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ING Bank ve Düzce Sanayi ve Ticaret Odası’dan  

KOBİ’leri Destekleyen İşbirliği 
 

ING Bank, Düzce Sanayi ve Ticaret Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. 

Protokol çerçevesinde Oda üyeleri, ING Bank’ın sunduğu finansman 

hizmetlerinin yanı sıra bankacılık işlemlerinden avantajlı bir şekilde 

yararlanacak.   

Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lerle uzun soluklu stratejik ortaklık kurma vizyonuyla hareket 

eden ING Bank, girişimci KOBİ’lerin ekonomiye katma değer sağlamalarına katkıda bulunacak işbirliği 

protokollerine bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede ING Bank ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 

arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. ING Bank Karadeniz Bölge Müdürü Oğuzhan Tuna, ING 

Bank Düzce Şube Müdürü Filiz Uysal Oskay ve Düzce Ticaret Odası Başkanı Metin Büyük katılımıyla 

imzalanan protokol doğrultusunda Oda üyeleri, ING Bank’ın bankacılık işlemlerinde sunacağı birçok 

avantajdan faydalanacaklar.  

ING Bank esnafı desteklemeye devam ediyor 

 

Yaklaşık üç binden fazla üyesi bulunan Düzce Sanayi ve Ticaret Odası ve ING Bank arasında 

imzalanan protokol ile Oda üyelerine bankacılık ürünleri avantajlı fiyatlarla sunulacak. Bu kapsamda 

ING Bank, işyeri alımına yönelik gayrimenkul kredileri, ağır ve hafif ticari araç kredileri, işletme 

sermayesi finansmanına yönelik taksitli ticari krediler, rotatif krediler, şirket kredi kartı, tüzel kredili 

mevduat hesabı hizmetleri geniş bankacılık işlemleri yelpazesinden yararlanma imkanı sağlayacak. 

 

Oda üyeleri ayrıca gayrinakdi kredilerden yararlanabilecekler. Teminat mektubu, taahhüt, mal alımı, 

bayilik gibi konulardaki teminat mektupları ING Bank tarafından uygun görüldüğü takdirde sağlanacak.  

 
KOBİ’lerin çözüm ortağı ING Bank 

ING Bank, uluslararası bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak KOBİ’ler için hızlı düşünen, çözümler 

üreten, onlara yakın ve hepsinden önemlisi güvenilir bir bankacılık anlayışını sunuyor. Bu çerçevede 

ING Bank, 23 ülkedeki ING Bank Türkiye Masaları ile KOBİ’leri o ülkedeki meslektaşları ile 

buluşturuyor. Türkiye’nin ekonomik stratejilerine paralel bir bankacılık stratejisi izleyen ING Bank, iş 

hacmini büyütmeyi hedefleyen KOBİ’lere imzaladığı işbirliği protokolleri ile finansal destek sağlıyor. 

 

Detaylı bilgi ve başvuru için Düzce Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri, ING Bank Düzce Şubesi’ne 

başvurabilir. 

 
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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