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ING Bank, Türk ihracatçılarına destek için Türk Eximbank 

ile işbirliği protokolü imzaladı. 

 
Genel bankacılık stratejisi, Türkiye’nin ekonomik büyümesini destekleyici 

bankacılık anlayışı üzerine kurulu olan ING Bank, Türkiye ekonomisinin 

lokomotifi olan ve ekonominin sağlıklı büyümesinde kilit öneme sahip 

ihracatçının yanında duran bir banka olmayı hedefliyor.  Bu çerçevede, özellikle 

ihracat piyasalarında aktif olmayı hedefleyen Ticari ve KOBİ firmalarına destek 

stratejisinin bir parçası olarak Türk Eximbank ile protokol imzaladı.   

 

Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ile ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel 

Müdür Baş Yardımcısı Cem Mengi bir işbirliği protokolü imzaladı. Türk Eximbank’ın hem Kısa 

Vadeli hem de Orta ve Uzun Vadeli Kredi Sigorta Programlarını kapsayan protokol ile ING 

Bank, ihracatçıların sigortalanmış ihracat alacaklarını teminata alarak geniş bir ihracatçı 

kitlesine finansman sağlayacak.  

 

İhracatçı firmalara ING Grubu’nun dünya çapında sahip olduğu bilgi birikimi ve küresel şube 

ağı avantajından yararlanarak en uygun finansal hizmetleri sunduklarını belirten Cem Mengi, 

“2012 ve takip eden dönemlerde ihracata ve Türk ekonomisinin önemli dinamikleri olan Ticari 

ve KOBİ müşterilerine odaklanacağız. Türk Eximbank ile imzalanan protokol bu strateji 

çerçevesinde atılan önemli bir adımdır. İhracatçılara sunduğumuz rekabetçi finansman 

olanaklarını çeşitlendirmeye devam ediyoruz.  Önümüzdeki dönemde gerek sektör birlikleri 

gerekse özel sigorta kuruluşları ile yapılacak anlaşmalar ile ihracatçılarımıza desteği 

arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. 

 

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada ise ihracat kredi sigortası hacmi ve hizmet 

kalitesinin sürekli artmakta olduğu ve 2012 yılının sonunda 8,5 milyar Dolar yıllık sigorta 

hacmine ulaşılacağı ve Türk bankacılık sistemi ile işbirliğinin daha da güçlendirileceği 

vurgulandı. 
 

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 97 binin üzerinde 
çalışana ve 75 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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