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Tekstilde yaratıcı ihracatçıya 

ING Bank desteği geliyor 
 

Türk tekstilinin katma değerli ihracata yönelmesi için hayata geçirilecek ‘İnovatif 

Tekstil Ürünleri İhracatının Artırılması Projesi’ne ING Bank da destek verecek. 

Ekonomi Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Ev Tekstili Sanayici 

ve İşadamları Derneği (TETSİAD), İstanbul Tekstil İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve ING 

Bank işbirliği ile inovatif tekstil ürünü ihraç eden 50 şirkete eğitim, danışmanlık ve 

finansal destek sağlanacak. 

 

Türk dış ticaretinin lokomotif sektörlerinden tekstilin, yüksek katma değerli ihracatını artırmak için 

hazırlanan “İnovatif Tekstil Ürünleri İhracatının Artırılması” projesi hayata geçiyor. 2010’da 

yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği kapsamındaki 

projede Ekonomi Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ING Bank, Türkiye Ev Tekstili 

Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 

(İTKİB) işbirliği ile 50 tekstil firmasına destek verilecek.  

 

Proje kapsamında, belirlenecek 50 şirket 36 ay boyunca yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerinden, en az 5 ülke için yurtdışı pazarlama, 10 ülke için alım heyetlerinin organizasyonları 

ve şirketlere verilecek bireysel danışmanlık hizmetlerinden yüzde 75 oranında devlet desteği ile 

yararlanacak. Proje sonunda katılımcı şirketlerin uluslararası rekabetçilik kazanarak sürdürülebilir 

ihracat artışı sağlayacak kurumsal kapasiteler ve iş bağlantıları oluşturması hedefleniyor.  

 

Yurtdışı pazarlara açılım  

  

“İnovatif Tekstil Ürünleri İhracatının Artırılması” projesi, ihracatı geliştirme stratejisiyle 

belirlenecek hedef ülkelerdeki ticaret müşavirleri ve DEİK’in uluslararası ilişkileri ile yürütülecek. 

Herhangi bir sektör birliğine üye, ihracata yönelik imalat yapan, yıllık 10 milyon TL ciroya ve 

minimum 100 çalışana sahip inovatif tekstil üreticisi şirketlerin yer alacağı projede, eğitim ve 

danışmanlığı dünya çapında yetkinliğe sahip uzmanlar verecek.  

 

Son başvuru 29 Ağustos 

 

Projenin ilk iki aşaması, şirketlerin ihtiyaçlarının analiz edilmesini, genel ve ileri düzey sektörel 

danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmasını kapsıyor. İhtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık 

safhalarının ardından, yurtdışı pazarlama ve alım heyetleri organizasyonlarında şirketler yüzde 75 

devlet desteğinden yararlanacak. Projede yer almak isteyen şirketler “katılımcı şirket bilgi formu” ve 



“talep yazısı” oluşturmak amacıyla 29 Ağustos 2013 tarihinde mesai bitimine kadar “DEİK - Strateji 

ve İş Geliştirme Müşavirliği”ne başvurabilir ve ayrıca tüm ING Bank şubelerinden detaylı bilgi 

alabilirler.  

 

Hedef dış ticaretin ana bankası olmak 

ING Bank’ın Türkiye’de de dış ticaretin ana bankası olmak istediğini söyleyen ING Bank KOBİ ve 

Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “Tekstil ihracatının yaratıcı, yenilikçi ve 

katma değeri yüksek ürünler sayesinde Türkiye ekonomisine çok daha büyük katkı sağlayacağına 

inanıyoruz. ING Bank olarak biz de uluslararası bankacılık deneyimimizi ihracatçılarımız ile 

buluşturmaya devam edeceğiz. Banka olarak, Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hacmi 

hedefinin en büyük destekçilerinden biri olarak sektörde yerimizi almayı hedefliyoruz” dedi.  

 

 

 

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

şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin 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 ChancesforChildren’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel 

sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability 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. 


