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İstanbul, 19 Mart 2014

ING Bank, Avrupa Yatırım Bankası Aracılığıyla
KOBİ’lere ve Ticari İşletmelere
200 Milyon Euro’luk Destek Sağlıyor
ING Bank, Avrupa Yatırım Bankası ile 8 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarında
kredi anlaşması imzaladı. Kredi, KOBİ’lerin ve Ticari işletmelerin yatırımlarını
ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.
Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB), ING Bank üzerinden Türkiye'deki KOBİ ve Ticari
işletmelere yönelik açtığı 200 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi AYB Türkiye Bölüm
Başkanı Bruno Denis, AYB Türkiye Temsilcisi Massimo d’Eufemia, ING Bank Yönetim
Kurulu Başkanı John T. McCarthy, ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ve ING Bank
Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay
katılımı ile 18 Mart 2014 tarihinde imzalandı.
Söz konusu kredi 2 yılı geri ödemesiz toplam 8 yıl vadeli olup, %25’i kalkınmada öncelikli
bölgelere tahsis edilmek üzere, KOBİ’lerin ve Ticari işletmelerin yatırımlarını ve

işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay: “Bölgesel kalkınma kredilerini finanse
edeceğiz”
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağladığını belirten ING Bank
Genel Müdürü Pınar Abay: "KOBİ'ler, Türkiye’deki toplam işletmelerin yüzde 99'unu ve
istihdamın yüzde 78’ini oluşturuyor. Türkiye'deki bankalar, bu işletmelerin ekonomik
potansiyeline verilecek destekte kilit bir konumda bulunuyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz
sene AYB’den sağladığımız 100 milyon Euro tutarındaki kredinin tamamını KOBİ ve Ticari
müşterilerimize kullandırdık” dedi.
ING Bank olarak Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel sürdürülebilir ve sorumlu
bankacılık yaptıklarını ifade eden Abay, bacası tüten yatırımları desteklemenin öncelikli
hedefleri olduğunu belirterek “AYB’den sağlanan yeni kredinin önemli bir kısmını bölgesel
kalkınma kredilerinde kullandıracağız. ING Bank olarak ‘ilişki bankacılığı’ yaklaşımımızla
ana hedefimiz KOBİ’lerin döngüsündeki eksik halkaları tamamlayıp, ihtiyaçlarına yönelik,
hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunarak rekabet güçlerini ve
sürdürebilirliklerini desteklemek” dedi.
Avrupa Yatırım Bankası tarafından ING Bank'a Türkiye'de sağlanan kredi kolaylığının,
KOBİ ve Ticari müşterilerin yapacakları yatırımlarda, istihdam yaratmada, girişimciliğin
geliştirilmesinde ve bölgesel kalkınmanın ilerletilmesinde destek olduğunu kaydeden Abay
bunun dolayısıyla Türk ekonomisine olumlu katkı yaptığını belirterek şunları söyledi;

“AYB'nin ING üzerinden açtığı kredi, maddi ve gayri maddi varlıkların yanı sıra işletme
sermayesine yapılan yatırımlara destek olacaktır. Bu yatırımlar, öncelikle imalat, hizmet ve
turizm alanlarındaki yeni projelere veya mevcut işletmelerin modernizasyonu,
genişletilmesi çalışmalarına yönlendirilecektir.”
Bu vesileyle AYB Başkan Yardımcısı Pim Van Ballekom “Türkiye’de küçük ve orta ölçekli
işletmeler ekonomik gelişmeye çok önemli katkılar sağlamaktadır. ING Bank ile birlikte
sadece fonları bu firmalar icin mevcut kılmıyoruz aynı zamanda bu firmaların sürekliliği icin
katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
AYB Türkiye’de canlılık gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere verdiği desteğe 2014
yılında da devam edeceğini açıkladı. 2013 yılında Türkiye’de sağladıkları toplam kredi
tutarı yaklaşık 2.3 milyar Euro olan AYB, bu tutarın üçte birlik kısmını küçük ve orta ölçekli
firmaların finansmana erişimleri için tahsis ediyor.

Avrupa Yatırım Bankası Hakkında:
Avrupa Yatırım Bankası, Üye Devletlerin sahibi olduğu AB bankasıdır. AB politika hedeflerine katkıda bulunma
amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar. 2013 yılında AYB’nin toplam kredilendirmesi 71.7 milyar
EURO’ya ulaşmıştır.
AYB, Avrupa Birliği'nin Bankası olarak bütün kilit sektörlere yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarındaki geniş
tecrübesiyle (neredeyse 50 yıldır sürdürdüğü işlemleriyle) Türkiye'nin uzun vadeli, finansal partneridir. AYB, Boğaz
Köprüsü ve Tüneli, Marmaray Tüneli, İstanbul Metrosu gibi simgesel altyapı projelerinin yanısıra Antalya, Samsun
ve Bursa'daki hafif metro sistemleri ve kilit özel sektör endüstri projeleriyle Türk ekonomisine ve ülkenin AB katılımöncesi sürecine önemli bir katkı yapmıştır.
2013 yılında AYB, ülke ekonomisinin bütün kilit sektörlerindeki projeler için toplam 2,3 milyar EURO kredi
sağlamıştır. Sonuç olarak 2013 yılında Türkiye, AB dışındaki kredi alıcısı ülkeler arasında ilk sırada yer almaya
devam etmiştir.
ING Grubu Hakkında:
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman
değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program
hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk
standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen
Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede, proje
finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.
UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı
kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde kaynak yaratarak 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. Türkiye’de yaklaşık 350 şube
ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel
bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır.
Bilgi için:
AYB:

ING Bank:

Helen Kavadia

Gönül Bedir - desiBel Ajans

00352 4379 84486

0530 957 47 38 - gonul.bedir@desibelajans.com

