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ING BANK ‘‘HOLLAND VILLAGE’’ ETKİNLİKLERİNDE 

ING GÜNLÜK İLE YER ALIYOR 
 

Türkiye – Hollanda ticari ilişkilerinin 400’üncü yılı dolayısıyla 

Ankara Kentpark AVM’de başlayan ‘’Holland Village’’ etkinliklerinde 

ING Bank da yer alıyor. 
 

 

ING Bank, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 

Ankara Kentpark AVM’de düzenlenen ‘’Holland Village’’ etkinliklerinde ‘’ING Günlük’’le yer alıyor.  

 

Geleneksel Hollanda mimarisinde yapılan evler, değirmen ve seranın yer aldığı köyde ING Bank temel 

bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken sürekli kazandıran ING Günlük’ü tanıtıyor. Temel bankacılık 

ihtiyaçlarını tek bir hesap altında toplayan ING Günlük, havale/EFT işlemlerini ücretsiz yaparken, 

otomatik ödemelerin yüzde 2’sini her ay bonus olarak hesaba yüklüyor. Hesap işletim ücreti alınmayan 

ve bu özellikleri ile günlük bankacılık işlemleri sırasında sürekli kazanmayı sağlayan ING Günlük,  

harcarken de kazandırarak tasarruf etmeyi sağlıyor. 

 
Hollanda ile Türkiye arasında 400 yıl önce başlayan ticari ilişkileri kutlamak üzere düzenlenen 

etkinliklerden birisi olan Holland Village, Hollanda Ekonomik İşler, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı 

öncülüğünde gerçekleştirildi. Hollanda’nın geleneksel el sanatlarının da tanıtıldığı köy, 24 Haziran’a 

kadar gezilebilecek. 

 

ING Bank, 400. yıl kutlamalarında etkin rol oynuyor 

 

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayan ING Bank, ikili 

ilişkilerin 400. yıldönümünün kutlandığı bu yıl gerek kültür ve sanat etkinlikleri gerekse ticari temaslar 

çerçevesinde bir dizi girişimlerde bulunuyor.  

 

Şubat ayında Sabancı Müzesi’nde açılan Rembrandt ve Çağdaşı sergisinin ana sponsorluğunu 

üstlenen ING Bank ticari faaliyetlerde de etkin rol alıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Hollanda 

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanı Maxime Verhagen’ın katılımıyla 17 - 19 

Nisan tarihlerinde Hollanda’da düzenlenen “Hollanda-Türkiye İş Forumu”na sponsor olan banka bu 

toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çeşitli paneller düzenlemişti. ING Bank, 

23-25 Mayıs tarihlerinde ise Türkye’yi ziyaret eden Hollanda Ekonomik heyetinin ağırlanmasında etkin 

rol oynadı. 

 

400. yıl çerçevesinde düzenlenen etkinlikler yıl sonununa kadar devam edecek. 

 

 
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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