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ING BANK, MÜŞTERİLERİNİ BELÇİKA ve HOLLANDA 

TİCARİ HEYETLERİ İLE BULUŞTURUYOR 
 

ING Bank, dış ticaret yapan firmaların ana bankası olma hedefi doğrultusunda, 

Türkiye’yi ziyaret edecek Belçika ve Hollanda Ticaret Heyetleri ile müşterilerini 

bir araya getiriyor.  

 

İthalat ve ihracat yapan firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu finansal 

çözümlerin yanı sıra global bilgi birikimi ve 40’ı aşkın ülkedeki uluslararası ağı 

ile ING Bank, firmaların dış ticaret kapasitelerini artıracak fırsatlar sunuyor.   

 

ING Bank, dış ticaret yapan firmaların ana bankası olma hedefi doğrultusunda firmalara finansal 

erişimin yanı sıra iş kapasitelerini artıracak platformlar da sunuyor. Bu çerçevede ING Bank, 15 – 17 

Ekim tarihlerinde İstanbul’u ayrı ayrı ziyaret edecek Belçika ve Hollanda Ticaret Heyetlerini ağırlayarak 

müşterilerine yeni fırsat kapıları aralayacak.  

 

Hollanda ve Belçika Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan 5 ülke arasında 

 

2011 yılında Türkiye’ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım  (UDY) girişini sağlayan ülkeler 

Avusturya, İspanya, Hollanda, Belçika ve ABD oldu. 2011 yılında Türkiye’ye 15,9 milyon dolar olarak 

gerçekleşen UDY miktarının 1,6 milyon doları Hollanda’dan, 1,5 milyon dolar ise Belçika’dan geldi. * 

Aynı yıl Türkiye’nin iki ülke ile olan dış ticaret hacmi de Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde (yüzde 

23) bir büyüme gösteri. Hollanda ile olan dış ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüyerek 

7,2 milyar dolara ulaştı. Bu oran Belçika için yüzde 24 olarak gerçekleşerek 6,4 milyar dolara ulaştı. ** 

 
(*Kaynak: TCMB, **Kaynak: TUIK) 

 

ING Bank, dış ticaret hacimleri ile Hollanda ve Belçika’nın Türkiye’nin en köklü ticari ortakları 

arasındaki konumunun farkında olarak, iş potansiyelini artıracak platformlar sağlayarak Türkiye’nin 

2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.  

 

ING Bank, hem finansman çözümleri hem de global ağı ile firmalara destek oluyor 

Türkiye’nin ekonomik büyümesine paralel bir bankacılık stratejisi izleyen ING Bank, global bilgi birikimi 

ve 23 ülkedeki Türkiye Kürsüleri ile yurt dışına açılmak ya da yurtdışındaki iş hacmini büyütmek 

isteyen firmalara destek oluyor. Öte yandan sektör birlikleri ile finansmana erişim kolaylığı ve 

bankacılık işlemlerinde birçok avantaj içeren işbirliği protokolleri imzalıyor, girişimci KOBİ’lere iş 

hacimlerini büyütmek amacıyla teşviklerde bulunuyor.  

 

Türkiye – Belçika arasındaki lojistik fırsatları masaya yatırılacak 

 

Belçika Prensi Philippe başkanlığında İstanbul’a ziyaret gerçekleştirecek olan Belçika Ticaret Heyeti, 

ING Bank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenecek “Belçika Limanları ve Lojistik” başlıklı seminere 

katılarak Belçika’da lojistik açısından sunulan fırsatları aktaracak. ING Bank müşterilerinin de 

katılacağı toplantı sonrasında düzenlenecek etkinlikle firmaların birebir görüşmeleri sağlanarak 

Belçika ile iş kapasitesinin artırılması yönünde görüşmeler yapılacak.  

 



 

Seminerde ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren Türkiye ekonomisi hakkında katılımcıları 

bilgilendirirken ING Bank’ın farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100’ü aşkın müşterisi de iştirak edecek. 

 

Türk yatırımcılar, Hollanda’daki fırsatları The Clipper Stad Amsterdam’da tanıyacak 

Türkiye – Hollanda İş Konseyi (NETUBA), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun himayesinde ve ING 

Bank’ın katılımıyla İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Heyet, İstanbul’da ilk kez demir atacak ve 

alışılmışın dışında yelkenli yolcu gemisi olan “The Clipper Stad Amsterdam”da toplantılarını 

düzenleyecek. Toplantılarda, Hollanda ve Türk yatırımcılarının iş potansiyellerini artırmak için gerekli 

olan konular ve yatırım imkanları tartışılırken, birebir görüşmeler ile firmaların birbirleri ile iş imkanları 

yaratmalarına olanak sağlanacak. 100’e yakın kişinin katılacağı toplantılarda ING Bank adına başta 

ING Bank Yönetim Kurulu Başkanı John McCarthy ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay olmak 

üzere ING Bank’ın üst düzey yöneticileri ile müşterileri de yer alacak.   

 

 “The Clipper Stad Amsterdam” yelkenlisi, ilk kez İstanbul’a demir atacak 

 

Türkiye – Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin 400’üncü yılı dolayısıyla rotasını ilk kez İstanbul’a çeviren 

ve alışılmışın dışında, nostaljik yelkenli bir yolcu gemisi olan “The Clipper Stad Amsterdam”, çok özel 

bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak.  

 

Hikayesi 19’uncu yüzyıla dayanan “The Clipper Stad Amsterdam” dönemin ticaret gemilerinden biri 

olarak uzun yıllar Hollanda’ya hizmet etmiştir. Gemi, 1990’ların sonunda yeniden inşa edilerek 

2000’de denize indirilmiş ve yelkenli bir yolcu gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Toplam 14 

kamarası bulunan gemide 75 kişilik bir toplantı salonu ile 55 kişinin akşam yemeği yiyebileceği bir de 

yemek salonu yer alıyor.  

 
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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