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ING BANK VE KPMG SAPANCA’DA KOBİ’LERE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NU
ANLATTI!
ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık, 2010’dan bu yana Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya ve
Malatya’da gerçekleştirdiği “Biz Bize Sohbetler” toplantılarına yeni bir içerikle devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Adana’ya giden ING Bank bu kez Sapanca’da Kocaelili ve Sakaryalı KOBİ’leri
yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazırladı. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG
ile işbirliğine giden ING Bank, “Biz Bize Sohbetler” toplantıları ile KOBİ’leri, iş yapma şekillerini
değiştirecek yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda bilinçlendirmeye devam edecek.

ING Bank, bu yıl da gelişme potansiyeli ile ekonomik canlanmada ön plana çıkan şehirleri ziyaret
etmeye devam ediyor. 2011 yılında ‘Biz Bize Sohbetler’ toplantılarının üçüncüsü Malatya ve
Adana’dan sonra Sapanca’da gerçekleşti. ING Bank, Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren
KOBİ’lerle buluşarak işletmelerin iş yapma şeklini değiştirecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nu anlattı.
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG ile işbirliği yapan ING Bank, Biz Bize
Sohbetler kapsamında KOBİ’lerin merak ettiği tüm soruları yanıtladı. Toplantıya ING Amsterdam Ticari
Bankacılık Genel Müdürü Ben Van De Vrie de katıldı.

‘KOBİ’leri Türk Ticaret Kanunu’na hazırlıyoruz’
KOBİ’leri ticaret ve bankacılık alanında ihtiyaç duyabilecekleri her konuda bilinçlendirmek istediklerini
vurgulayan ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Soykan
şöyle konuştu: “2010’dan beri sürdürdüğümüz Biz Bize Sohbetler toplantılarımızın içeriğini
zenginleştirdik. 2013 yılında yürürlüğe girecek olan ve ticari yaşamın geleceğine damga vuracak
değişimler getiren yeni Türk Ticaret Kanunu’nu gündemimize ekledik. Çağdaş ve reformcu bir
yaklaşımla hazırlanan bu yasa KOBİ’lerin iş yapma şeklini baştan sona değiştirecek. Bu değişimi iyi
yönetmek KOBİ’lerin uluslararası piyasalarda önünü açacak. Biz de KPMG ile birlikte toplantılarımıza
katılan her KOBİ’yi yeni kanuna hazırlıyoruz. İlk kez geçtiğimiz hafta Adana’da başlattığımız
uygulamayı Kocaeli ve Sakarya’da sürdürüyoruz. Bundan sonraki toplantılarımızda da yeni Türk
Ticaret Kanunu’nu anlatmaya devam edeceğiz. KOBİ’lerin ayağına bu önemli bilgileri götüren ilk banka
olduğumuz için mutluyum. Uzun vadeli hedeflerinde KOBİ’lerle birlikte olmaya ve KOBİ’lere daha geniş
bir vizyonda stratejik ortaklık sunmaya devam edeceğiz.”
ING Bank’ın büyüme motoru KOBİ ve Ticari Bankacılık olacak
Etkin ve dinamik bölge teşkilatlanması sayesinde sektörel farklılık gösteren müşteri ihtiyaçlarına esnek
çözümler sunabildiklerini söyleyen Soykan, 2011 yılında da ülke ekonomisinde kilit rol oynayan
KOBİ’lerin yanında olacaklarının mesajını verdi. Mart 2011 itibari ile KOBİ ve Ticari Bankacılık’ta
toplam kredi büyüklüğünü 7,4 milyar TL’ye ulaştırdıklarını söyleyen Soykan, ING Grubu’ndan fon alımı
ile ihracatçıya 1 milyar dolar döviz kredisi verildiğini belirtti ve “2011 yılsonunda KOBİ ve Ticari
Bankacılık kredi büyüklüğümüzü yaklaşık 8 milyar TL’ye çıkarmayı, 2013 sonunda ise 11 milyar TL’ye
ulaşmayı öngörüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda KOBİ ve Ticari Bankacılık alanında müşterilerin çalıştığı “
ilk 3 Banka ” arasında olmayı hedefliyoruz” dedi.

ING Bank krizde Anadolu’da 5 bin kapı çaldı
“Aslan KOBİ” ile KOBİ müşterilerini yepyeni bir bankacılık yaklaşımıyla tanıştırdıklarını da hatırlatan
Yaprak Soykan, “Kriz zamanında 5 bin KOBİ ve Ticari müşterimize Ç.A.R.E (Çözüm Arama Ekipleri)
ekiplerimizle ulaştık. Onların, kriz dönemindeki ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ettik ve
gerektiğinde kredilerini tekrar yapılandırdık” ifadesini kullandı.
Avrupa Ticaret Masası ile ihracatçıya yol gösteriyoruz
ING Bank’ın KOBİ’lere kredi finansmanı dışında sunduğu hizmetlere de değinen Soykan, Avrupa
Ticaret Masası hakkında da bilgi verdi: “Özellikle Dış Ticaret ve Finansmanı konusunda ING
Grubu’nun tecrübesinden faydalanıyoruz. Bu uluslararası ağ ve tecrübeyi Türkiye’deki KOBİ
müşterilerimize sunarak, cazip fırsatlar yaratmayı ve özellikle uluslararası platformda KOBİ’lerin
rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sırf bu amaçla kurulan ve hizmet veren EBD (Avrupa
Ticaret Masası) ile yurt içindeki KOBİ’leri Avrupalı meslektaşları ile buluşturmaya ve iş fırsatlarını
arttırmaya çalışıyoruz. ING Grubu, EBD ağındaki 23 (Avrupa, Hindistan, Çin ve Türkiye) ülke
kapsamında uluslararası işlemlerde ihtisaslaşmış hizmet sunuyor. EBD’ler yerel, global ve sınır ötesi
işlemlerdeki uzmanlığını müşterilerimizin hizmetine sunuyor. Yerel piyasaları ve koşullarını yakından
tanıyan EBD’ler, ilişki yönetiminde ING’nin global ağından güç alıyor” dedi.
KOBİ’ler yeni Türk Ticaret Kanunu’nu dinledi
Biz Bize Sohbetler toplantısında KOBİ’ler yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda bilinçlendi. Uluslararası
denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, toplantı sırasında 2013 yılında devreye girecek ve
KOBİ’lerin iş yapma şeklini değiştirecek yeni TTK’yı anlattı. KPMG Denetim Bölümü Başkanı Murat
Alsan konuya ilişkin şunları söyledi: “Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki neredeyse tüm şirketlerin
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal raporlarının Uluslararası Denetim
Standartları’na göre, bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu
düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda göreceğimiz başlıca faydaları şöyle olacaktır.


Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları nedeniyle tüm
dünyada anlaşılabilir ve tüm dünya şirketleri ile karşılaştırılabilir finansal raporlar



Yurtdışından borçlanma, ortak bulma ve şirketlere yeni alıcılar bulabilme imkânı



Türkiye’de ve yurtdışında her an halka açılma gerçekleştirebilecek kalitede finansal raporlar



Yurtdışı müşteriler ve satıcılar nezdinde daha yüksek itibar ve genişleyen iş hacimleri



Kayıtdışı ekonominin önüne geçilmesi ve tam rekabet ortamının sağlanması



Şeffaflık ve güven

Bu düzenlemeler, Türkiye’nin ticaret hayatını Uluslararası Standartlara kavuşturacak ve dünya ile
entegrasyon sürecimize önemli katkı sağlayacak.”
ING Bank Türkiye’de olmaktan memnun
Toplantıya katılan ING Bank Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Baş Yardımcısı Cem Mengi,
konuşmasında 40 ülkede 107 bin personele ve 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING
Grubu’nun Avrupa’nın 8’inci büyük ekonomisine sahip Türkiye’de ciddi büyüme hedefinde olduğunu
belirtti. Mengi, “Global krize rağmen Türkiye’ye yatırım yapma stratejimizi değiştirmedik, KOBİ ve ticari
müşterilerimize yeni kredi tahsisini devam ettiren ve pazar payını büyüten birkaç bankadan biri olduk.
Şube sayısı, toplam aktifler ve toplam mevduat hacmine göre Türkiye’nin 8’inci özel bankası olan ING
Bank’ın büyüme motoru 2011 yılında da KOBİ ve Ticari Bankacılık olmaya devam edecek” dedi.

ING Bank Bizbize Sohbetler’ e Sapanca’ da yoğun ilgi gösterildi
Yedincisi Sapanca’da gerçekleşen Bizbize Sohbetler Sapanca toplantısında toplantısına ilgi yine
yüksekti. Saba Tümer, Ahmet Çakar, Asaf Savaş Akat ile katılımcılara eğlenceli bir gece sundu. ING
Bank Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Baş Yardımcısı Cem Mengi, tToplantı sonrası Sakaryaspor ve
Kocaelispor kulübü başkanlarına plaket hediye verildi. Kocaelispor Kulübü başkanı adına plaketi ING
Bank Kocaeli şube müdürü Aytekin Şahin aldı.
ING Bank Hakkında
Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya
çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING
Grubu, 107 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı
olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren ING Grubu, 2007 yılında
“Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise Fortune
“En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.
ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008
tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 329 şubesi ve 5920 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBI ve ticari, kurumsal
bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir.

KPMG Hakkında
KPMG, 146 ülkede, 750 şehirde, 140,000 çalışanı ile faaliyet gösteren global bir denetim, vergi ve danışmanlık şirketidir.
KPMG Türkiye 1982 yılında kurulmuş olup İstanbul Merkez Ofis’i olmak üzere, Ankara ve İzmir ofislerinde yaklaşık 500
çalışanı ile her sektörden 1000’in üzerinde müşterisine denetim, vergi ve danışmanlık konularında hizmet sunmaktadır.
Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz
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