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ING BANK, TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU’NA SPONSOR OLDU  

 

ING Bank, bünyesinde Türkiye genelinde 13 federasyon, 118 dernek ve 10 binden fazla iş insanı 

bulunduran Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ana sponsoru oldu. 

ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık, bu sponsorluk kapsamında 208 milyar dolarlık iş hacmine, 

1 milyonu aşkın istihdam kapasitesine ve 65 milyar dolardan fazla ihracat hacmine sahip 

TÜRKONFED’e özel ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor. 

Anadolu’daki varlığını KOBİ ve Ticari bankacılık müşterileri sayesinde büyütmeyi hedefleyen ING 

Bank, Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütlerinden kısa adı TÜRKONFED olan “Türk Girişim ve İş 

Dünyası Konfederasyonu”nun ana sponsoru oldu. Yapılan anlaşmaya göre ING Bank, 208 milyar 

dolarlık iş hacmine, 1 milyonu aşkın istihdam kapasitesine ve 65 milyar dolardan fazla ihracat hacmine 

sahip olan TÜRKONFED’in etkinliklerine destek olurken, konfederasyon üyelerine özel avantajlı ürün 

ve hizmet paketleri de sunacak.  

TÜRKONFED ile yapılan anlaşmayla ilgili bilgi veren KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür 

Yardımcısı Yaprak Soykan Baltacı, “ING Bank olarak Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 

ekonomisi arasında yer alma hedefini sonuna kadar destekliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesine katkı 

sağlamak amacıyla biz de iş dünyasının desteklenmesi anlamında üzerimize düşen her türlü desteği 

vermeye çalışıyoruz. KOBİ’lere ihtiyaçları olan bilgiyi doğru zamanda sağlayarak vizyonlarını 

geliştirmede, katma değer içeren ürün ve hizmetlerimizle de potansiyellerini artırmada onlara destek 

olmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede iş dünyası ile kurduğumuz yakın diyalogun KOBİ’lerin ihtiyaç ve 

beklentilerini doğru analiz edebilmemizde bize rehberlik edeceğine inanıyoruz. Bu anlamda bizimle 

aynı vizyonu ve hedefleri paylaşan TÜRKONFED ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. İki kurumun 

karşılıklı yapacağı çalışmalarla iş dünyasının gelecek hedeflerine ulaşması için ortaya çok güzel 

çalışmaların çıkacağına inanıyorum” dedi. 

ING Bank’ın TÜRKONFED’i desteklemesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden TÜRKONFED 

Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin önde gelen 

bankalarından biri olan ING Bank ile yaptığımız işbirliğinin TÜRKONFED çatısı altındaki federasyon, 

dernek ve iş insanlarına büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. ING Bank’ın desteği ile üyelerimize 

önemli avantajlar sağlayarak, onların iş hedeflerine ulaşmalarına, büyümelerine ve rekabette bir adım 

önde olmalarına yardımcı olacağız.” 



 

 

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 105,000 çalışana 

ve 85 milyon 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.  

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 

(TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, 

Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 88 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat 

sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren 

Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, 

fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. 

TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 118 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 

milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. 

www.turkonfed.org 
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