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BASIN BÜLTENİ 

 

İstanbul, 21 Aralık 2012 

 

 

ING Bank, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği 

protokolü imzaladı 

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri protokol çerçevesinde ING Bank’ta 

gerçekleştirecekleri bankacılık işlemlerinde birçok fırsattan istifade edecekler. 

ING Bank ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında 19 Aralık 2012 Çarşamba günü işbirliği 

protokolü imzalandı. ING Bank Bölge Müdürü İnanç Türkmen, Keşan Şube Müdürü Gürcan Fırat ile 

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun katılımlarıyla imzalanan protokol 

çerçevesinde Oda üyeleri, ING Bank’ta gerçekleştirecekleri bankacılık işlemlerinde birçok fırsattan 

istifade edecekler. 

Protokolün imzalanmasının ardından ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren, Küresel ve 

Türkiye Ekonomisi ile 2013 Görünümü ilgili bilgi ve beklentilerini paylaşırken, KOBİ Bankacılığı Satış 

Yönetimi Bölüm Müdürü Ayfer İzgi de “ING Paydos Yok Hesap” ile ilgili bilgi verdi.  

ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren: “2013 Türkiye’de kaynak maliyetinin düştüğü bir 

yıl olabilir” 

Sengül Dağdeviren, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 10 yıldaki 

kazanımların, ekonomideki normalleşme ve güçlü bankacılık sektörünün, Türkiye’yi 2013’te, Basel 

standartlarına göre yatırım kategorisine taşıyacağını belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin dünya 

ekonomisindeki payının gelişmiş ekonomilere ulaştığını, 2013’te ise bu büyüklüğün gelişmişleri 

aşacağını, büyümenin motorunun gelişmekte olan ülkeler olmaya devam edeceğini anlatan Sengül 

Dağdeviren, şunları söyledi: “Türkiye 2013’te trend büyümeye yaklaşacak. Mali uçurum riskinden 

sınırlı etkilenen ABD ekonomisi, durgunluktan çıkma ümidi artan Euro Bölgesi ve işleyen sermaye 

piyasaları Türkiye’de büyümenin toparlanması için uygun bir zemine işaret ediyor. Küresel ekonomide 

enflasyon baskısının azalması ve düşük faiz ortamı Türkiye’de risk primini sınırlandırmaya devam 

ediyor, Türkiye’nin ‘farklı’ çok yapılı para politikası düşük faiz politikasının sürdürülebilirliğini 

destekliyor. Küresel ekonomide enflasyon baskısının azalması ve düşük faiz ortamı Türkiye’de risk 

primini sınırlandırmaya devam ediyor.” 

“ING Paydos Yok Hesap” tanıtıldı 

ING KOBİ Bankacılığı Satış Yönetimi Müdür Ayfer İzgi de, “ING Paydos Yok Hesap” hakkında bilgi 

verdi.  KOBİ’lerin ihtiyaçlarını kapsamlı olarak analiz edip, değişen piyasa şartlarında rekabet gücünü 

destekleyen ürün çalışmaları yaptıklarını anlatan İzgi, “ING Paydos Yok Hesap ile KOBİ’lerin günlük 

nakit akışlarını yönettikleri hesap ile tasarruf etmelerini de sağlıyoruz” dedi.  

 

“ING Paydos Yok Hesap” KOBİ’lere sunduğu gecelik faiz ve masrafsızlık özelliklerini tek bir hesapta 

birleştirirken, basitliği ve kolay anlaşılır olması ile de müşterilere diledikleri zaman hesaplarına ulaşım 

imkanı sağlıyor.  
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ING Bank KOBİ’leri Desteklemeye Devam Ediyor! 

 

ING Bank, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında cazip faiz 

oranlarının yanında, oda üyelerini işyeri alımından ticari taşıt kredisine, nakit yönetimi hizmetlerinden, 

uzun ve kısa vadeli finansmana kadar birçok ürün ile destekleyecek. Bununla beraber üyeler, diğer 

tüm bankacılık ihtiyaçlarını da ING Bank’ın geniş ürün yelpazesinden yararlanarak karşılama olanağı 

bulacaklar.  

Detaylı bilgi ve başvuru için Oda üyelerimizi Keşan Şubemize bekliyoruz. 

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 

93,000'in üzerinde çalışana ve 66 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.  

 

Bilgi için: 

Manifesto İletişim 

Zuhal Gürdamar/ zuhal@manifesto.tc/ 0507 7898905  

Muzaffer Ergun/ muzaffer@manifesto.tc/ 0507 7898921 
 

 
 

 

 

 

 


