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ING BANK, TOBB İŞBİRLİĞİ İLE İHRACATÇIYA 500 MİLYON DOLAR 

DESTEK KREDİSİ VERİYOR 
 

ING BANK-TOBB İŞBİRLİĞİ İLE İHRACATÇIYA EN BÜYÜK DESTEK  

 
 

ING Bank, TOBB’la 500 milyon dolarlık İhracata Destek Kredisi 
Protokolü imzaladı. Bugüne kadar ihracatçıya verilen en büyük 

destek olma özelliğini taşıyan anlaşma ile ING Bank, TOBB üyesi 
ihracatçı KOBİ’lere bir yıl süre ile rekabetçi oranlarda kredi verecek.  
ING Bank destek sağladığı her üyeye ayrıca bankacılık işlemlerinde 

özel hizmetlerin yer aldığı Avantaj Paketini de sunacak. 
 

 

Türkiye’nin ekonomik stratejisine paralel bankacılık yapan ING Bank, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile İhracata Destek Kredisi Protokolü imzaladı. TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ile ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay tarafından Amsterdam’da düzenlenen 
Türk-Hollanda İş Forumu çerçevesinde imzalanan protokol bugüne kadar ihracatçıya 
sağlanan en büyük destek olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin 2023’te 500 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşmasında kritik rol oynayacak olan ihracatçı KOBİ’leri hedefleyen protokol ile bir 
yıllık sürede toplam 500 milyon dolar tutarında kredi verilecek.  
 
Kredinin 200 milyon doları TOBB üyesi KOBİ’lere özel maliyetli ihracat kredisi olarak 
kullandırılacak, 300 milyon doları ise ihtiyaca göre nakit ve gayri nakit kredilere aktarılacak. 
Anlaşmaya göre ING Bank’tan asgari 25 bin dolar ile azami 250 bin dolar arasında değişen 
miktarlarda kredi kullanan ihracatçı KOBİ’ler kredilerini 3 ay ile 12 ay arasında geri 
ödeyebilecek.  
 
ING Bank’tan ihracatçılara Avantaj Paketi 
 
Anlaşma çerçevesinde ING Bank ayrıca kredi kullanan TOBB üyesi KOBİ’lere bankacılık 
işlemlerinde ek avantajlar da sunacak. Buna göre krediden yararlanacak firmalar bir yıl 
boyunca hesap işletim ücretine, internet kanalı ile yapılan havale ve EFT işlemlerine masraf 
ödemeyecek. Firmaların diğer işlemlerinde ING Bank masraf ve komisyonları yüzde 50 
indirimli uygulayacak. Firmalar kredi kullanımını takip eden ilk 6 ay boyunca yasal 
yükümlülükler hariç olmak üzere masrafsız çek karnesi sahibi olabilecek. Firmaların döviz 
ihtiyacında da ING Bank avantajlı fiyat sağlayacak. Ayrıca firmalara ING Faktoring aracılığı 
ile yapılacakları faktoring veya leasing işlemlerinde öncelikli ve hızlı değerlendirme 
sunulacak. 
 
 
“İşbirliği ihracatçımıza verilen en büyük destek” 
 

TOBB’la gerçekleştirilen işbirliğini değerlendiren ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar 
Abay; “İhracatı geliştirmeye yönelik bu projede TOBB’la çalışıyor olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Türkiye’nin ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapma anlayışımız 
çerçevesinde bu anlaşmanın 100’üncü yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı 



sağlayacağına inanıyoruz. 40’ı aşkın ülkede faaliyet gösteren global bir finans kurumunun bir 
parçası olarak ihracatçıya geniş bir coğrafyada kapalı devre hizmet sunma imkanına sahibiz. 
Uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalara Nakit Yönetimi, Ticaret Finansmanı, Leasing 
ve Faktoring, Kredi ve Yurtdışına havale gibi hizmetleri avantajlı bir şekilde sunuyoruz. 
Anlaşma çerçevesinde kredi kullanan firmalara tüm bu hizmetleri ek avantajlarla sunuyor 
olacağız” dedi. 
 

 
 
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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