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ING Bank, Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu İle İşbirliği Protokolü İmzaladı
Dış ticaretin ana bankası olmayı ve ekonominin lokomotifi KOBİ’leri desteklemeyi
hedefleyen ING Bank işbirliği protokollerine bir yenisini ekleyerek Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) ile protokol imzaladı. ING Bank, protokolle,
federasyona bağlı derneklerin üyelerinin finansmana erişimine yardımcı olurken,
bankacılık hizmetlerinden de avantajlı koşullarda faydalanabilmelerini sağlıyor.
Dış ticaretin ana bankası olmayı hedefleyen ve KOBİ’lerin finansman açısından desteklenmesine katkıda
bulunan ING Bank, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odalarıyla imzaladığı işbirliği protokollerine Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nu (TMHGF) da ekledi.
ING Bank, TMHGF İşbirliği Protokolü, Cemile Sultan Korusu’nda, Federasyon Başkanı Hüseyin Öztürk ile
ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır tarafından
imzalandı.
ING Bank Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, imza töreninde yaptığı açıklamada, ING Grubu’nun
uluslararası bilgi ve tecrübesini kullanarak, Türkiye’deki firmalar için hızlı düşünen, onlara en uygun çözümler
üreten banka olmak için kolları sıvadıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bizim için “İlişki Bankacılığı” modelimiz doğrultusunda müşterimizi doğru anlamak, sahip olduğumuz bilgi
birikimi ile ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümü sunmak çok kritik. Çünkü başarının, detaylarda olduğuna
inanıyoruz. Bugün, ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’ler, araştırmamıza göre yüzde 85 oranında bankalar
tarafından alınan faaliyet ücretlerinden şikayetçiler. KOBİ’lerimize, masrafsız bir ürün sunmamız halinde
çalıştıkları bankayı değişip değişmeyeceklerini sorduğumuzda yüzde 95’i evet cevabı verdiler. Biliyoruz ki,
küçük ve orta ölçekli firmalar, günlük işlemlerinde nakit akışlarının yönetilmesinde, finansal kaynaklara
ulaşılmasında basit, kolay ve ihtiyaçlarına hitap eden, her büyüklükte işleme değer katan ürün ve hizmetlere
ihtiyaç duyuyorlar. Bu doğrultuda da nakit akışlarını yöneten, bankacılık işlemleri açısından masrafsız ve gün
sonunda hesaplarındaki mevduattan kazandıran ING Paydos Yok Hesap’ı sunduk. ING Paydos Yok Hesap,
vadeli ve vadesiz mevduatı tek bir hesapta birleştiren, özel bir TL likidite hesabı. KOBİ’lerin ihtiyaçlarını;
şeffaflık, esneklik, basitlik, rekabetçi faiz oranları ve masrafsızlık özellikleri sayesinde karşılan ING Paydos
Yok Hesap, talimat gerektirmeden, otomatik olarak çalışıyor bu sayede operasyonel olarak KOBİ’nin iş
yükünü üzerinden alıyor. Ürün kapsamında, internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapılan EFT ve havale
ücreti, değerli kağıt bedeli ve vergiler hariç çek karnesi masrafı, çek tahsil ve takas işlemleri masrafının yanı
sıra ING Bank müşterilerinden hesap işletim ücreti alınmıyor. İnanıyoruz ki bugün imzaladığımız işbirliği
protokolü gibi destekler arttığı zaman mevcut kapasite daha da artacaktır.”
TMHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ise konuşmasına federasyonun 6 bin 300’den fazla
üyesiyle moda, hazır giyim, tekstil, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabıda sektörel ve bölgesel dernekleri temsil
eden, ülkemizde alanındaki tek üst çatı kuruluş olduğunu belirterek başladı. Ekonomik anlamda 50 milyar
doları bulan işlem hacmine sahip olduklarını ve ihracat ağırlıklı çalıştıklarını dile getiren Hüseyin Öztürk, ülke
ekonomisine önemli katkı sağladıklarına dikkat çekti. Öztürk, sektörün genelde KOBİ ağırlıklı olduğunu ve
kendi öz kaynaklarıyla hareket ettiğini ekledi. Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“ING Bank ile yaptığımız protokolle, banka ve sanayici arasındaki işbirliğini farklı bir boyuta taşımayı
amaçlıyoruz. Federasyon olarak bankaları, finans konusunda firmalarımızın yanında, çözüm ortağı olarak
görmek istiyoruz. Bu çerçevede, TMHGF – ING Bank işbirliğiyle Türkiye genelinde üye derneklerimize bağlı
firmalara, finansal danışmanlık ve çözüm ortaklığı yapılacağına inanıyoruz. Ümit ediyoruz ki; bu işbirliği diğer
sektörler ve finans kuruluşları için de güzel bir örnek teşkil edecektir. Protokolün ülkemize ve her iki sektöre de
hayırlı olmasını diliyorum.”
TMHGF Üyeleri ING Bank Ayrıcalıklarından Faydalanabiliyor
ING Bank, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
federasyona bağlı derneklerin üyelerine, ticari faaliyetlerinin
sunarken, nakdi ve gayri nakdi kredilerden, hammadde ve
sigortaya, mevduat ve yatırım ürünlerine kadar birçok ürün
imkanı sağlayacak.

ile imzaladığı işbirliği protokolu çerçevesinde
gelişimi için cazip fiyatlarla finansman imkanı
mal alım kredilerine, dış ticaret ürünlerinden,
ve hizmetten ayrıcalıklı olarak faydalanabilme

Firmaların Çözüm Ortağı ING Bank
Toplantıda ayrıca, firmaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten, onlara uygun ve güvenilir bir bankacılık
anlayışı sunan ING Bank’ın geliştirdiği ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak, fark yaratan yeni ürün ve
hizmetleri de anlatıldı.

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.
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