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ING Bank ve TESK arasında imzalanan protokol yaklaşık 2 milyon esnafa nefes aldıracak: 

 

ING Bank’tan TESK üyelerine özel esnaf paketi  
 

ING Bank, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ile imzalanan protokol ile birlik 

üyesi esnaflara yönelik çok avantajlı bir destek paketini hayata geçirdi. ING Bank Genel Müdürü 

Pınar Abay ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken arasında imzalanan protokol 

kapsamında TESK üyeleri taksitli kredi, KMH, şirket kredi kartı, çek karnesi gibi ürünler için 

hazır kredi paketinin yanı sıra 24 aya varan vadelerle işletme sermayesi, 48 aya varan vadelerle 

taşıt kredisi ve azami 60 aya varan vadelerle işyeri kredisi gibi olanaklardan avantajlı faiz 

oranları ile yararlanabilecek. 

Eski köye yeni adet getiren yaklaşımını bankacılığın her alanına taşıyan ING Bank, esnaf ve 

sanatkârlara yönelik özel bir destek paketini TESK işbirliği ile hayata geçirdi. ING Bank ve TESK 

arasında imzalanan protokol ile 2 milyona yakın TESK üyesi, ING Bank’ın çok özel koşullar ve 

avantajlar içeren esnaf peketinden yararlanabilecek. ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, 

ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz’ın yanı 

sıra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Başkanvekilleri Fevzi Apaydın, M.Burhan Aksak 

ile Oda, birlik, federasyon ve konfederasyon yöneticilerinin de katıldığı imza töreninde esnaf ve 

sanatkârlara kredi, mevduat ve yatırım, hazine ve sigorta ürünleri ile bireysel emeklilik planlarını içeren 

kapsamlı bir bankacılık paketi sunan protokolün detayları açıklandı. 

Her sektörün ihtiyacına uygun  finansal çözümler 

TESK protokolü çerçevesinde hazırlanan esnaf paketi, ING Bank uzmanları tarafından farklı sektörler 

ve meslek gruplarının ihtiyaçları değerlendirilerek oluşturuldu. Bu kapsamda, her meslek grubu için 

öncelikli ihtiyaç olan nakit akışına uygun finansman çözümleri geliştirildi. Protokol ile TESK üyeleri 

kendilerine tanımlanan kredi paketi ile taksitli kredi, KMH, şirket kredi kartı, çek karnesi gibi ürünler için 

hızlı ve kolay kredi imkânına kavuşacak. Birlik üyeleri aynı zamanda 24 aya varan vadelerle işletme 

sermayesi, 48 aya varan vadelerle taşıt kredisi ve azami 60 aya varan vadelerle işyeri kredisini 

avantajlı faiz oranları ile alabilecek.  

 “Esnafımızın ana bankası olmayı hedefliyoruz” 

İmzalanan protokolle ilgili değerlendirmede bulunan ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay şunları 

söyledi:  



“ING bank olarak, şeffaf ve sorumlu bankacılık anlayışını benimseyerek müşterilerimize, 

hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TESK ile 

imzalamış olduğumuz bu protokol kapsamında 1.6 milyon esnaf ve sanatkârımıza ulaşacak 

olmaktan ve finansman desteğimizle daha hızlı ve dengeli bir şekilde büyümelerine katkı 

sağlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Esnafımızın finansmana kolay ve hızlı ulaşmalarını 

sağlamak için faaliyet gösterdikleri sektöre ve nakit akışlarına uygun vade ve faiz oranları 

uygulamaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda akıllı finansal kararlar almaları için bilgi ve 

tecrübelerimizi hizmetlerine sunuyoruz. ING Grubu olarak, 40 ülkede bankalarımız bulunuyor. 

Bu nedenle uluslararası ticaretle uğraşan firmalara da danışmanlık sağlıyoruz. Bugüne kadar 

sunmuş olduğumuz bu hizmetlerle esnafımızla yakın bir ilişki kurduk. Bu işbirliği sonrasında 

ilişkimizin daha da güçleneceği ve esnafımızın ING Bank’ı ana bankası olarak 

konumlandıracağını düşünüyoruz.” 

“Esnafın hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz” 

ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz ise 

konuşmasında, ING Bank’ın Türkiye ekonomisinin temelini teşkil eden esnaf ve sanatkârlara daima 

destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ING Bank olarak, KOBİ ve esnafların finansal 

ihtiyaçlarını sektör ayrımı gözetmeksizin karşılamak için ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirten 

Yılmaz sözlerine şunları ekledi:  

“Hem bankamız hem de esnaflarımız için çok yararlı sonuçları olacağına inandığım bu 

protokolün imzalanmasıyla aynı zamanda TESK ile uzun yıllar sürdürmeyi umduğumuz güzel 

bir işbirliğine de imza atmış olduk. Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan esnaf ve 

sanatkârlarımızın müşteri portföyümüz  içinde de önemli bir yeri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl KOBİ 

kredilerinde yüzde 37.9 büyüme sağladık ve KOBİ’lerimize 4.4 milyar TL kaynak aktardık. Bu yıl 

da yüzde 51’lik bir büyüme ve 70 bin yeni küçük esnafa ulaşmayı hedefliyoruz. Esnafımızın 

faaliyet döngüsündeki eksik halkaları tamamlamak, ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler 

sunmak, rekabet güçlerini ve sürdürebilirliklerini desteklemek hedefiyle projeler geliştirmeye 

devam edeceğiz. Bugün imzalanan protokolle birlikte her sektörden esnaf ve sanatkârlara daha 

kolay ulaşacak ve onları özel avantajlı bankacılık hizmetlerimizle buluşturabileceğiz.”  

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise ING Bank’ın geliştirdiği destek paketlerinin, 

üyelerinin farklı beklentilerine yanıt verebilecek çözümler sunduğunu söyledi. Girişimcilerden esnafa 

kadar pek çok farklı grup için uygun kredi imkânının sağlandığına dikkat çeken Palandöken şunları 

söyledi: 

“TESK’e bağlı 495 meslek dalında esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu 495 meslek dalına 

mensup 1.6 milyon esnaf ve sanatkarımız 3063 mesleki Oda, 82 Esnaf ve sanatkarlar Odaları 

Birliği ve 13 Mesleki Federasyon çatısı altında bulunmakta ve hizmet almaktadır. Bunların 

tamamı konfederasyonumuza bağlı olarak çalışıp üyelerine hizmet vermektedirler. Türkiye’de 

rekabetin akışını sağlayan kuruluşlar esnaf ve sanatkârlardır. Esnafın sözü senettir. Esnaf 

kendi yemediğini yedirmez, kendi giymediğini başkasına giydirmez. Sözü senet olan ahiliğin 

son temsilcileridir. ING Bank ile imzaladığımız bu protokol sonrasında, sadece kağıt üzerinde 



değil, bundan sonra sahada da birlikte olacağız. Sadece para almayacağız, birikimlerimiz için 

para da yatıracağız.” 

ING Bank’ın TESK üyelerine sunduğu hizmetler arasında kredi ürünlerinin yanı sıra mevduat ve 

yatırım ürünleri, mikro POS, BES ve sigorta hizmetleri de yer alıyor. 

Esnaf Kredisine başvurmak için bir SMS yeterli 

TESK Üyelerinin esnaf kredisinden yararlanmak için KOBİ yazıp, bir boşluk bırakarak 11 haneli TC 

kimlik numaralarını 2205’e SMS ile göndermeleri yeterli olacak. Kredi ön onayı ve gerekli belgeler 

birlik üyelerine SMS ile bildirilecek. 

 

 

Ayrıntılı bilgi için:   

Ulaş Altuner - desiBel Ajans - ulas.altuner@desinelajans.com - 0532 709 71 17  

Ceylan Olcaş - desiBel Ajans - ceylan.olcas@desibelajans.com -  0532 568 67 57  

Ahmet Okumuş-TESK ve TŞOF BASIN DANIŞMANI- 0530 069 89 49 

 

 
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 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 10.700 öğrenciye 
ulaşmıştır. 
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