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“Türkiye’nin Büyüme Stratejisine Uygun Bankacılık 

Yapıyoruz” 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) “Girişim ve İş Dünyası 

Zirvesi”nin 15’incisini Mersin’de düzenlendi. TÜRKONFED’in ana sponsorluğunu 

üstlenen ING Bank’ın Genel Müdürü Pınar Abay toplantıda, Türkiye'nin geleceği için 

önemli olan alanlarda finansman desteği sağlayan banka olmak istediklerini, bu 

konuda Avrupa'da bile örnek gösterilen bir yapı kurmak hedefinde olduklarını söyledi. 

 

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED, Türk iş 
dünyasını, Mersin’de düzenlenen 15. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde bir araya getirdi. ING 
Bank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen zirveye, TÜRKONFED’e bağlı federasyon ve 
derneklerin temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.  
 
Geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan anlaşma ile TÜRKONFED’in ana sponsoru olan ING 
Bank’ın Genel Müdürü Pınar Abay toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin son dönemde 
tempolu bir büyüme ve yapısal değişim performansı gösterdiğini belirterek ING Bank’ın 
Türkiye’nin ekonomik büyüme stratejisine paralel bankacılık yaptığına dikkat çekti. 
 
Türkiye’nin sahip olduğu makro ekonomik değerler ve güçlü bankacılık sektörüyle imrenilen 
bir ülke haline geldiğini ifade eden Abay, “ING Bank Türkiye ailesinin temsilcisi olarak 
Avrupa’ya gidip masaya oturduğumda ülkemin ekonomisi ve bankacılık sektörünün 
sağlamlığı alanında örnek gösterilmesini çok gurur verici buluyorum. Avrupa’da Türkiye’nin 
bankacılıktaki gücünü ve potansiyelini temsil etmek bana özellikle de bir Türk kadını olarak 
daha çok koşmak, ve daha iyi şeyler yapmak için azim veriyor. Birçok müşterimizle 
sohbetlerimizde onların da bu gelişmeler sayesinde dünyada itibarlarının artmasından, daha 
çok iş yapabilir olmalarından dolayı son derece memnun olduğunu görüyorum” dedi. 
 

“Sanayi ve tasarrufa yönelen bir ekonomi olmalıyız”  

 

Türkiye ekonomisinin gelişimine devam etmesi için bazı kırılganlıklarının yok edilmesi 
gerektiğini söyleyen Abay, cari açığa dikkat çekti. Pınar Abay, güçlü bir iç talebe sahip olan 
Türkiye’nin bu talebi kendi tasarrufları yerine yurt dışından gelen kısa vadeli portföy 
yatırımlarıyla finanse ettiğini belirterek, “Bu finansmanın daha uzun vadeli direk sermaye 
girişleri ile finanse olması ekonominin sağlamlığı için çok önemlidir. Aynı zamanda Türkiye 
ekonomisinin yaptığı üretimdeki katma değer mutlaka arttırılmalıdır. İç talep yüksek 
seyrederken, üretim ve ihracatın ithalata bağımlı olması yapısal olarak cari açığın da kalıcı 
hale gelmesi anlamına gelir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem üretime, sanayiye ve tasarrufa 
yönelen bir ekonomi olabilmeliyiz” dedi.  
 
Pınar Abay, ekonomideki kırılganlıkların önlenmesi için tasarruf açığının kapatılması, üretim 
katma değerinin artıyor olması ve bu gelişmelerin bölgesel kalkınma programlarıyla ülke 
geneline yayılması gerektiğini söyledi.  
 



“En hızlı tasarruf büyümesi sağlayan bankayız” 

 

Bireylere tasarruf etme alışkanlığını kazandıran bir banka olma idealini taşıdıklarını ifade 
eden Abay, ING Bank’ın hedefini Türkiye’nin lider tasarruf bankası olmak olarak açıkladı. Bu 
hedef doğrultusunda tasarruf kültürünün yeniden kazandırılması için çalışmalar yapan ING 
Bank, sektörde şube bazında en hızlı tasarruf büyümesi sağlayan banka oldu.  
 
Türkiye’de girişimciliği destekleyen bir banka olduklarının da altını çizen Pınar Abay, “Biz ING 
Bank olarak Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunduğumuz her projede varız, var 
olmaya da devam ediyoruz. Türkiye’nin dört yanına yaygın 327 şubemizde bugün bu 
ekonomik ortamda KOBİ ve ticari bankacılık alanında istihdam azaltma kararı değil aksine 
istihdam artırma kararı aldık. Yine bu zor dönemde Türkiye’nin potansiyeline ve 
müşterilerimize inandığımız için bir Avrupa bankası olarak nakit sermaye arttırımına gittik. Biz 
banka olarak zor dönemlerde iş adamlarımızın yanında durmamızın önemini biliyoruz” dedi.  
 

“Türkiye’nin geleceği için çalışan bir bankayız” 

 

Ekim ayında imzalanan anlaşma ile TÜRKONFED’in ana sponsoru olduklarını hatırlatan 
Abay bu sponsorluğa verdikleri önemle ilgili şunları ifade etti: “TÜRKONFED, ING Bank için 
herhangi bir işbirliğinin çok ötesinde bir anlama sahip çünkü TÜRKONFED’in simgelediği 
değerler Türkiye’nin geleceği için çok önemli. Ben TÜRKONFED’i 10 binden fazla iş adamını 
bir araya getiren ve Türkiye’nin girişimciliğini, yeni atılımlarını simgeleyen bir gelecek vizyonu 
olarak tanımlıyorum. Biz ING Bank olarak işte tam da bu vizyon için çalışan bir bankayız.” 
 

 

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 105,000 çalışana 

ve 85 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: 

Gönül Bedir, Manifesto PR Tel: 0212 352 91 91- 0507 789 89 01 

Tülay Kılıçdağı, ING Bank Kurumsal İletişim, Tel: 0212 335 10 66 

 


