerce nehir tarafından 
beslenir.” 

Kuşak ve Yol Projesi’nin 2013’te ilk adımının atılmasın-
dan bu yana, Çin, 100’ün üzerinde ülke ve uluslararası 
kurul ile iş birliği sözleşmeleri imzaladı. Bu iş birliği 
sözleşmelerinden biri de 2015’te ICBC Turkey’in 
kurulmasına öncülük etti. Bin yıllık İpek Yolu kültürü ve 
Çin’in ekonomik refahından beslenen ICBC Turkey, 
beşinci yıldönümünü kutluyor. Türkiye'de ilk Çin 
finans kurumu yatırımı olan, ICBC Turkey önemli bir 
misyona sahip ve omzunda büyük sorumluluk 
taşımakta.   

Kuşların havaya göre kanatlarını çırpmaları gibi, 
değişikliklere adapte olmak ve zamana ayak uydur-
mak gerekir.

Geçmiş beş yıl zarfında, Merkez Ofis, Yönetim 
Kurulu ve ilgili bölümlerin güçlü liderliği altında, 
ICBC Turkey "yerel hareket etme, çevre ülkelere 
açılma ve Avrasya’yı birbirine bağlama” suretiyle 
stratejik konumlanmasını sürdürdü ve Kuşak ve Yol 
projeleri için tercih edilen, öncü Çin sermayeli, 
istikrarlı faaliyetlerinde en iyi uygulamaları ile 
tanınan bir banka ve Çin-Türkiye finansal iş birliği 
için bir model ve kültürel entegrasyona referans 
olmak için çaba gösterdi. Kıyaslama, öğrenme ve 
gelişimi kapsayan üç aşamalı çalışma yaklaşımları-
nı ve “48-karakter” çalışma yaklaşımını ciddiyetle 
uyguladı, dönüşümü dinamik bir şekilde ileri taşıdı 
ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve 
Çin-Türkiye ekonomik ve ticari iş birliğine hizmet 
etmek ve iyi giden kalkınma seyrini sürdürürken, 
Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nin ve Türkiye’nin Orta 
Koridoru’nun gelişim seyrine finansal destek 
sağlamak amacı ile, hizmet kalitesi ve etkinliği 
artırdı.       

Geçen beş yıl, ICBC Turkey’in büyük bir hızla gelişme-
sine tanıklık etti. Önemli başarılarımız, ekibimizin adan-
mışlığı, sıkı çalışması ve yetenek stratejimiz sayesinde 
gerçekleşti. Çalışanlarımızın potansiyelini tam olarak 
ortaya koymalarını sağladık, insan kaynaklarını entegre 
ettik ve işine kendini adamış, girişimcilikte tutkulu ve 
küresel stratejinin şartlarına uygun, yüksek beceri 
sahibi bir ekip inşa ettik. Ayrıca, dayanışma, adanmışlık, 
işte özveri özelliklerine sahip iyimser bir atmosfer 
oluşturarak, tüm iş kollarının sağlıklı gelişimi için 
sağlam bir zemin oluşturduk.

Yurt dışı kuruluşların yönetimi ve operasyonlarına ilişkin 
Merkez Ofis şartlarının yönlendirdiği ICBC Turkey, 

Senior Management’s Statements 
Message From The Chairman

Neither Rush Upon illusion nor Be Guided by the 
Sound of Falsehood 

“The ocean is vast because it is fed by hundreds of 
rivers.” 

Since the Belt and Road Initiative was proposed in 
2013, China has signed cooperation agreements with 
over 100 countries and international organizations 
and seen substantial progress in the initiative. 
Empowered by the thousand-year-old Silk Road 
culture and China’s economic prosperity, ICBC Turkey 
is celebrating its fifth anniversary. As the first Chinese 
financial institution’s investment in Turkey, ICBC 
Turkey is endowed with a significant mission and 
shoulders great responsibility.

As birds fold or unfold their wings with the weather, 
one needs to adapt to changes and keep up with 
the times.

Over the past five years, under the strong leadership 
of the Head Office, the Board of Directors, and 
relevant departments, ICBC Turkey has upheld its 
strategic positioning of “acting locally, covering 
surrounding regions, and connecting Eurasia” and 
striven to be the bank of choice for the Belt and Road 
projects, a leading Chinese-funded bank, a bank 
recognized for best practices in steady operations, a 
model for China-Turkey financial cooperation, and a 
name card of cultural integration. It has earnestly 
implemented the three-pronged work approaches for 
benchmarking, learning, and improvement and the 
“48-character” working principle, vigorously advanced 
transformation, and improved service quality and 
efficiency to serve Turkey’s economic and social devel-
opment and China-Turkey economic and trade coop-
eration and provide financial support for the alignment 
of China’s Belt and Road Initiative and Turkey’s Middle 
Corridor, maintaining good momentum of develop-
ment.

The past five years has witnessed the leaps and 
bounds of ICBC Turkey. Our remarkable achievements 
are attributed to the dedication and hard work of our 
people and our talent strategy. We have fully tapped 
into the potential of our talents, integrated human 
resources, and built a highly competent team that 
devote to work, are passionate enterprising, and meet 
the requirements of the globalization strategy. We have 
also created an upbeat atmosphere featuring solidarity, 
dedication, and devotion to duty, laying a solid founda-
tion for the health development of all businesses.

With the guidance of the Head Office for the management 
and operations of overseas institutions, ICBC Turkey has 
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konseptleri dönüştürdü, hizmet yöntemlerini geliştirdi ve 
ölçek, kalite, etkinlik, yönetim ve inovasyon anlamında 
“katı güç”ü sağlamlaştırırken; kurumsal yönetim, ekip 
inşası, kurumsal kültür, sosyal sorumluluk performansı ve 
kurumsal imaj açısından “yumuşak güç”ü geliştirdi. Sonuç 
olarak, başka hususlar yanında, kurumsal yönetim yapısı, 
insan kaynakları yönetimi, dâhili kontrol ve hizmet şekille-
rinde büyük gelişme kaydetti. Beş yıllık reform ve gelişim 
sürecinde, ICBC Turkey, yerel özel bir bankadan, sürekli 
artan yaratıcılığı ve canlılığı ile modern bir uluslararası 
bankaya dönüştü.

Çin atasözünde belirtildiği üzere, “bir yolculuğun son 
adımı, yolun yarısına tekabül eder.” Başka bir ifadeyle, 
bir görev tamamlanmaya yaklaştığında, çabaların 
sürdürülmesi gerekir.

Geçmiş beş yıl zarfında, ICBC Turkey kendi gelişimini 
hızlandırırken, stratejik konumlanmasına bağlı kaldı; 
büyük müşterilere, önemli projelere ve temel sektörle-
re hizmet sunmaya odaklandı ve Çinli işletmelerin 
küreselleşmesine ve Kuşak ve Yol projelerinin uygu-
lanmasına destek olmak için bir dizi finansal araçlar-
dan yararlandı. Ayrıca, yerel operasyonlarını geliştirdi 
ve Türkiye’nin reel ekonomisine aktif şekilde hizmet 
sunarak, her iki ülkenin resmî kurumlarının ve yerel 
toplum ve işletmelerin büyük takdirini topladı. 

Coşkulu bir nehirde, sınırlarını zorlamak için canını 
dişine takanlar yarışta öne geçeceklerdir. Geçmişe 
baktığımızda, geri çekilmelere ve zorluklara karşın 
başlangıçtaki esin kaynaklarımıza bağlı kaldık, reform 
ve inovasyonu kararlılıkla sürdürdük ve tek bir kalp ve 
akılla ilerlemek için çaba göstererek, toplumdaki tüm 
sektörlerin beklentilerini karşılayan başarılı sonuçlar 
elde ettik. Ancak, başardıklarımız geçmişte kaldı. Gele-
ceğe baktığımızda, tutku ve güvenle doluyuz. Çok 
çalışarak inovasyon ve gelişimi sağlamak, hiç bitme-
yen ülkümüz. Kuruluş ilkemize sadık kalacağız, farklı 
faaliyet alanlarında iki katı çaba göstereceğiz ve ICBC 
Turkey’i sektöründe öncü hale getirinceye dek, küresel 
bir vizyonla sonuna kadar çalışacağız. Bunu yaparken, 
zamanın getirdiği fırsatlardan yararlanmaya ve yeni 
dönemde yeni hedefler oluşturmaya hazırız.

 

GAO Xiangyang 
Yönetim Kurulu Başkanı, ICBC Turkey

Mayıs 2020

transformed concepts, improved service methods, and 
strengthened the “hard power” in terms of scale quality, 
efficiency, management, and innovation while enhancing 
the “soft power” in terms of corporate governance, team 
building, corporate culture, social responsibility perfor-
mance, and corporate image. As a result, it has made great 
headway in corporate governance structure, human 
resources management, internal control, and service 
modes, among others. Through five years of reform and 
development, ICBC Turkey has transformed from a local 
private bank to a modern international bank with 
ever-growing creativity and vitality.

As the Chinese saying goes, “the last leg of a journey 
marks the halfway point.” That is to say, one must 
sustain their effort when a task is nearing completion.

Over the past five years, while speeding up its own 
development, ICBC Turkey has stuck to its strategic 
positioning, focused on serving large customers, major 
projects, and key sectors, and leveraged a variety of 
financial tools to support Chinese enterprises in going 
global and implementing the Belt and Road projects. It 
has also advanced localized operations and actively 
served the real economy of Turkey, winning wide prais-
es from government departments of both countries as 
well as local community and enterprises.

In a raging river, those going all out to push their poles 
will lead the race. Looking back, we have stayed 
committed to our original aspirations despite setbacks 
and challenges, pressed ahead with reform and innova-
tion, and striven for progress with one heart and one 
mind, scoring remarkable results that live up to the 
expectations of all sectors of society. However, what we 
have achieved belongs to the past. Looking ahead, we 
are full of passion and confidence. Innovation and 
development through solid work is our never-ending 
pursuit. We will remain true to our founding mission, 
double efforts in diversified operations, and work down 
to earth with a global vision to shape ICBC Turkey as an 
industry leader. In doing so, we are well poised to 
navigate the tides of the times and scale new heights in 
the new era.

 

GAO Xiangyang
Chairman, ICBC Turkey

May 2020



Parlak Bir Gelecek İçin Daima İleriyi Hedeflemeliyiz

“Zaman kimseyi beklemez, ancak gayret ve azim her 
zaman ödüllendirilir.”

Mayıs 2015’te hisselerin tamamının devriyle başlayan 
dönüşümden bu yana ICBC Turkey, ICBC Merkez 
Ofis’in ve toplumun tüm katmanlarının güçlü desteği ile 
çok sayıda zorluğun üstesinden geldi. Türkiye’nin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasının ve Çin-Türkiye 
arasında karşılıklı ekonomik ve ticari iş birliğinin getirdi-
ği fırsatlardan yararlandı ve tüm hususlarda büyük 
gelişme kaydetti.

Geçmiş beş yıl zarfında, ICBC Turkey, kaynaklarından 
sonuna kadar yararlandı, hedefleri ve odaklanacağı 
alanları açıkça tanımladı, dönüşümü ileri taşımak için 
çaba sarf etti ve rekabet gücünü artırmak için yapısal 
dönüşümü hızlandırdı. Sonuç olarak, hak edilmiş, 
istikrarlı bir performans ortaya koydu.

ICBC Turkey, Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nin ve Türki-
ye’nin Orta Koridoru’nun bir araya getirilmesinde 
belirleyici rol oynadı ve Çin-Türkiye ekonomik ve ticari 
iş birliğinin sağladığı fırsatlardan yararlandı. Her türlü 
müşteriler için yüksek kalitede finansal hizmetler 
sundu.

Birbiriyle uyumlu çabalarla, ICBC Turkey, olağanüstü 
sonuçlar elde etti. 2017 Türkiye’nin En İyi Yatırım 
Bankası Ödülü, 2018 Uluslararası Banka Ödülü, 2018 En 
İyi Yatırım Bankası Ödülü, 2018 ICBC Merkez Ofis’in 
Dönüşüm ve Gelişimine İlişkin Üstün Başarılı Yurt Dışı 
Kuruluş Ödülü, 2019 Türkiye’nin En İyi Ticari Bankası ve 
En İyi Yatırım Bankası Ödülü dâhil olmak üzere, pek çok 
ödül aldı.       

“Geniş denizin üzerinde kuvvetli rüzgârlar estiğinde, 
oluşan olumlu atmosferden yararlanma zamanıdır; 
gidilmesi gereken uzun bir yol varsa, hızlanmak ve uzun 
adımlarla ilerlemek gerekir.”

Bu yeni dönemde, ICBC Turkey, Merkez Ofis’in yönetim 

01 Üst Yönetimin Mesajı
Genel Müdür

Forging Ahead to Shape a Bright Future

“Time waits for no one, yet diligence and perse-
verance will always be rewarded.”

Since the takeover transition in May 2015, ICBC 
Turkey has risen to a great number of challenges 
with strong support from ICBC Head Office and all 
segments of society. It has seized the opportunities 
brought by the social and economic development 
of Turkey together with a mutual China-Turkey 
economic and trade cooperation and made great 
headway in all aspects. 

Over the past five years, in the face of the complex 
external environment, ICBC Turkey has fully engaged 
its resources, clearly defined goals and focus zones, 
pushed forward transformation, and accelerated 
structural adjustments to boost its competitiveness. 
As a result, achieved a merit, stable performance. 

ICBC Turkey, a took decisive role in the alignment of 
China’s Belt and Road Initiative and Turkey’s Middle 
Corridor, and elevated the opportunities provided 
by economic and trade cooperation between China 
and Turkey. It has provided high-quality financial 
services for customers of all kinds. 

Through harmonious efforts, ICBC Turkey has deliv-
ered remarkable results. It has received an array of 
awards, including the Turkey 2017 Best Investment 
Bank Award, 2018 International Bank Award, 2018 Best 
Investment Bank Award, 2018 Outstanding Overseas 
Institution Award for Transformation and Develop-
ment of ICBC Head Office, 2019 Turkey Best Com-
mercial Bank Award and Best Investment Bank Award.

“When strong winds brush over the broad sea, it is 
time to ride the waves; when there is a long way to 
go, one needs to gather speed and keep striding 
forward.”

In this new era, ICBC Turkey will follow and imple-

Management’s Statements
Message From The General Manager



ve küreselleşme stratejilerini takip edecek ve uygula-
yacak, risk ve uyum sınırlarını güvende tutacak ve 
istikrarlı gelişimi sağlamak için pazardaki rekabet 
gücünü arttıracak, değer yaratma kabiliyetini güçlen-
direcektir.

“Neden başladığını ve misyonunu başarıya ulaştırabile-
ceğini hiçbir zaman unutma.” Geleceğe bakarak, ICBC 
Turkey, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye, yerel 
ekonomiye en iyi şekilde hizmet etmeye ve Çin ve 
Türkiye arasında karşılıklı anlayış ve dostluğun derin-
leştirilmesi için kendi payına düşeni yapmaya ve iki ülke 
arasında ekonomik ve ticari iş birliğini ve kültürel alışve-
rişi desteklemeye devam edecek.

XIE Shaoxiong 
Genel Müdür, ICBC Turkey

Mayıs 2020
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ment management and globalization strategies of 
the Head Office, safeguard the risk and compliance 
bottom lines, and mark its market competitiveness, 
strengthen its ability of value creation to ensure 
steady development. 

“Never forget why you started, and you can accom-
plish your mission.” Looking ahead, ICBC Turkey will 
continue to fulfill its social responsibilities, serve to 
the best interest of local economics and act on its 
role to deepen mutual understanding and friend-
ship between China and Turkey as well as promot-
ing economic and trade cooperation and cultural 
exchanges between the two Countries.

XIE Shaoxiong
General Manager, ICBC Turkey

May 2020



Bütünleşik Yönetim / Integrated Management  02

Ticari faaliyetler düzeyinde, ilgili bölümlerin özel avantajlarını tam olarak kullanmalarını ve 
yetkilendirme uyarınca özel işlemleri yürütmeleri ve yönetmelerini kolaylaştırmak amacıyla 
Yönetim Kurulu Komitesi ve çeşitli özel komiteler tesis edildi. 

At the business level, Management Committee and multiple special committees were 
established to facilitate relevant departments to give full play to their specialized 
advantages and operate and manage specific businesses according to authorization.

Karar alma düzeyinde, ICBC Turkey, önemli konular, üst düzey yöneticilerle ilgili görev 
değişiklikleri, önemli proje yatırımları ve büyük tutarlı fonların kullanılması konularından 
sorumlu bir icra organı olan Yönetim Kurulu’nu kurdu. Kurul; demokratik merkeziyetçilik ilkesini 
benimsemekte ve Banka’nın ticari faaliyetlerine ilişkin önemli konuları karara bağlamaktadır. 

At the decision-making level, ICBC Turkey the Board of Directors Meeting which is an 
executive body in charge of “major issues, appointment, and dismissal of important 
managerial members, major project investments, and use of large-amount funds”. The 
meeting upholds the principle of democratic centralism, and decides major business 
matters of the Bank.
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Prosedür düzeyinde, ICBC Turkey, her düzeyin profesyonel yeterliliklerini tam olarak ortaya 
koyabilmesini sağlamak için, aşağıdan-yukarıya ve demokratik karar alma prosedürlerini sıkı 
şekilde düzenlendi.

At the procedure level, ICBC Turkey have strictly regulated the bottom-up and demo-
cratic decision-making procedures to give full play to the professional capabilities of 
each level.

Pazarlama düzeyinde, ICBC Turkey, bölümler arasındaki duvarları yıktı, performans teşvikle-
rini öne çıkardı, ön büro pazarlama ekipleri arasında tatlı bir rekabet oluşturdu ve pazarda 
genişleme kabiliyetini tam anlamıyla teşvik etti. 

At the marketing level, The ICBC Turkey has broken the walls among departments, 
highlighted performance incentives, formed benign competition among front-office 
marketing teams, fully to stimulate the ability of market expansion.

Finansal düzeyde, ICBC Turkey, finansal yönetimin yoğun, standart ve şeffaf bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak için Finansal Onay Komitesi ve Tedarik Komitesi kuruldu.

At the financial level, the Financial Approval Committee and the Procurement Com-
mittee were established to ensure intensive, standardized, and transparent financial 
management.



1986
1990

1992
1996

Akın Tekstil, Tekstilbank’ı kurdu. 

Akin Tekstil established Tekstilbank.

Akın Tekstil tarafından kurulan bankanın Borsa 
İstanbul'da (İMKB) ilk halka arzı gerçekleşti 

The IPO of the bank was issued on the Borsa 
Istanbul (BIST).

GSD Dış Ticaret, hisselerin %30’unu 
devraldı.

GSD Foreign Trade acquired 30% of 
the equity

GSD Dış Ticaret yeniden yapılandırıldı ve yeni 
ismi GSD Holding oldu.

GSD Foreign Trade was restructured and 
renamed GSD Holding.

03 ICBC’nin Türkiye’de 5 Yılı - Tarihçe
ICBC in Turkey for 5 years - History

2017 ve 2018’de, ardı ardına iki yıl, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler, En İyi 
Finansman Projeleri Operasyonları kategorisinde, Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği (TSPB) tarafından “2018 En İyi Yatırım Bankası” olarak derecelendirildi. 
2018’de, ICBC Turkey Bank, Turcomoney tarafından, Yılın En İyi Uluslararası 
Bankası olarak seçildi. Bir diğer ödül, Genel Merkez tarafından verilen “Yurt Dışı 
Kuruluş En İyi Dönüşüm ve Gelişim’de Mükemmeliyet Ödülü” oldu. 2019’da, 
International Banker dergisi, ICBC Turkey’e, “Türkiye’de Yılın En İyi Ticari 
Bankası” ve “Türkiye’de Yılın En İyi Yatırım Bankası” ödüllerini verdi.

For the operations in ICBC Turkey and its subsidiaries has gained recognition by 
international and national organizations and publications during these 5 years. In 2017 
and 2018, ICBC Turkey Securities was rated as the “Best Investment Bank of 2018” by 
the Turkish Capital Markets Association (TCMA) in the category of best financing 
projects operations for two consecutive years. In 2018, ICBC Turkey Bank was chosen 
the best International Bank of the Year. Another recognition came from the Head 
Quarters, “Award of Excellence - Overseas Institution” for best Transformation and 
Development. In 2019, the International Banker magazine awarded ICBC Turkey with 
“Best Commercial Bank of the Year Turkey” and the “Best Investment Bank of the Year 
Turkey”.



2002
2014

2015
2020

GSD Holding’in hisse oranı 
%75,5’e ulaştı.

The shareholding ratio of GSD
Holding reached 75.5%.

ICBC ve GSD Holding Hisse Satın Alma 
Sözleşmesi’ni (HSA) imzaladılar.

ICBC and GSD Holding signed the Share 
Purchase Agreement (SPA).

ICBC ve GSD Holding hisse devrini tamamladılar.

ICBC and GSD Holding completed the share 
transfer.

 ICBC Turkey; Ticari Bankacılık (Kurumsal ve Perakende Bankacılık dâhil), 
Yatırım Bankacılığı ve Varlık Yönetimi lisanslarını elinde bulundurmaktadır ve 
39 şubesi, 20 menkul kıymetler hizmet noktası ve 850’nin üzerinde çalışanı 
vardır.

In 2020, ICBC Turkey held the licenses for Commercial Banking (including 
Corporate and Retail Banking), Investment Banking, and Asset Manage-
ment And Had 39 branches, 20 securities outlets and over 850 employees.  

10/11



ICBC’nin Türkiye’de 5 Yılı - Tarihçe
ICBC in Turkey for 5 years - History03
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ICBC’nin Türkiye’de 5 Yılı - Tarihçe - Kuşak ve Yol Projeleri
ICBC in Turkey for 5 years - Belt & Road Projects03

ICBC’nin küresel gelişim stratejisi uyarınca, ICBC Turkey, “ticari bankacılık + yatırım bankacılığını içeren 
temel ve iki yönlü iş modelini sunarak, “yerelde kök salma, çevre bölgelere yayılma, Avrupa ve Asya’yı 
birbirine bağlama” şeklindeki stratejik konumlanmayı tesis etti. ICBC’nin güçlü ve geniş uluslararası ağı ve 
Türkiye’nin jeopolitik avantajı ile ICBC Turkey, Türkiye’deki altyapı ve sosyal projeler için yüksek nitelikli bir 
dizi finansal hizmetler sundu. Banka’nın Türkiye’de odaklandığı temel nokta, “Kuşak ve Yol” Projesi  ve 
“Orta Koridor Planı” ile ilgili olarak yerel Türk işletmeler ve büyük ölçekli Çinli işletmelerin ticareti ve yatırı-
mını artırmaktır.

ICBC Turkey, büyümeye devam eden tüm iş kolları ile sektörde önemli projeler üstlendi. Türkiye, proje 
finansmanında benzersiz fırsatlar sunan bir ülkedir. Bu nedenle, kurumsal bankacılıkta önemli bir hacme 
ulaşmak için Türkiye’de büyük altyapı ve enerji projelerine finansman sağlamak, dijital bankacılıkta çeşit-
lendirilmiş satış ve hizmet kanallarıyla ürün yelpazesini genişletmek, RMB hizmetler pazarında Türkiye’nin 
en çok tercih edilen bankası olmak ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunmak için 
yerel makamlarla iş birliği yapmak ve yeni yönelimleri takip ederken piyasada yoluna devam etmek ICBC 
Turkey'in odaklandığı temel noktalardır.  

In accordance with the ICBC’s global development strategy ICBC Turkey has established the strate-
gic positioning -strength local roots, elevate surroundings, and connecting Europe with Asia by offer-
ing the core and dual-driving business model of “commercial + investment banking”.

With ICBC’s strong and broad international network and Turkey’s geopolitical advantage, ICBC 
Turkey offered high-quality range of financial services for infrastructure and social projects in Turkey. 
Bank’s main focus in Turkey is to boost trade and investments of local Turkish enterprises and 
large-scale Chinese enterprises in connection with the “Belt and Road Initiative” and “Middle Corri-
dor Plan.”

ICBC Turkey undertook important projects in the sector with all our business lines, which continue to 
grow. Turkey is a country that offers unique opportunities for project financing. Therefore, enabling 
financing of large infrastructure and energy projects in Turkey to capture a significant volume of 
corporate banking, expanding our product range with diversified sales and service channels in digital 
banking, being the most preferred bank in Turkey in RMB services market, and cooperating with local 
authorities to provide financial solutions tailored to the needs of our customers and keeping our 
traces in the market while continuing to follow new trends are our main focuses.
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ICBC Turkey enabled the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) 
to open its first RMB Account in its history.

ICBC Turkey obtained the qualifications of the joint lead underwriter and 
book-keeping bank of the first Panda Bond in RMB proposed to be issued by 

the Ministry of Treasury and Finance of Turkey.

ICBC Turkey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tarihindeki ilk RMB 
hesabını açmasını sağladı.

ICBC Turkey, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarıl-
ması düşünülen ilk Panda tahvilinin aracılık yüklenimi ve kayıtlarının tutulmasına 

müştereken öncülük etmek için yeterlilik aldı.

On May 19, 2017, ICBC Turkey led to provide 
a syndicated loan of EURO 1.2 billion to 
Akbank. The cooperation continued in 2018 
with coordination with another syndication 
loan.

On May 23, 2017, ICBC Turkey successfully 
issued a three-year bilateral loan agreement 
with a total amount of USD 250 million  for 
Türk Eximbank to support the export financ-
ing of local enterprises.

On November 13, 2017, ICBC Turkey jointly 
led to issue a syndicated loan of USD 1.3 
billion to Yapı Kredi and offered a bilateral 
loan of USD 155 million to the latter.

On July 11, 2018, ICBC Turkey and 37 inter-
national and local peers jointly issued a loan 
of EURO 2.316 million to the borrower, 
Çanakkale Motorway Bridge Construction 
Investment Management Inc., for a famous 
local landmark project, the Malkara Çanak-
kale  Bridge and Motorway Project, wherein 
EURO 200 million was issued by ICBC 
Turkey  and other ICBC Global institutions.

On October 20, 2019, ICBC Turkey offered 
financing of EURO 175 million to the Under-
ground Gas Storage Expansion Project of 
BOTAŞ with a sovereign guarantee of the 
Ministry of Treasury and Finance of Turkey.

19 Mayıs 2017 tarihinde, ICBC Turkey, 
Akbank’a sağlanan 1,2 milyar EURO tutarında 
sendikasyon kredisine öncülük etti. 2018’de, 
başka bir sendikasyon kredisinin koordinas-
yonu ile iş birliği devam etti.

23 Mayıs 2017 tarihinde, ICBC Turkey, yerel 
işletmelerin ihracat finansmanını destekle-
mek amacıyla, Türk Eximbank için  250 
milyon USD tutarında üç yıllık iki taraflı bir 
kredi sözleşmesini başarıyla düzenledi.

13 Kasım 2017 tarihinde, ICBC Turkey, Yapı 
Kredi için 1,3 milyar USD tutarında bir sendi-
kasyon kredisinin düzenlenmesine müştere-
ken öncülük etti ve Yapı Kredi’ye 155 milyon 
USD tutarında iki taraflı bir kredi sağladı.

11 Temmuz 2018 tarihinde, ICBC Turkey ve 37 
uluslararası ve yerel emsal kuruluş; sembol 
niteliğindeki ünlü yerel proje Malkara-Çanakka-
le Köprüsü ve Otoyolu Projesi için, borçlu 
Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım ve 
İşletme A.Ş.’ye 2,316 milyon EURO tutarında bir 
krediyi müştereken düzenlediler; bu kredinin 
200 milyon EURO’luk kısmı, ICBC Turkey ve 
ICBC Küresel kuruluşları tarafından düzenlendi.

20 Ekim 2019 tarihinde, ICBC Turkey, Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
bağımsız bir garantisi olan, BOTAŞ’ın Yer Altı 
Gaz Depolama Genişletme Projesi için 175 
milyon EURO tutarında bir finansman sağladı.



ICBC’nin Türkiye’de 5 Yılı - Yatırım Bankacılığında Lider Kuruluş 
ICBC in Turkey for 5 years - Leading Investment Banking03

Yatırım Bankacılığında Lider Kuruluş

2019 sonunda, para piyasasında varlık değişimi, swap işlemleri, 
opsiyonlar ve ürünlerden elde edilen sabit gelire ilişkin işlem 
hacminin tutarı 6,138 milyon TL, hisselere ilişkin 21,82 milyar TL 
ve RMB-TL döviz vadeli işlemlere ilişkin 202 milyon TL oldu. 
Altı fon toplamda 279 milyon TL tutara ulaştı ve emeklilik fonu-
nun tutarı 205 milyon TL oldu.

Leading Investment Banking

At the end of 2019, the transaction volume of the fixed 
income from asset exchange, swaps, options, and products 
in the money market amounted to TL 6,138 million, TL 21.82 
billion in equities and TL 202 million in RMB-TL FX futures. 
The total of six funds reached TL 279 million. And the pen-
sion fund was TL 205 million.
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2018’de uygulamaya konulan ve ICBC Çin ile entegre 

olan bir diğer ayrıcalıklı ürün, Türkiye’den Çin’e kolay, 

hızlı ve uygun fiyatlı para transferi işlemleri yapılmasını 

sağlayan CHINEX’tir. CHINEX, Çin’e yapılan havaleler 

için ICBC Turkey’in ana kanalı haline gelmiş durumda.

CNY, USD ve EURO para birimleri ile başlayan bu hizmete, bu yıl, CHF ve 

GBP para birimleri ilave oldu. Bu ürün; ICBC Turkey’in müşterilerinin mem-

nuniyeti ve sadakatini artırma yönünde ICBC’nin küresel perspektifini sergi-

lemektedir.

Another star product that was launched in 2018 and integrated with ICBC China is CHINEX that provides 

money transfer transactions from Turkey to China in an easy, fast and inexpensive way. CHINEX has already 

become ICBC Turkey’s main core channel for remittance to China. This year, CHF and GBP money currencies 

added to this service, as it started with CNY, USD and EURO. This product shows one of the ICBC’s global 

perspective which is to increase ICBC Turkey’s customers' satisfaction and loyalty.

ICBC Turkey Genel Müdürü Sayın Shaoxiong Xie, 

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u 24 

Ocak 2020 tarihinde makamında ziyaret etti. ICBC 

Turkey Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetici Direktörleri 

de bu bu önemli ziyarete  katıldılar. Katılımcılara, ICBC 

Global ve ICBC Turkey hakkında genel bilgiler verildi. 

Ziyaret sırasında belirtilen önemli konulardan biri, WeChat Pay Projesi ve turizm ile ilgili iş fırsatları idi. Ayrıca, 

ICBC Turkey’in en önemli önceliklerinden birinin, teknolojik çalışmalarını sürdürmek ve Türk bankacılık piyasa-

sına yeni fırsatlar sunmak olduğu belirtildi.

ICBC Turkey’s General Manager Mr. XIE visited Mehmet Nuri Ersoy, the Minister of Culture and Tourism in his 

office on 24 January 2020. ICBC Turkey’s Assistant General Manager and Managing Directors also participat-

ed in this important visit. General information was provided to participants about ICBC Global and ICBC 

Turkey. One of the major topics mentioned during the meeting was the WeChat Pay Project and business 

opportunities related with tourism. It was also mentioned that one of the most important priorities of ICBC 

Turkey is to continue its technological works and present.

“Tek Durakta” Finansal Hizmetler”
“One-stop” Financial Services

CHINEX / CHINEX



03
ICBC in Turkey for 5 years - Leading the Way 
for Investments of Chinese-Funded Institutions 

ICBC’nin Türkiye’de 5 Yılı – Çin Kaynaklı Yatırımlara 
Öncülük Etme

—ICBC Turkey olarak Çinli kurumsal müşterilerimizin toplam sayısı 100'ün üzerinde. 
—Kurumsal müşterilerimizin 17'si Fortune Global 500 listesindeki şirketlerden oluşuyor.

—The Total Number of Chinese-Funded Corporate Customers Has Exceeded Over 100.
—17 of The Chinese-Funded Corporate Customers are listed in Fortune Global 500.

Türkiye’de bulunduğumuz 5 yıl boyunca, ICBC Turkey, ICBC Grubu’nun önemli bir 
uluslararası iştiraki haline geldi. Bu zaman zarfında, ICBC Turkey, markasını Türk finansal 
sektöründe kabul ettirdi. ICBC Turkey, Türk bankacılık sektörüne girişinden bu yana, 
ciddi bir performans gösterdi. 2019 yıl sonu itibariyle, ICBC Turkey’in aktif büyüklüğü 
18,2 milyar TL’ye ve nakit kredileri toplamda 9,1 milyar TL’ye ulaştı.  

ICBC Turkey’in kuruluşu, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırdı. ICBC’nin 
ardından, Çinli yatırımcılar, finans, denizcilik, perakende ve e-ticaret, iletişim ve enerji 
sektörleri ile ilgili projelere katıldılar. Türkiye’nin dinamik demografik yapısı ve bir enerji 
ve lojistik üssü olarak konumu, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır.

Over the 5 years we have been in Turkey, ICBC Turkey has become an important 
international subsidiary of ICBC Group. During this period, ICBC Turkey established 
its brand in Turkish financial sector. ICBC Turkey has shown solid performance since 
its entry into Turkish banking sector. As of 2019 year end, ICBC Turkey’s asset size 
reached TL 18.2 billion and had TL 9.1 billion cash loan in total. 

ICBC Turkey’s foundation spurred Chinese investors’ interest in Turkey. Following 
ICBC, Chinese investors participated in projects related to finance, maritime, retail & 
e-commerce, communication and energy sectors. Turkey’s dynamic demographic 
structure and its location as an energy and a logistics hub provide attractive oppor-
tunities for foreign investors.
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ICBC Turkey, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin Ankara Büyük Elçiliğine; olağan bankacılık 
hizmetlerine ilave olarak, vize ücreti ve aracılık ücretinin 
tahsiline, maaş işlemlerine yönelik özel finansal hizmetler 
sundu.

ICBC Turkey provided the Embassy of the People’s 
Republic of China in the Republic of Turkey with the 
exclusive financial service to collect the visa fee and 
agency fee payments, payroll transactions in addition to 
regular banking services.

ICBC Turkey, Çin’in Türkiye’deki en büyük yatırım projesi 
olan EMBA enerji santrali için kredi veren ve yönetici 
banka olarak hizmet sağladı.

ICBC Turkey served as the lending and managing bank 
of the EMBA power plant, China’s biggest investment 
project in Turkey.

ICBC Turkey, Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. (ZTT) 
tarafından bir Türk kablo üretim şirketi olan Demirer 
Kablo’nun  devralınmasında  finansal hizmetler paketi 
sundu.

ICBC Turkey provided a package of financial services to 
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) for the 
acquisition of Demirer Turkish cable company.

02
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ICBC Turkey, 2019 yılını, ICBC’nın uluslararası uygulamaları kapsamında benimsenen ihtiyatlı yaklaşı-
mı sayesinde göstergelerini koruyarak ve sürekli geliştirerek tamamladı, NPL oranı bankacılık sektörü-
nün altında kaldı. Finansal, reel ve kamu sektöründe muhataplarımızla iş birliğini artırarak, Türk 
ekonomisinin gelişimini sürdürülebilir şekilde artıracak fikirlere ve projelere sağlanan desteği arttır-
mayı amaçlamaktayız.

2019’da, ICBC Turkey, ICBC Grubu’nun uluslararasılaşma stratejisini ciddiyetle uyguladı. Bu strateji 
kapsamında Kuşak ve Yol Projesi’nin uygulamasında öncü bir banka, “Çinli unsurlara” sahip tercih 
edilen bir banka, faaliyetlerin istikrarlı yürütülmesinde en iyi uygulamayı gerçekleştiren bir banka, 
perakende bankacılık faaliyetleri yürüten nitelikli bir banka ve kültürler arası entegrasyona ilişkin 
öncü bir isim oluşturma şeklindeki iş vizyonuna odaklandı.

ICBC Merkez Ofis tarafından küresel kuruluşlar için belirlenen “Üç Referans Noktası ” politikası.

Merkez Ofis tarafından uygulanan prosedürler, yerel mevzuat şartları ve dünya genelinde ileri 
uluslararası uygulamalar. 

ICBC Turkey, bu kıyaslama politikasına uygun olarak, beş boyutta (büyüklük, kalite, faydalar, yönetim 
ve inovasyon) “katı güç”ü sürekli olarak pekiştirdi ve beş açıdan (kurumsal yönetim, ekip oluşturma, 
kurumsal kültür, kurumsal soysal sorumluluk ve kurumsal imaj) “yumuşak güç”ü geliştirdi. 

ICBC’nin Türkiye’de 5 Yılı  
İhtiyatlı Operasyonel Yaklaşım

Birim / Unit: USD 10,000 Haziran Sonu / End of June 2015

157,033

-314

-1.11%

-7.30%

4.88%

2015

227,445

3

0.003%

0.02%

4.30%

2016

240,902

550

0.25%

3.11%

2.18%

Toplam aktifler 
Total assets

Net kâr
Net profit

Aktif Kârlılığı (vergi sonrası)
 ROA (after tax)

Özkaynak Kârlılığı (vergi sonrası)
ROE (after tax)

NPL ratio
NPL oranı
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ICBC Turkey has ended 2019 with its indicators intact and continuously improving thanks to the 
prudent approach adopted from ICBC’s international practices, NPL ratio stands below the aver-
age of banking sector. Increasing our cooperation with our counterparties in the financial, real and 
public sector, we aim to increase the support provided to ideas and projects that will boost 
Turkey’s economy in a sustainable manner. 

In 2019, ICBC Turkey earnestly implemented the internationalization strategy of ICBC Group, 
focused on the business vision of building into a leading bank in the implementation of the Belt 
and Road Initiative, a preferred bank featuring “Chinese elements”, a bank conducting the best 
practice in stable operations, a featured bank engaged in retail banking, and a naming card for 
cross-cultural integration. 

“Three Benchmarking” policy for global institutions stipulated by ICBC Head Office. 

Local regulatory requirements and advanced international practices worldwide.

ICBC Turkey it has constantly strengthened the “hard power” in five dimensions, (size, quality, 
benefits, management, and innovation) and improved “soft power” in five aspects, (corporate gov-
ernance, team building, corporate culture, corporate social responsibility, and corporate image) in 
line with these benchmarking policy.

ICBC in Turkey for 5 years
Prudent Operations

2017

431,494

1,677

0.49%

7.52%

0.84%

2018

440,517

2,668

0.69%

11.96%

0.58%

2019

482,075

3,213

0.75%

13.88%

0.75%

Mart Sonu / End of March 2020

485,843

1,990

1.86%

35.32%

0.18%



Stratejik Hedefler / Strategic Targets04

ICBC Turkey Tarafından Belirlenen Hedefler 

Yakın coğrafyadaki siyasi hareketlenmeler ve küresel finansal dalgalanmalar ışığında, 

riskleri doğru şekilde tespit ederek, Banka’nın istikrarlı bütçesini ve güçlü sermaye yapı-

sını koruyarak, bilinçli ve sürdürülebilir bir büyümeyi başarmak.

•  Kurumsal, ticari ve yatırım bankacılığı segmentlerinde büyümek.

•  Perakende bankacılık alanında büyümeyi sürdürmek.

•  Giderleri yakından takip etmek ve uygulanabilir şekilde tasarruf önlemleri almak.

Identified Targets by ICBC Turkey

In light of the political movements in the nearby geography and the global financial 

fluctuations, achieve a deliberate and sustainable growth by protecting the Bank’s 

steady balance sheet and strong capital structure by identifying risks correctly.

•  Grow in the corporate, commercial, and investment banking segments.

•  Sustain the growth in the retail banking area.

•  Closely monitor the costs and taking savings measures as   

 practicable as possible.
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“Kuşak ve Yol” Projesi’nin müştereken inşası açısın-

dan Türkiye önemli bir partnerdir. İki ülke; siyaset, 

ekonomi ve kültür alanlarında yakın bir ilişkiyi 

sürdürdüler.  İki ülkenin liderleri, müteaddit defalar 

bir araya geldiler. 

Çin ve Türk hükümetleri; yatırım, enerji, tarım 

ve kalite kontrolü alanlarında iş birliği sözleş-

meleri imzaladılar ve yüksek hızlı trenler, nükle-

er enerji ve doğal gaz depolama konularında 

önemli projelerde iş birliğini birlikte teşvik 

ettiler. İki ülke, “Kuşak ve Yol” Projesi’ni ve 

Türkiye’nin “Orta Koridor” Projesi’ni entegre 

ederek ekonomiye yeni bir canlılık kazandırma-

yı hedefliyor.

ICBC Turkey; önemli altyapı projeleri, büyük 

kaynak geliştirme projeleri ve yurt dışı 

endüstriyel park inşa projelerine ihtiyaca özel 

Çin-Türkiye Finansal İş Birliği Modeli

ürün çözümleri sundu, müşterilerin değer zincirini genişletti, ve Banka ve işletmeler arasın-

da bir kazan-kazan durumunu hayata geçirdi.    

Bütünleşik bir finansal hizmet modeli geliştirildi. ICBC Turkey, “yurt içi-yurt dışı aktiflerin 

devri” ve “yurt dışı-yurt dışı aktiflerin devri ”nin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, 

müşterilerin farklı fon taleplerinin karşılanması için özel bir proje finansman 

ekipleri oluşturuldu.



Turkey is an important partner in terms of the co-building of the “Belt and Road” Initiative. 
Two countries have maintained a close relation in politics, economy, and culture.

Leaders of the two nations have met with each other a number of times. Chinese and Turkish 
governments signed cooperation agreements on investment, energy, agriculture, and quali-
ty control and jointly promoted the cooperation in major projects on high-speed rails, nucle-

ar power, and natural gas storage. Two countries are integrating the “Belt and Road” 
Initiative and the “Middle Corridor” Initiative of Turkey. And the relation between 
the two countries will inject new vitality into Turkish economy.

ICBC Turkey has offered customized product solutions to major infrastructure proj-
ects, large resource development projects, and overseas industrial park construc-
tion projects, extended the value chain of customers, and realized a win-win 
situation between the Bank and enterprises.

An integrated financial service model has been developed. ICBC 
Turkey has formed a special project financing teams to vigorously 
perform “home-overseas assets transfer” and “overseas-over-
seas assets transfer”, satisfy diversified fund demands of 
customers.
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Model of China-Turkey Financial Cooperation



06 Kültürel Entegrasyon ve Sosyal Sorumluluk
Cultural Integration and Social Responsibility



Türk ve Çin kültürleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla ICBC Turkey, çeşitli kurum 
içi organizasyonlar düzenlemektedir. ICBC Turkey çalışanları arasında başarı kaydedenler 
için Çin’deki Küresel ICBC Eğitim Tesisleri’nde eğitime katılma imkânı sağlanmaktadır. ICBC 
küresel toplumunu yüceltme amacı taşıyan ve her yıl düzenlenen “BİR ICBC, BİR AİLE” ödül 
töreni, ICBC'nin tüm yurt dışı kuruluşlarındaki çalışanları bir araya getirerek ve kültürel 
performansımızı kutlamaya imkan tanımaktadır. Aylık Çince / Türkçe lisan yarışması, çalışan-
ları, iş arkadaşlarının lisanlarını öğrenmeye ve kültürlerini daha iyi anlamaya teşvik etmekte-
dir. Kültürel haberler, dâhili bankacılık duyuru sisteminde düzenli olarak paylaşılmaktadır.

In order to weave ties between 2 cultures Turkish and Chinese ICBC Turkey organizes various 
in house activities as well. Successful ICBC Turkey employees are provided with opportunity 
to participate in the training at the Global ICBC Training facilities in China.

Annual award ceremony “ONE ICBC, ONE FAMILY" to honor ICBC Global Community binds 
people together from the all ICBC overseas institutions for celebration with cultural perfor-
mances. Monthly Chinese / Turkish Language competition encourages employees to learn 
their colleague’s language and to better understand their culture. Cultural news are shared 
on banking internal announcement system regularly.
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06 Kültürel Entegrasyon ve Sosyal Sorumluluk
Cultural Integration and Social Responsibility

ICBC, yerel toplumlara ve değerlere önem verir, kamusal anlamda çeşitli gelişim etkinlikleri düzenler ve bu 
tür etkinliklere katılır ve büyük ticari işletmenin rolünü ortaya koyar.

ICBC Turkey, iki ülke arasındaki sosyo-kültürel iş birliği ve alışverişi desteklemek amacıyla, Şanghay Filarmo-
ni Orkestrası’nın dünya çapında tanınan Türk piyano virtüözü Fazıl Say ile İstanbul’daki ilk konser etkinliğini 
destekledi. ICBC Turkey, otizmli çocukların gelişimi projesine destek sağladı ve ikinci bir lisan olarak Çince 
öğrenen öğrenciler için yıllık olarak Türkiye’de düzenlenen “Çince Köprüsü” Lisan Yarışması’na sponsor oldu.    

ICBC cares about local communities and values. Organize and participate in various public 
welfare activities, dedicate love, and show the role of big business. ICBC Turkey 
supported to the event of the Shanghai Philharmonic Orchestra’s first 
concert in Istanbul with world renowned Turkish piano virtuous Fazil Say 
to promote socio-cultural cooperation and exchange between 
ICBC Turkey supported project caring for children with autism 
and has been sponsoring "Chinese Bridge" Language Com-
petition held in Turkey annually for the students learn-
ing Chinese as a second language.



ICBC İpek Yolu Kupası masa tenisi turnuvası, Banka tarafından başlatı-
lan etkinlikler arasındadır ve her yıl düzenlenmektedir. Çin Halk Cum-
huriyeti’nin 70. yılı onuruna, ICBC Turkey, İstanbul’daki Çin Sermayeli 
Kuruluşların Başarı Öyküleri Sergisi ve Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültü-
rel İş birliği hakkında bir panel düzenledi ve iki tarafın da birbirinden 
öğrenebilmesi amacıyla deneyimlerini, teorilerini paylaşmaları için Türk 
ve Çinli bilim insanlarını (Sabancı Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve 
diğerleri gibi prestijli üniversitelerden) ve iş insanlarını davet etti. Banka 
ayrıca, yıl boyunca küçük ölçekli etkinlikleri destekledi ve sponsorluk 
sağladı. ICBC Turkey, sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için para 
toplamak amacıyla çalışanlarının oluşturduğu koşucular grubunu 
desteklemeye başladı ve ara ara onlara sponsor oldu, Darüşşafaka 
Cemiyeti için hayır amaçlı bağışlar organize etti.

ICBC Silk Road Cup table tennis tournament is among the initiations 
started by the Bank and organized annually. In the honor of 70th year 
anniversary of the People’s Republic of China, ICBC Turkey organized an 
Exhibition on Successful Stories of Chinese Enterprises in Istanbul and a 
panel about China-Turkey Economic and Cultural Cooperation and 
invited Turkish and Chinese scholars (from prestigious universities such 
as Sabancı University, Tsinghua University and Peking University and 
etc.) and businessmen to share their experiences, theories enable two 
sides to learn from each other. The Bank also supported and sponsored 
small-scale activities throughout the year. ICBC Turkey initiated to 
support and occasionally sponsor the group of runners formed by its 
employees to raise funds to support NGO’s, organized charity donations 
for the Darüşşafaka Society.
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06 Kültürel Entegrasyon ve Sosyal Sorumluluk
Cultural Integration and Social Responsibility

Çin’e Yürekten Selamlar, Yaşadığımız Zorluklardan Kurtulacağız. �Güçlü Kal Wuhan, Güçlü Kal Çin.
Heart to China, Break Through the Difficulties. Stay Strong Wuhan, Stay Strong China.
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ICBC Turkey Bağışlar / Donations of ICBC Turkey

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında bankamızın yurt içinde ve yurt dışında bulunan aktif personelinin 
yanı sıra emekli personelimiz, başlattığımız bağış girişimine gönülden destek verdi. Yaptıkları bağışlarla, zor 
günlerde toplumun yanında oldu. ICBC Turkey salgının başlangıcından itibaren resmi kurumlar tarafından 
alınan tedbir kararlarını ivedilikle ve azimli bir şekilde uygulamaya geçirdi. Genel müdürlük ve şubelerdeki 
çalışanlar için maskeler, dezenfektanlar, termometreler dağıtıldı. ICBC tüm dünyadaki iştiraklerine tıbbi 
malzeme tedarik ederek salgınla mücadeleye destek verdi. ICBC Turkey de COVID-19'la mücadele kapsamın-
da hem Çin hem de Türk devlet kurumlarını destekledi ve çeşitli bağışlarda bulundu.

When disaster struck, help came from everywhere. ICBC employees worldwide actively responded to the 
initiative for donation, tried to make their own contributions to the front line of the battle against COVID-19 
by donating money. Since the outbreak of the epidemic, ICBC, resolutely implementing decisions and 
have been taking targeted measures, including providing masks and disinfectants, thermometers to the 
employees at the head office and branches. ICBC mobilized its institutions at home and abroad to 
purchase medical materials worldwide, curbing the spread of the epidemic. ICBC Turkey has made dona-
tions in support both Chinese and Turkish State Institutions to fight COVID19.



07 Yönünü Asya’ya Çevirmek / Facing Towards Asia

ICBC Turkey beş yıllık faaliyet dönemi sırasında Türkiye ekonomisinin gelişim potansiyelini derinlemesine anlama 
şansı yakaladı ve Çin’in Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırmasını sağladı. Yatırımların ciddi ölçüde büyümesi ve 
yönünü Asya’ya çevirmesi hem Türkiye hem Çin için umut verici bir geleceğin habercisi oldu. 

İnsan kaynağının yetenekleri ve kalitesi ile gurur duyan Türk bankacılık sektörü, Avrupa ve Amerikan bankaları ile 
yarışabilecek konumda. ICBC Turkey ise ticari bankacılık ve yatırım bankacılığı açısından nitelikli ekiplere sahip bir 
banka. Bu iki önemli gücün birleşiminden doğan sinerji ve ICBC Merkez Ofis’in küresel iş ağından aldığımız güçle 
faaliyetlerimizi yürüttük ve yerel rakiplerimiz arasında örnek teşkil edecek bir banka olabilmek adına “48 karakter” 
çalışma yaklaşımını ciddiyetle uyguladık. Burada Türkiye’nin ICBC Turkey’e verdiği önem ve güvenin de altını çizmek 
gerekir. 

ICBC Turkey olarak Türkiye’nin ekonomik döngüsünü ve risklerini kapsamlı bir şekilde ele alarak gelişim sağladı.
-Büyüklük, kalite ve faydalar anlamında sürekli ve yüksek düzeyde gelişim gösterdik.
-Yerel düzeyde çeşitlendirilmiş ticari faaliyetler yürüttük ve kapsamlı operasyonlarda verimliliği optimum düzeye 
taşıdık.
-Bölgesel operasyonlar sayesinde çevre ve bölgesel pazarları derinlemesine geliştirme fırsatı yakaladık.
-Rekabet gücümüzü kapsamlı şekilde artırmak amacıyla, kişi başına ve ağ başına gerçekleşen verimliliği önemli 
ölçüde artırdık. 
-Genel Merkezimizin “mega yatırım bankacılığı” stratejisini uygulayarak kapsamlı ve uluslararası bir yatırım bankacılığı 
platformu geliştirdik. 
-FinTech inovasyonuna dayalı olarak, bireysel bankacılıkta önemli ilerlemeler kaydettik.
-Öncü bir işletme risk yönetimi sistemi geliştirdik ve bu alanda değer yarattık.

During 5 years of commencing operations, ICBC Turkey gained a deeper understanding of the growth potential of 
Turkish economy and realized the investment drive of Chinese enterprises in Turkey. The significant increase in 
the investments and the investors turning their gazes to the Asia has been a promising opportunity for both 
Turkey and China.

Proud of its qualified human sources, Turkish banking sector stands at the same competitive level with European 
and American banking industries. In order to become a role model in the local market ICBC Turkey has been strict-
ly applying ''48 character'' principles and using the global ICBC network, developing synergy between the talent-
ed commercial and investment banking teams of the corporate. Turkey’s faith and trust in ICBC Turkey played 
significant role in this process.
 
ICBC Turkey made improvements by preliminary assessing the turmoil’s and risks of Turkish economy.
- Steady growth, efficiency and quality in operations.
- Diversified activities and optimum efficiency in the complex operations.
- Extending to the neighbor economies by enhancing operations locally.
- Improved efficiency on personal on team level in order to improve the competitive power
- Improved the international investment platform by applying the mega investment banking strategy of the HQ
- Progress made in retail banking services using Fintech innovations.
- Created value by developing the advance risk management system.
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08 Kilometre Taşları

2015

2016

22 Mayıs’ta, ICBC, Tekstilbank hisselerinin teslimi ve mutabakatı prosedürünü tamamladı. Üç 
gün sonra, ICBC Turkey resmi olarak kurulmuş oldu. ICBC Turkey; Türk Havayolları, Limak 
Holding, Ciner Grubu, Tosyalı Holding ve EMBA Grubu ile bir stratejik iş birliği anlaşması imza-
ladı.

25 Mayıs’ta, Industrial and Commercial Bank of China (Turkey) Co., Ltd. resmi olarak kuruldu.

10 Haziran’da, uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Rating, ICBC 
Turkey’in derecelendirme notunu yükseltti. Uzun Vadeli Döviz İhraççı Temerrüt Derecelendir-
me Notu (IDR),  “BBB”den “B+”ya yükseltildi; Kısa Vadeli Döviz IDR, “B”den “F2”ye; Uzun Vadeli 
Yerel Para Birimi IDR, “B+”dan “BBB+”ya; ve Kısa Vadeli Yerel Para Birimi IDR, “B”den “F2”ye 
yükseltildi. Bu iyileştirmeler, ICBC Turkey’i derecelendirme notları açısından Türkiye’deki altı 
bankadan biri haline getirdi.

24 Eylül’de, ICBC Turkey, Çin sermayeli bir kuruluşun ilk akreditifi için ICBC Pekin Şubesi ile 
iş birliği yaptı.

5 Kasım’da, ICBC Turkey, hisse devri sonrası ilk Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı.

23 Kasım’da, ICBC Turkey, Arkas grubu için 120 milyon USD tutarında bir sendikasyon kredisi-
ni tamamladı.

28 Kasım’da, ICBC Turkey, Merkez Ofis Özel Finansman Bölümü’nün öncülük ettiği, 210 
milyon USD’lık risk katılımı işlemini tamamladı ve ICBC Leasing’in altı “Hai Kou” aracına ilişkin 
157 milyon USD tutarındaki faktöring işlemini tamamladı.

10 Aralık’ta, ICBC Turkey, çek görüntüsü takasını başlatarak, uygulamayı başarılı bir şekilde 
tamamlayan Türkiye’deki altıncı banka oldu.

14 Ocak’ta, ICBC Turkey, markanın yeniden yapılandırılması sürecini başarılı şekilde tamam-
ladı ve ICBC kurumsal imajı altında hizmetler sağlamaya başladı.

22 Mart’ta, ICBC Turkey, Aktif Bank için bir RMB takas hesabı açtı; bu, Türkiye’de faaliyette 
bulunan emsal bir kuruluş için açılan ilk takas hesabı idi.

30 Mart’ta, ICBC Turkey, Türk Havayolları ile 18 milyon EURO tutarında bir yıllık uçak kirala-
ma işleminin ödenmesine ilişkin akreditif için anlaşmaya vardı ve bu, uzun vadeli bir ortaklı-
ğın kuruluşuna işaret etmekteydi.

18 Nisan’da, ICBC Turkey, online bankacılık hizmetinin İngilizce bir versiyonunu başlattı.

24 Mayıs’ta, İstanbul’daki Çinli Kuruluşlar Birliği, açılış toplantısını gerçekleştirdi ve ICBC 
Turkey, bu birliğin ilk başkanı oldu.

16 Haziran’da, ICBC Turkey, mobil bankacılık uygulamasının Apple Store üzerinden yeni bir 
versiyonunu başlattı.

30 Haziran’da, ICBC Turkey, yerel sektör lideri GAMA Grubu’nun, Türkiye’de kamuya ait bir 
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hidroelektrik santralini satın almasını desteklemek amacıyla 150 milyon USD tutarında bir 
sendikasyon kredisi düzenledi. EBRD (European Bank for Reconstruction and Develop-
ment- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve IFC (International Finance Corporation- Ulusla-
rarası Finans Kurumu), toplamda 100 milyon USD’lık bir hisse aldılar – Bu ICBC Turkey’in 
Türkiye’de öncülük ettiği ilk sendikasyon kredisi idi.

4 Kasım’da, Merkez Ofis’in Yurt Dışı Varlık İşlemleri Merkezi’nin ve Dubai Merkezi’nin güçlü 
desteği ile, ICBC Turkey, Rönesans Grubu’nın Ankara Alışveriş Merkezi’ne 110 milyon USD’lık 
bir finansman sağlamak için yurt dışında kayıt tutulması işlem modelini kullandı.

22 Aralık’ta, ICBC Turkey, ilk yıllık Türk Ticaretin Finansmanı ve RMB Müşteri Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi ve bu toplantıya, 40’tan fazla ticari kuruluş niteliğinde müşteri katıldı.

25 Aralık’ta, ICBC Turkey, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’ne (SOCAR) 44 
milyon USD tutarında bir kredi düzenlemek için, Goldman Sachs ile iş birliği yaptı.

20 Şubat’ta, ICBC Turkey, Türkiye’de Kumport konteynır terminalinin COSCO, Çin Yatırım 
Kurumu ve Çin Tüccarlar Grubu tarafından devralınmasını desteklemek amacıyla 40 milyon 
USD tutarında bir finansman sağladı.

21 Şubat’ta, ICBC Turkey’in menkul kıymet işlemlerini yürüten iştiraki, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’ndan, bir RMB işlemleri piyasa yapıcısı olmak için yetki aldı.

17 Mart’ta, ICBC Turkey, Türk Eximbank için RMB cinsi bir takas hesabı açtı; bu Türkiye’de 
resmi kurumlarla bağlantılı bir banka için açılan ilk RMB cinsi takas hesabı idi.

13 Nisan’da, ICBC Turkey ve ICBC Standard Bank, ilk müşterek stratejik finansman ve risk 
yönetimi işlemini müştereken tamamladılar ve kamu-özel sektör ortaklığı şeklindeki üç 
hastane için, toplamda 1,5 milyar EURO’nun üzerinde proje finansmanını tamamladı.

19 Mayıs’ta, ICBC Turkey, Türk Bankası Akbank için, 1,2 milyar EURO tutarında bir sendikas-
yon kredisine öncülük etti.

23 Mayıs’ta, ICBC Turkey, yerel işletmeler için ihracatın finansmanını desteklemek amacıy-
la, Türk Eximbank için, toplamda 250 milyon USD tutarında üç yıllık iki taraflı bir krediye 
ilişkin bir sözleşmeyi başarılı şekilde düzenledi.

30 Haziran’da, ICBC Turkey, Merkez Ofis tarafından iştirakte yapılan 440 milyon TL tutarın-
da sermaye artışını başarıyla tamamlamak için Çin ve Türk merkez bankaları arasındaki para 
birimi değişim sözleşmesini yenilikçi bir şekilde kullanarak, Türk Lirası kurundaki dalgalan-
maların neden olduğu sermaye kaybını etkin şekilde önlemiş oldu.

28 Eylül, ICBC Turkey, Türkiye’nin en büyük özel ticari bankası olan İş Bankası’na, toplam 
250 milyon USD tutarında, üç yıl vadeli iki taraflı bir krediyi başarılı şekilde sağladı.

28 Eylül’de, ICBC Turkey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için RMB cinsi bir 
hesap açtı; bu, TCMB tarafından açılan RMB cinsi ilk hesaptı.

18 Ekim’de, ICBC Turkey ve Bank of China, RÖNESANS Grubu’nun İzmir’deki alışveriş mer-
kezi projesi için toplam 200 milyon EURO tutarında finansmanı müştereken sağladılar.

13 Kasım’da, ICBC Turkey, YAPI KREDİ için 1,3 milyar USD’lık bir sendikasyon kredisine müş-
tereken öncülük etti ve Türk bankasına, 155 milyon USD tutarında iki taraflı bir kredi sağladı.

28 Aralık’ta, ICBC Turkey, yurtdışı doğrudan havale projesini başlattı ve USD ve RMB cinsi 
transfer işlemlerinin ilk işlemini, hızlı havale ve düşük maliyet şeklinde benzersiz avantajlarla 
tamamladı.       

2017



21 Mart’ta, ICBC Turkey, Türkiye Varlık Fonu için 1 milyar EUR tutarında bir sendikasyon 
kredisine öncülük etti.

17 Nisan’da, ICBC Turkey, Türk Sermaye Piyasaları Birliği tarafından verilen “2018 En İyi 
Yatırım Bankası Ödülü”nü kazandı.

6 Mayıs’ta, ICBC Turkey, ikinci Kuşak ve Yol Bankacılar Yuvarlak Masa (BRBR) toplantısına 
katıldı. Niğde Otoyolu Projesi ve Çanakkale Köprüsü projesi, yeşil ve sürdürülebilirlik stan-
dartlarına uydukları için ve sosyal ve ekonomik faydaları ile, “BRBR Mekanizması 2017-2018 
En İyi İş Birliği Projesi Ödülü”nü kazandılar.

20 Şubat’ta, ICBC Turkey, Karadeniz Holding’in Endonezya’daki enerji gemisi projesini 
desteklemek için 55 milyon USD tutarında finansman düzenledi; bu, ICBC Turkey’in Endo-
nezya’daki ilk projesi idi.

14 Mart’ta, ICBC Turkey, CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. için ilk off-shore tasfi-
ye hesabını açtı.

21 Mart’ta, ICBC Turkey, bir Türk mobil operatörü için sağlanan yurt dışı RMB finansman 
kullandırımı için China Development Bank (Çin Kalkınma Bankası) ile birlikte hareket ederek, 
200 milyon RMB’lik bir kredi kullanımı tamamladı; bu, Türk piyasasında, tek bir RMB işlem 
için o zamana kadar olan en yüksek tutardı.

26 Nisan’da, ICBC Turkey, ICBC Merkez Ofis ile birlikte, ÇMB (Çin Merkez Bankası) ve TCMB 
(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) arasında 1,5 milyar TL tutarında para değişiminin 
gerçekleştirilmesine imkân sağladı.

26 Nisan’da, ICBC Turkey, Türk Sermaye Piyasaları Birliği tarafından verilen “2017 En İyi 
Yatırım Bankası Ödülü”nü aldı.

11 Temmuz’da, ICBC Turkey, 37 uluslararası ve yerel banka ile birlikte, önemli bir yerel proje 
olan Marmara-Çanakkale Boğaz Köprüsü ve Otoyolu projesinin finansmanına katıldı; sağla-
nan toplam 2,316 milyon EURO tutarın 200 milyon EURO’luk kısmı, ICBC Turkey’in dâhil 
olduğu ICBC kuruluşları tarafından müştereken taahhüt edildi.

26 Temmuz’da, Ankara’da yapılan Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Forumu’na, 
ICBC, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken sponsorluk sağlandı ve ICBC Turkey ev sahipliği 
yaptı. ICBC’nin önceki Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Yi Huiman, Türkiye Cumhuriyeti 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in katılımlarıyla, ICBC Turkey, İstan-
bul’da Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün Refinansman Düzenlemesine İlişkin Güven Mektubu’nu 
ve Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Genişletmesine Dair Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.

20 Aralık’ta, ICBC Turkey, Turcomoney dergisi tarafından verilen “Yılın En İyi Uluslararası 
Bankası” ödülünü kazandı.

24 Aralık’ta, ICBC Turkey’in Çanakkale proje finansmanı, Thomson Reuters tarafından 
Project Finance International (Uluslararası Proje Finansmanı) kapsamında verilen “En İyi 
Proje Finansmanı” ödülünü aldı.

28 Aralık’ta, ICBC Turkey, on yıl vadeli, 300 milyon USD tutarında, yeniden itfa edilebilir 
ikincil bir ödünç sermaye düzenledi. 

2018

2019
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12 Haziran’da, ICBC Turkey’in proje finansmanı iş kolu, Bonds & Loans Turkey, IJGlobal 
Awards, and EMEA Finance’ten çeşitli kategorilerde dört ödül kazandı.

20 Temmuz’da, Güriş Grubu’nun jeotermal projesini desteklemek için, ICBC Turkey, İş Ban-
kası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Karadeniz Ticaret ve 
Kalkınma Bankası, müştereken, 350 milyon USD tutarında bir sendikasyon kredisi düzenledi-
ler.

17 Ağustos’ta, ICBC Turkey, Karadeniz Holding’in Lübnan’daki enerji gemisi projesini destek-
lemek için, 30 milyon USD tutarında finansman sağladı; bu, ICBC Turkey’in Lübnan’daki ilk 
projesi idi.

20 Ekim’de, ICBC Turkey, BOTAŞ Grubunun yer altı gaz depolama projesini desteklemek 
için, 175 milyon EURO verdi.

2 Aralık’ta, ICBC Turkey, International Banker dergisi tarafından verilen “2019 Türkiye’nin En 
İyi Ticari Bankası” ve “2019 Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödüllerini kazandı.

9 Ocak’ta, ICBC Turkey Observations (WeChat versiyonu) resmi olarak uygulamaya konuldu. 
Türk makroekonomisi, sermaye piyasaları, politik ve ekonomik haberler ve yeni korona virüs 
salgını gibi başlıklar içermekte olup, ICBC Turkey’in resmi WeChat hesabı üzerinden haftalık 
olarak yayınlanmaktadır.

3 Mart’ta, ICBC Turkey, WeChat Pay (ödeme) fonksiyonunu başlattı. 12 Mart’ta ilk QR kodu 
ödeme işlemini gerçekleştirdi.

27 Mart’ta, ICBC Turkey Bank A.Ş., 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı ve ülkenin 
COVID-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla toplam 100,000 USD’lık bir bağış-
ta bulunacağını duyurdu.

30 Mart’ta, ICBC Turkey, 120 milyon EURO tutarındaki mevcut Çanakkale Boğazı Köprüsü ve 
Otoyolu aktiflerinin devrini tamamlayarak, kredi dönemi boyunca net faiz marjı gelirini 9,47 
milyon EURO artırdı.

3 Nisan’da, ICBC Turkey, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 325 milyon USD tutarında iki taraf-
lı bir kredi sözleşmesini yeniledi.

2020
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On May 25, Industrial and Commercial Bank of China (Turkey) Co., Ltd. was officially estab-
lished.

On May 22, ICBC completed the takeover transition procedure of equity of Tekstilbank. 
Three days later, ICBC Turkey was officially formed. ICBC Turkey sealed a strategic cooper-
ation agreement with Turkish Airlines, Limak Holding, Ciner Group, Tosyalı Holding, and 
EMBA Group.

On June 10, Fitch Ratings, an international credit rating agency, upgraded ICBC Turkey’s 
ratings. (Long-term Foreign Currency Issuer Default Rating (IDR) was raised to ‘BBB’ from 
‘B+’, Short-term Foreign Currency IDR to ‘F2’ from ‘B’; Long-Term Local Currency IDR to 
‘BBB+’ from ‘B+’, and Short-term Local Currency IDR to ‘F2’ from ‘B’. These upgrades moved 
ICBC Turkey to become one of the six rated banks in Turkey.

On September 24, ICBC Turkey collaborated with ICBC Beijing Branch to complete its first 
L/G for a Chinese-funded enterprise.

On November 5, ICBC Turkey held its first post-equity delivery General Assembly Meeting 
in Istanbul.

On November 23, ICBC Turkey completed a syndicated loan of USD 120 million for Arkas 
Group.

On November 28, ICBC Turkey completed the risk participation business of USD 210 
million led by the Special Financing Department of the Head Office and completed factor-
ing business of USD 157 million for six “Hai Kuo” vessels of ICBC Leasing.

On December 10, ICBC Turkey launched its check image clearing becoming the sixth bank 
in Turkey to successfully complete the application.

2015

On January 14, ICBC Turkey successfully completed rebranding and started to provide 
services under the corporate image of ICBC.
On March 22, ICBC Turkey opened an RMB clearing account for Aktif Bank; the first clear-
ing account opened by a Turkish peer.
On March 30, ICBC Turkey reached an agreement on L/C for payment of one-year 
aircraft leasing of EURO 18 million with Turkish Airlines, which marked the establishment 
of a long term partnership.
On April 8, ICBC Turkey launched online banking service in English.
On May 24, The Association of Chinese Enterprises in Istanbul held its inaugural meeting 
and ICBC Turkey’s Chairman assigned as the first President of this association.
On June 16, ICBC Turkey released a updated of its mobile banking application on Apple 
Store.
On June 30, ICBC Turkey issued a syndicated loan of USD 150 million to support the local 
industry leader GAMA Group’s acquisition of a state-owned hydroelectric power plant in 

2016
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Turkey. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) and IFC (Interna-
tional Finance Corporation) took a total share of USD 100 million - The first syndicated 
loan led by ICBC Turkey in Turkey.

On November 4, with the strong support of the Head Office's Overseas Assets Business 
Center and Dubai Center, ICBC Turkey used the overseas bookkeeping business model 
to provide Rönesans Group Ankara Shopping Center with USD 110 million in financing.

On December 22, ICBC Turkey held the first annual Turkish Trade Finance and RMB Cus-
tomer Meeting, attended by more than 40 trade enterprise customers.

On December 25, ICBC Turkey partnered with Goldman Sachs to issue a loan of USD 44 
million to the State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR).

On February 20, ICBC Turkey issued financing of USD 40 million to support the acquisi-
tion of Turkey’s Kumport container terminal by COSCO, China Investment Corporation, 
and China Merchants Group.

On February 21, ICBC Turkey’s securities subsidiary obtained the qualification for being 
an RMB business market maker from the Istanbul Stock Exchange. ICBC Turkey jointly 
led a syndicated loan of USD 1.3 billion for Yapı Kredi and provided the Turkish bank with 
a bilateral loan of USD 155 million.

On March 17, ICBC Turkey opened an RMB clearing account for Türk Eximbank; the first 
RMB clearing account opened for a bank associated with government agencies in 
Turkey.

On April 13, ICBC Turkey and ICBC Standard Bank jointly completed the first joint strate-
gic financing and risk management transaction and completed project financing for 
three public-private joint venture hospitals, with total amount of over EURO 1.5 billion.

On May 19, ICBC Turkey led a syndicated loan of EURO 1.2 billion for the Turkish bank 
Akbank.

On May 23, ICBC Turkey successfully issued a three-year bilateral loan agreement with a 
total amount of USD 250 million for Türk Eximbank to support the export financing of 
local enterprises.

On June 30, ICBC Turkey innovatively used the currency swap agreement between the 
Central Bank of China and Turkey to successfully complete the capital increase of  TL 
440 million from the head office to the sub-branch, effectively avoiding capital loss 
caused by fluctuations in the lira exchange rate.

On September 28, ICBC Turkey opened an RMB account for Central Bank of the Repub-
lic of Turkey (CBRT), the first RMB account opened by CBRT.

On September 28, ICBC Turkey successfully provided bilateral loans to the largest 
private commercial bank Industrial Bank (İş Bank) in Turkey for a total of USD 250 million.

On October 18, ICBC Turkey and Bank of China jointly provided total financing of EURO 
200 million for the Rönesans Group’s Shopping Center project in Izmir.

On November 13, ICBC Turkey jointly led a syndicated loan of USD 1.3 billion for Yapı 
Kredi and provided the Turkish bank with a bilateral loan of USD 155 million.

On December 28, ICBC Turkey has ignited the cross-border direct remittance project 
and completed the first transaction of USD and RMB transfers with unique advantages of 
fast remittance and low cost.

2017



On March 21, ICBC Turkey led a syndicated loan of EURO 1 billion for Turkey Wealth Fund.

On April 17, ICBC Turkey won “2018 Best Investment Bank Award” granted by the Turkish 
Capital Markets Association.

On May 6, ICBC Turkey joined the second Belt and Road Bankers Roundtable (BRBR). 
Niğde Highway project and Çanakkale Bridge project won the “BRBR Mechanism 
2017-2018 Best Cooperation Project Award” for their compliance with green and sustain-
able standards together with social and economic benefits.

On June 12, ICBC Turkey’s project financing business won four awards from The Bonds & 
Loans Turkey, IJ Global Awards, and EMEA Finance in various categories.

On July 20, ICBC Turkey, İş Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, European Bank 
for Reconstruction and Development, and Black Sea Trade and Development Bank jointly 
issued a syndicated loan of USD 350 million to support Güriş Group’s geothermal power 
plant project.

On February 20, ICBC Turkey issued USD 55 million financing to support Karadeniz Hold-
ing’s energy vessel project in Indonesia; ICBC Turkey’s first project in Indonesia.

On March 14, ICBC Turkey opened it’s first offshore settlement account for CRRC 
Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.

On March 21, ICBC Turkey joined with China Development Bank in cross-border RMB 
financing extension for a Turkish mobile operator, completing an extension of RMB 200 
million; the highest ever for a single RMB business in the Turkish market.

On April 26, ICBC Turkey together with ICBC Head Office in facilitated TL 1.5 billion 
currency swap between the PBC and CBRT.

On April 26, ICBC Turkey won “2017 Best Investment Bank Award” granted by Turkish 
Capital Markets Association.

On July 11, ICBC Turkey participated in the financing project for Marmara-Dardanelles 
Strait Bridge and Highway, a local landmark project, together with 37 international and 
local banks of the total amount of EURO 2.316 million issued, EURO 200 million was jointly 
undertaken by ICBC institutions including ICBC Turkey.

On July 26, the Belt and Road Investment and Financial Cooperation Forum in Ankara 
was jointly sponsored by ICBC, the Embassy of the People’s Republic of China in Turkey, 
and the Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, and hosted by ICBC Turkey. 
In presence of Mr. Yi Huiman, former Chairman of ICBC, and Mr. Fatih Dönmez, Minister of 
Energy and Natural Resources of Turkey, ICBC Turkey signed Entrustment Letter 
Regarding Refinancing Arrangement of the Third Channel Bridge in Istanbul and the 
Memorandum of Understanding on Underground Natural Gas Storage Expansion.

On December 20, ICBC Turkey won the “International Bank of the Year” award granted 
by the Turcomoney magazine.

On December 24, ICBC Turkey’s Çanakkale project financing won the “Best Project 
Financing” award granted by Thomson Reuters’ Project Finance International.

On December 28, ICBC Turkey issued a redeemable secondary lending capital of USD 
300 million with a 10 years term.

2018

2019



40/41

On August 17, ICBC Turkey issued USD 30 million financing to support Karadeniz Holding’s 
energy vessel project in Lebanon; ICBC Turkey’s first project in Lebanon.

On October 20, ICBC Turkey granted EUR175 million to support BOTAŞ Group’s under-
ground gas storage project.

On December 2, ICBC Turkey won “Best Commercial Bank of Turkey 2019” and “Best 
Investment Bank of Turkey 2019”, granted by The International Banker magazine.

On January 9, ICBC Turkey Observations (WeChat version) was officially launched. Cov-
ering topics such as Turkish macro economy, capital markets, political and economic 
news, and novel coronavirus epidemic, it is issued weekly on ICBC Turkey’s official WeChat 
account.

On March 3, ICBC Turkey launched its WeChat Pay function. On March 12, it processed 
the first QR code-scanning payment transaction.

On March 27, ICBC Turkey Bank A.Ş. held its 2019 Ordinary General Assembly Meeting, 
announcing a donation totaling to USD 100.000 to assist Turkey’s fight against the 
COVID-19 epidemic.

On March 30, ICBC Turkey completed the transfer of its existing Dardanelles Bridge and 
Highway assets of EURO 120 million, increasing its net interest margin income by EURO 
9.47 million during the loan period. On April 3, ICBC Turkey renewed a bilateral loan agree-
ment of USD 325 million with Türkiye Vakıflar Bankasi TAO.

On April 3, ICBC Turkey renewed a bilateral loan agreement of USD 325 million with Türki-
ye Vakıflar Bankasi TAO.

2020



We hereby
express our

thanks.

Bu vesile ile 
teşekkür ederiz.



ICBC Turkey; Banka’nın başarısına katkıda 

bulunan ve ICBC Turkey Ekibi’nin parçası olan 

herkese içten teşekkürlerini sunar. ICBC Turkey 

olarak, tüm çalışanlarımıza özenleri ve 

fedakârlıkları için müteşekkiriz!

ICBC Turkey sincerely thanks everybody who 

has contributed to bank’s success and has 

been part of ICBC Turkey Team. ICBC Turkey is 

grateful for the diligence and dedication of all 

employees!
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	ENG_TR3 YENİ crossuz



