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ING’DEN YENİ KOBİ DİJİTAL MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK AVANTAJLI 

KAMPANYA 

 

ING, POS EKSTRA KAMPANYASI İLE  

KOBİ’LERE %0 ÜYE İŞ YERİ ÜCRETİ FIRSATINI SUNUYOR 
 

KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleriyle işletmeleri destekleyen ING Türkiye, ilk kez ING’li 

olacak yeni KOBİ müşterilerine yönelik %0 üye iş yeri ücreti fırsatını sunan POS Ekstra 

kampanyasını hayata geçirdi. İlk 1.000 yeni KOBİ müşterisi ile sınırlı olan kampanya 

kapsamında, yeni ING’li işletmeler ING Business Banka Kartları ile aylık 3 bin TL ve üzeri 

harcama yaptıkları üç ay boyunca %0 üye iş yeri ücreti avantajından faydalanabiliyor, 

aynı zamanda POS yazılım, donanım ve bakım ücreti ödemiyor. ING Türkiye Tüzel 

Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “KOBİ’lerin ülke ekonomisinde önemli bir 

yere sahip olduğuna inanıyor ve onları desteklemeyi önemsiyoruz” dedi. 
 

KOBİ’lere özel yenilikçi ürün ve hizmetlerle işletmelere fayda sağlamayı hedefleyen ING Türkiye, yeni 

müşterilerine yönelik avantajlı POS Ekstra kampanyası ile KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor. İlk 

1.000 yeni KOBİ müşterisi ile sınırlı olan kampanya kapsamında, yeni ING’li işletme sahipleri yalnızca 

dijital kanallardan edinebildikleri POS Ekstra ürünüyle ING Business Banka Kartları ile aylık 3 bin TL ve 

üzeri harcama yaptıklarında, 20.000TL ciroya kadar %0 üye iş yeri ücreti avantajından faydalanabiliyor 

ve POS yazılım, donanım ve bakım ücreti ödemiyor. 5 Temmuz itibariyle başvuruların başladığı 

kampanya kapsamında, yeni KOBİ Dijital müşterileri kampanyaya dahil olmaları durumunda üç ay 

boyunca %0 üye işyeri ücreti avantajından yararlanabilecek.  

POS Ekstra işletmelerin aylık masrafları azalıyor 

Yalnızca dijital kanallardan edinilebilen POS Ekstra ile ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletme 

sahipleri hem harcama yaptıkça kazanıyor hem de para transferi, aylık POS bakım ücreti gibi masrafları 

yapmıyor. POS Ekstra’nın avantajlarından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin ING Business Banka 

Kartları ile aylık 3 bin TL harcama yapmaları yeterli oluyor. Fatura, market, akaryakıt, restoran, kafe 

gibi harcamaların sonucunda aylık 3 bin TL limitine ulaşan yeni ING’li işletme sahipleri, tek çekimde %0 

üye işyeri ücreti avantajından faydalanıyorlar. ING Türkiye’nin POS Ekstra üyesi iş yeri sahiplerine 

sunduğu avantajlar, ayrıcalıklı üye iş yeri ücreti ile sınırlı kalmıyor. Ayrıca havale-EFT ücreti ödemeyen 

POS Ekstra’lılar, tüm bankaların ATM’lerinden ayda altı kez ücretsiz olarak para çekip yatırabiliyor. Üye 

iş yeri sahipleri ayrıca, sabit, mobil veya yazarkasa POS fark etmeksizin kullandıkları POS için aylık 

yazılım, donanım, bakım ücreti de ödemiyor.  

 



İhsan Çakır: KOBİ’lere ve ülke ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz 

Pandemi döneminde ekonomik eksende müşterilerine destek vermeyi önceliklendirdiklerini belirten 

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “KOBİ’lerin ülke ekonomisinde 

önemli bir yere sahip olduğuna inanıyor, işletmelere özel yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle işletmelere 

fayda sağlamayı hedefliyor, aynı zamanda onların müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda 

bulunmayı amaçlıyoruz. Pandemi nedeniyle oluşan zorlu piyasa koşullarında KOBİ’leri desteklemeyi 

önemsiyoruz, bu kapsamda yeni POS Ekstra kampanyamız ile üç ay boyunca %0 üye iş yeri ücreti 

fırsatını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lerin yanında olarak 

işletmelere ve ülke ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. 

 

 

ING Türkiye Hakkında: 

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren 

ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. 

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka 

yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası 

olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları 

destekliyor.  ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için 

Teknoloji Akademisi projelerini yürütüyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, 

TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global 

Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - 

WEPs imzacısı. 

 

ING Grubu Hakkında: 

Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 

AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri 

Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. 

Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics ve MSCI tarafından yapılan sektör 

kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider konumda yer 

alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, 

Ocak 2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) 

puan aldı. 
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