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ING BANK İLE TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (LİDAŞ) ARASINDA İŞBİRLİĞİ  

 

Üreticileri destekleme stratejisinin bir parçası olarak yeni uygulamaları hayata 

geçirmeye devam eden ING Bank, LİDAŞ ile  imzaladığı işbirliği protokolü ile 

yüzleri güldürecek… 

 

ING Bank, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(LİDAŞ) ile bir işbirliği protokolü imzaladı. Konuyla ilgili açıklama yapan ING Bank Kurumsal 
Bankacılık Genel Müdür Baş Yardımcısı Cem Mengi ülkemizde tarımsal faaliyetin büyük 
kısmını lisanslı depoculuğa konu ürünlerin oluşturduğunu belirterek ING Bank olarak 
sektörde yaşanan sorunların aşılması ve depolamaya uygun nitelikteki ürünlerin ticaretinin 
dünya ile rekabet edilebilir bir düzeye çıkarılması amacıyla pek çok gelişmiş ülkede 
uygulanan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin ülkemizde de etkin ve 
yaygın bir biçimde kurulmasının önemine inandıklarını ifade etti.  

Lisanslı depoculuk alanında öncü olan LİDAŞ ile yapılan işbirliğinin sektöre olumlu 
yansımalarını beklediklerini ifade eden Mengi tarımsal üretimin giderek daha da önem 
kazandığı günümüz dünyasında ING Bank olarak sektöre desteklerinin süreceğini 
vurgulayarak “uzman kadromuz ile birlikte yoğun bir şekilde bölge bölge üreticilerimizin 
ihtiyaçlarını belirliyoruz, önümüzdeki günlerde sektörde ING Bank desteği daha sık 
hissedilecek” dedi. 

ING Bank söz konusu protokol kapsamında ürününü LİDAŞ depolarında muhafaza eden 
üreticilere LİDAŞ tarafından verilen ürün senetlerini teminat altına alarak karşılığında uygun 
koşullarla kredi imkanı sağlamak suretiyle üreticilerin ticari döngülerine önemli bir katkı 
sağlamayı hedefliyor. 

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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