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GAİB ve ING Bank arasında işbirliği protokolü imzalandı 

 

 

ING Bank ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) arasında ihracatçı firmalara 

yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği çerçevesinde GİAB üyelerinin ticari 

kapasitelerinin ve ihracat faaliyetlerinin gelişimine imkan tanınırken özel avantajlar içeren 

ürün ve hizmetler sunulacak.  

 

Dış ticaret yapan firmaların ana bankası olmayı hedefleyen ING Bank ile Türkiye ekonomisine 

katma değer sağlamak üzere ticari faaliyetler gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı 

Birlikleri (GAİB) arasında birlik üyelerinin ticari kapasitelerinin ve ihracat faaliyetlerinin 

gelişimini teşvik etmeye yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı. Gaziantep GAİB Binası’nda 

düzenlenen protokol imza törenine, ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı İhsan Çakır ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdülkadir 

Çıkmaz, Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Salahaddin Kaplan, ING Bank Çukurova Bölge 

Müdürü Ümit Bıçak, ING Bank Gaziantep Şube Müdürü Ali Saçlı, GAİB Genel Sekreteri 

Salim Kocaer ile Gaziantepli sanayici ve işadamları katıldı. İmza töreni öncesinde  ING Bank 

KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır amaçlarının 

Turkiye'nin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefinin yakalanabilmesinde ihracatçılara 

yönelik destek sağlamak olduğunu belirterek bu dogrultuda GAİB’le yaptiklari protokolden 

memnuniyet duyduklarini ifade etti. Çakır "Protokol kapsamında Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde faaliyet gösteren GAİB üyesi ihracatçılarımıza, ihtiyaclarına yönelik olarak, hem 

finansman hem de danısmanlik hizmetleri sunacagız. Türkiye’nin bir çok sektörde ürettiği ve 

ülke kalkınmasına önemli katma değer sağlayan ürünlerinin dünya piyasalarında hak ettikleri 

değeri ve farklı pazarları bulabilmeleri için ING Bank olarak, global agımız ve bilgi birikimimiz 

ile, her zaman gerekli desteği verecegiz” dedi.  

GAİB üyelerinin Türkiye’de zoru başararak dünyanın 181 ülkesine ihracat yaptığını dile 

getiren Koordinatör Başkan Abdulkadir Çıkmaz “İhracatçılarımız dünyan pazarlarında 

uluslararası ticaret arenalarında Türkiye’nin birçok sektördeki ürününü başarıyla 

pazarlamakta, her geçen gün ihracat rakamlarımız büyük bir hızla artmaktadır. Alternatif 

pazar arayışlarımız sürmekte ve ihracatçılarımız kendi arenalarında her türlü AR-GE 

çalışmalarıyla en iyiyi nasıl yaparımın çalışmalarını yürütmektedirler. Bugün ING Bank ve 

GAİB arasında imzalanan ve GAİB üyesi ihracatçılara yönelik özel olarak sunulan bankacılık 

hizmetleri bu alanda kredi kullanacak üyelerimiz için cazip koşullar sunmaktadır. Diğer 

taraftan ING Bank’ın yurt içi ve yurt dışı pazarlarıyla ilgili vereceği danışmanlık hizmetleri de 



özellikle ihracata yeni başlayan firmalarımız için önemli birer rehber niteliği taşıyacaktır. ” 

dedi.  

 

GAİB üyelerine özel ING Bank avantajları 

 

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında ING Bank, GAİB üyelerine ihracat finansmanına 

yönelik kredilerden mevduat ve yatırım ürünlerine, dış ticaret işlemlerinden sigorta 

işlemlerine kadar tüm bankacılık ürün ve hizmetlerinde bir çok avantaj sunacak. 

 
23 ülkede bulunan ING Bank Türkiye Kürsüleri uluslararası ticaret yapmak isteyen GAİB 

üyelerini yabancı işadamları ile bir araya getirmek adına danışmanlık hizmetleri sunacak. 

GAİB üyeleri, ING Bank’ın sunacağı avantajlardan en yakın ING Bank şubesine birlik üyesi 

olduğunu belirten bir dilekçe ile başvurarak faydalanabilecekler.  

 

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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