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ING Bank ve Avrupa Yatırım Bankası 100 Milyon Euro’luk 

Finansman için Niyet Mektubu İmzaladı 

Avrupa Yatırım Bankası ve ING Bank arasında KOBİ ve Ticari firmaların orta ve 

uzun vadeli finansmanına yönelik 100 Milyon Euro’luk kredi anlaşması için 

niyet mektubu imzalandı.  Anlaşma, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve 

istihdamın yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımlara finansman sağlanarak 

KOBİ’lerin üretkenliğe teşvik edilmesini destekleyecek. 

 

Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ ve Ticari firmaların ana bankası olmayı hedefleyen ve dış ticaret 

finansmanına özel önem veren ING Bank ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 100 Milyon Euro’luk 

kredi anlaşması için niyet mektubu imzalandı. Anlaşma Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye olan 

desteğinin yeni bir adımı.  Söz konusu anlaşma ile ING Bank Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

sağlayacağı orta ve uzun vadeli fonlamayı KOBİ ve Ticari işletmelerin girişimlerine yönlendirerek 

Türkiye’nin ekonomik büyüme, istihdam ve KOBİ’lerin gelişmesi yönündeki hedeflerini destekleyecek.  

Avrupa Yatırım Bankası ile imzaladıkları niyet anlaşması ile Türkiye’ye orta ve uzun vadeli yeni bir 

finansman sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirten ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür 

Baş Yardımcısı Cem Mengi; “ING Bank olarak KOBİ’lerle uzun vadeli stratejik ortaklık kurma 

vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, KOBİ’lere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile 

müşterilerimizin büyümesini ve gelişmesini ilke ediniyoruz. Hükümetin son dönemde attığı KOBİ ve 

esnafımızı destekleyen adımlarının özel sektör tarafından da desteklenmesi gerekiyor. ING Bank 

olarak KOBİ’lerin her türlü nakit döngüsünde eksik halkayı tamamlayan, yatırımdan dış ticarete nakit 

yönetiminden tasarrufa tam kapsamlı bankacılık ürün ve hizmet sunumu ile KOBİ’nin ihtiyaçlarına 

çözüm sunabilmeyi hedefleyen bir bankayız” dedi.  

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşmasını 

destekleyen bir bankacılık stratejisi yürüttüklerini belirten Cem Mengi; “KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin 

dinamosu, dolayısıyla desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Biz de ING Bank olarak Türkiye’nin bu 

hedefine katkı sağlamak amacıyla KOBİ’lere sadece ürün ve hizmet sunmakla yetinmiyor, ihtiyaçları 

olan bilgiyi doğru zamanda sağlayarak onlara vizyonlarını geliştirmede, katma değer içeren ürün ve 

hizmetler sunarak potansiyellerini artırmada destek oluyoruz” şeklinde konuştu.  

Protokollerle finansman desteği sağlanıyor 

ING Bank, dış ticarete katkı sağlamak ve KOBİ’lere finansal açıdan avantajlar sunmak amacıyla 

Türkiye’nin dört bir yanındaki ihracatçı birlikleri ve ticaret odaları ile işbirliği protokolleri imzalıyor. Bu 

çerçevede İTKİB, MAKSİFED, Sivas Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri gibi 

kuruluşlarla protokollere imza atan ING Bank, bu sayede ithalat ve ihracatçılara finansman desteği 

sağlarken KOBİ’lere de bankacılık faaliyetlerinde birçok avantaj sunuyor.  

Bunun yanı sıra ING Bank, firmaların dış ticaret kapasitelerini artırmak için 23 ülkede var olan Türkiye 

Kürsüleri ile yurt içindeki firmaları bu ülkelerdeki meslektaşları ile buluşturuyor.  

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 94 binin üzerinde 



çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 

faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır.  

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 

finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 

sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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