
 
 

 

ING Bank “Akdeniz İhracatçı Birlikleri” İle  

İşbirliği Protokolü İmzaladı 
 

ING Bank, dış ticaretin bankası olmak ve ekonominin lokomotifi 

KOBİ’leri desteklemek amacıyla işbirliği protokolleri imzalamaya 

devam ediyor. Bu çerçevede ING Bank, Akdeniz İhracatçı Birlikleri 

ile imzaladığı protokolle, üyelerin hem finansmana kolay erişimine 

yardımcı oluyor, hem de ING Bank’ın bankacılık hizmetlerinden 

avantajlı koşullarda faydalanabilmelerini sağlıyor.  

Dış ticaretin ana bankası olmayı hedefleyen ve KOBİ’lerin finansman açısından 

desteklenmesine katkıda bulunan ING Bank, ihracatçı birlikleri ve ticaret ve sanayi odalarıyla 

işbirliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Bu kapsamda ING Bank, Akdeniz İhracatçı 

Birlikleri (AKİB) ile 12 Aralık 2012 Çarşamba günü AKİB Hizmet Binası'nda, ING Bank 

KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır ve Akdeniz 

İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş’ın katılımıyla bir işbirliği 

protokolü imzaladı.  

ING Bank Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır: “Dış ticaret yapan firmalara en fazla 

desteği sağlayan banka olmayı hedefliyoruz” 

Dünya genelinde 40’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir grubun üyesi olarak ihracat 

konusunda iddialı bir banka olduklarını vurgulayan ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılıktan 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, Türkiye’de dış ticaret yapan firmalara en 

fazla desteği sağlayan banka olmayı hedeflediklerini belirtti. ING Bank’ın AKİB üyelerine 

özel, kapsamlı bankacılık ürün ve hizmetlerini özel avantajlarla sunacaklarını belirten İhsan 

Çakır, “AKİB ihracatçıları için, özellikle tedarik sürecinde hammadde alımından ihracatın 

yapılıp ödemenin alınmasına kadar tüm süreçler için özel çözümler üreteceğiz. İhtiyaçlarına 

yönelik olarak, hem finansman hem de danışmanlık hizmetleri sunacağız” şeklinde konuştu.  

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş: “Üyelerimiz ING 

Bank’ın avantajlarından yararlanarak ihracatımıza katkılarını artırmalı” 

 

İmzalanan protokolün bölge sanayicisi ve ihracatçısı için faydalı olmasını dileyen Akdeniz 

İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş; “İmzalanan işbirliği 

protokolü kapsamında ING Bank, AKİB üyelerine ihracat finansmanına yönelik kredilerden 

mevduat ve yatırım ürünlerine, dış ticaret işlemlerinden sigorta işlemlerine kadar tüm 

bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj sunacak. Temennimiz tüm üyelerimizin bu 

avantajlardan yararlanarak ihracatımıza katkılarını artırmalarıdır” dedi.  

 

BASIN BÜLTENİ 13 Aralık 2012 



 

ING Bank dış ticaretin ve KOBİ’lerin çözüm ortağı oluyor 

 

ING Bank, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde AKİB 

üyelerine ihracat finansmanına yönelik kredilerden mevduat ve yatırım ürünlerine, dış ticaret 

işlemlerinden sigorta işlemlerine kadar tüm bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj 

sunuyor.  

 
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 

93,000'in üzerinde çalışana ve 66 milyon 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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