
  

 

 

Basın Bülteni                          İzmir, 24 Mart 2014 

ING Bank’tan KOBİ’lere Turuncu Adım İhracat 

Desteği  

ING Bank, KOBİ’lere verdiği destek kapsamında İzmir Ticaret Odası ile yeni bir 

protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, üye firmalara başta ‘Turuncu 

Adım İhracat Kredisi’ olmak üzere, tüm kredi, mevduat, sigorta ve nakit yönetimi 

ihtiyaçları için avantajlı paketler sunuyor.   

ING Bank, KOBİ’lere desteğini İzmir Ticaret Odası ile imzaladığı protokolle devam ettiriyor. 

İzmir Ticaret Odası’nda ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür 

Yardımcısı Erdoğan Yılmaz ve İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi’nin 

katılımıyla imzalanan protokol kapsamında ING Bank, başta ihracatçı firmalar olmak üzere, 

oda üyelerinin her türlü bankacılık ihtiyacı için avantajlı çözüm paketi sunuyor.  

İZTO’ya özel ihracat kredisi 

Taraflar arasında imzalanan protokol kapsamında, ING Bank, İzmir Ticaret Odası üyelerine 

“Turuncu Adım İhracat Kredisi” adı altında özel bir kaynak yaratıyor. Tekstilden 

otomotive, gıdadan kimyaya ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren, ihracat yapan veya 

yapmak isteyen firmalara 24 aya varan ödeme seçenekleri ve çok özel bir fiyatlandırma ile 

kredi imkanı sağlanıyor.  

ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Erdoğan Yılmaz: “Global gücümüzü Türkiye’ye taşıyoruz” 

İmza töreninde konuşan ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür 

Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, ING Bank’ın KOBİ Bankacılığı’nda “ilişki bankacılığı” ve “ezber 

bozan ürün ve hizmetler” yaklaşımıyla hareket ettiğini belirterek “KOBİ’lerin döngüsündeki 

eksik halkaları tamamlamak, ihtiyaçlarına yönelik, hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve 

hizmetler sunmak, rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini desteklemek amacıyla 

çalışıyoruz. 40’ı aşkın ülkede 48 milyon müşteriye hizmet veren ING Grubu’nun en güçlü 

faaliyet alanlarından biri KOBİ Bankacılığı. Biz de bu deneyimi Türkiye’ye taşımaktayız. Bu 

sayede hem global güç ve tecrübemizi Türkiye’ye taşıyor, hem de yurtdışına açılmak 

isteyen ihracatçılarımıza ve KOBİ’lerimize destek oluyor, danışmanlık yapıyoruz” dedi.  

İZTO ile gerçekleştirdikleri iş birliği protokolüne ilişkin olarak Yılmaz “Bölgesel ekonomik 

kalkınma ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedeflediğimiz anlaşmamız çerçevesinde, 

İzmir Ticaret Odası’nın üyeleri için özel bir kaynak ayırdık. ‘Turuncu Adım İhracat Kredisi’ 



  

 

 

adını verdiğimiz bu kaynak sayesinde, ihracatçılarımızın finansal ihtiyaçlarını özel faiz 

oranlarıyla çözmelerine yardımcı olacağız” dedi.   

İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı  Jak Eskinazi : “ING Bank, KOBİ’lerimizin 

rekabet gücünü artırmaya destek oluyor” 

İZTO Başkan Yardımcısı  Jak Eskinazi , ING Bank’ın geliştirdiği destek paketlerinin, oda 

üyelerinin farklı beklentilerine yanıt verebilecek çözümler sunduğunu söyledi. Özellikle 

ihracatçı üyeler için pek çok kolaylığın ve uygun kredi imkanlarının sağlandığına dikkat 

çeken Eskinazi, paketin yoğun bir ilgi göreceğini söyledi.  

ING Bank’ın İzmir Ticaret Odası üyelerine sunduğu hizmetler arasında ihracat kredisinin 

yanı sıra, mikro POS, e-fatura, SMS ile gümrük vergisi ödemesi, BES ve sigorta hizmetleri 

de yer alıyor. 

 

Ayrıntılı Bilgi için:   

Gönül Bedir - desiBel Ajans  

0530 957 47 38  gonul.bedir@desibelajans.com  

ING Bank 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.  
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