
  

 

Basın Bülteni                           İstanbul, 29 Kasım 2014 

 

ING Bank Antalya Özel Bankacılık Merkezi’ni Açtı 

ING Bank, ayrıcalıklı hizmetler ve özel çözümler sunduğu Özel Bankacılık Merkezi ağını genişletiyor. ING 

Bank, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından altıncı Özel Bankacılık Merkezi’ni Antalya’da müşterileriyle 

buluşturdu. Açılış töreni Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Av. 

Ümit Uysal ve ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun, ING Bank Özel 

Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Murat Araslı, ING Bank Akdeniz Bölge Müdürü Esen Cumhur 

Gömeç ve Akdeniz Bölge’sindeki şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

ING Bank, Türkiye’nin her yerindeki özel bankacılık müşterilerine aynı kalite ve yakınlıkta hizmet sunmak 

amacıyla hayata geçirdiği Özel Bankacılık Merkezleri’ne bir yenisini ekleyerek İstanbul, İzmir ve Ankara’dan 

sonra Antalya Özel Bankacılık Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.  

Akdeniz Bölgesi’ndeki müşterilere ayrıcalıklı hizmetler sunmak üzere kurulan ING Bank Antalya Özel 

Bankacılık Merkezi’nin açılışına Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı 

Av. Ümit Uysal, ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun, ING Bank Özel 

Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Murat Araslı, ING Bank Akdeniz Bölge Müdürü Esen Cumhur 

Gömeç ve Akdeniz Bölge‘deki ING Bank şube müdürlerinin yanı sıra özel bankacılık müşterileri katıldı.  

Açılış töreninde konuşma yapan ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun 

şunları söyledi: 

“ING Bank olarak odağımızda her zaman müşterilerimiz var. İş süreçlerimizi ve çalışma biçimimizi müşterimizi 

daha iyi anlayarak ihtiyacını tam ve en hızlı biçimde karşılayacak şekilde geliştiriyoruz. Hizmet anlayışımız ve 

yaklaşımımız müşterilerimizin ‘finansal iş ortağı’ olmaktan öte; hayatlarının her anında yanlarında olmak ve 

akıllı finansal kararlar vermelerini mümkün kılmak ve bunun yanı sıra hayatlarını kolaylaştırarak daha da 

keyifli hale getirmek. Bu bakış açısıyla, müşterilerimize daha özel hizmet vermek üzere Özel Bankacılık 

Merkezi modelimizi hayata geçirdik. Akdeniz Bölgesi’ndeki müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler ve günlük 

yaşamın yükünü hafifletecek özel çözümler sunmak amacıyla Antalya Özel Bankacılık Merkezimizin açılışını 

gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Özel Bankacılık Merkezi modelini Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

hayata geçirmeye ve hizmet noktalarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.” 

Antalya Özel Bankacılık Merkezi ile birlikte ING Bank lisanslı müşteri temsilcilerinin çalıştığı Özel Bankacılık 

Merkezlerinin sayısını altıya yükseltti. ING Bank’ın ayrıca Türkiye çapında 23 Özel Bankacılık Corner’ı 

bulunuyor.  

Antalyalı özel bankacılık müşterileri ING Bank’ın ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerinden faydalanacak 



  

 

ING Bank, klasik bankacılık ürünlerine ek olarak mevduat-fon hesabı, dönem içi faiz ödemeli mevduat hesabı 

gibi düşük riskli ürünlerin yanı sıra, yatırım fonu, hazine bonosu-tahvil, eurobond, swap, DCD ve dönemsel 

olarak çıkarılan banka fonları ile Antalyalı müşterilerine hizmet verecek. ING Bank özel bankacılık müşterileri 

ayrıca, seyahat planlama, havaalanı lounge ve VIP karşılama, indirimli otopark, özel fiyatlara şoförlü transfer, 

yurt içi ve yurt dışı etkinliklerine bilet temini ve çeşitli concierge hizmetleri gibi ayrıcalıklardan da 

faydalanabilecek.  
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ING Grubu Hakkında 

 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. 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.  Küresel sorumluluk standartlarına 
uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile 
sürdürmektedir.  
 
Türkiye’de yaklaşık 330 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. Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her 
yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” 
sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi 
itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu 
Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program ilk yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 
öğrenciye ulaşmıştır. 
 

 

 

 

mailto:ceylan.olcas@desibelajans.com

