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ING, TURUNCU EKSTRA’NIN YENİ ÖZELLİĞİ KOY KENARA’YI DUYURDU  

  

ING KOY KENARA İLE  

ALIŞVERİŞTE KÜSURATLAR BİRİKEREK DEĞERLENİYOR  
 

Türkiye’deki tasarruf sahipliğinin artmasına katkı sunmak üzere yenilikçi uygulamalar 

geliştiren ING, alışverişlerde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmayı kolaylaştıran 

“Koy Kenara” özelliğini hayata geçirdi. Turuncu Ekstra programının bu özelliği ile ING’liler, 

Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yaptıkları alışverişlerde küsuratları 1 TL ya da 5 TL’ye 

tamamlayarak, aradaki kuruşları vade derdi olmadan birikim yapma imkânı sağlayan ve 

yüksek faiz kazandıran e-Turuncu Hesap’larında biriktirebiliyor. ING Türkiye Bireysel 

Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “2,7 milyon müşteriye ulaşan Turuncu 

Hesap ile bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırarak ING’lileri 

tasarrufa yönlendiriyoruz. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra’nın yeni 

Koy Kenara özelliği ile de müşterilerimize alışveriş yaparken tasarruf etme ve bu 

tasarruflardan günlük kazanç elde etme olanağı sağlıyoruz” dedi. 

 

Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ING, Turuncu Ekstra’lılar için 

geliştirdiği ve alışveriş yaparken küsuratlı ödemelerin üstü ile birikimi kolaylaştıran “Koy Kenara” 

özelliğini hayata geçirdi. İsteğe bağlı tanımlanabilen Koy Kenara ile ING’liler, Turuncu Ekstra Banka Kartı 

ile yapacakları alışverişlerin küsuratlarını 1 TL veya 5 TL’ye tamamlayarak aradaki kuruşları e-Turuncu 

Hesap’ta biriktirebiliyor ve bu şekilde harcamaları üstünden birikenleri günden güne değerlendiriyor. 

Kullanıcılar, ING Mobil üzerinden Koy Kenara özelliğini aktive edebiliyor, istedikleri zaman tercihlerini 

değiştirebiliyor ya da iptal edebiliyor. Koy Kenara’yı aktive ederken, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 

yapılacak alışverişlerin küsuratlarının, tercihlerine göre 1 TL veya 5 TL'ye tamamlanmasını seçerek, 

aradaki küsuratların birikeceği e-Turuncu hesaplarını belirliyorlar ya da yeni bir e-Turuncu hesap 

açabiliyorlar. Örneğin, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12,10 TL’lik bir alışveriş yapıldığında, küsuratların 

1 TL’ye tamamlaması seçilirse 0,90 TL, 5 TL’ye tamamlaması seçilirse 2,90 TL e-Turuncu Hesaba 

otomatik olarak aktarılıyor. Böylece, ING’liler yaptıkları alışverişler aracılığıyla ufak ufak birikim yaparak, 

birikim hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor.   

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, Turuncu Ekstra 

Banka Kart’larından ya da vadesiz hesaplarından fatura ödemeleri dahil aylık 1.000 TL harcama 

yaptıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Bu kapsamda ING müşterileri, Turuncu ve e-Turuncu TL 

Hesaplarında ek faizler alabiliyor ve ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajından 

yararlanabiliyor. Aynı zamanda dijitalde para transferinde ücret ödemiyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz 

para çekip yatırabiliyor.  

INGli’ler Turuncu Hesap’taki birikimlerini diledikleri zaman vade derdi olmadan kullanabiliyor  



Turuncu Ekstra Banka Kartı ile ödeme yapılan tüm alışveriş işlemlerinde küsuratlar, vade derdi olmadan 

birikim yapma imkânı sağlayan ve yüksek faiz kazandıran Turuncu Hesap’ta birikerek değerleniyor. Bu 

sayede ING Turuncu Ekstra’lılar birikim hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor. Ayrıca, Turuncu Hesap’ta 

biriken parayı ING’liler diledikleri zaman ihtiyaçları için anında kullanabiliyor. Turuncu Hesap’tan para 

çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor ve kullanıcılar o güne kadar kazandığı 

faizi de kullanabiliyor. 

Ozan Kırmızı: Müşterilerimizi küçük birikimlerle tasarruf yapmaya yönlendiriyoruz 

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Tasarruf alanında öncü 

uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım 

araçları geliştirmeyi önemsiyoruz. Türkiye’de tasarruf sahipliğini artırmak için düşük miktarlardaki 

tasarrufun kazanç sağlamayacağı yönündeki algıyı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda,  

2,7 milyon müşteriye ulaşan amiral gemimiz Turuncu Hesap ile vade derdi olmadan birikim yapma 

imkânı sağlayarak bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırıyoruz. Bu doğrultuda 

müşterilerimizin küçük birikimlerle tasarrufa yönelmesine katkıda bulunuyoruz. Tasarruf odaklı ve 

avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programının yeni özelliği olan Koy Kenara ile de Turuncu Ekstra’lıların 

alışveriş yaparken de tasarruf edebilmelerine ve bu tasarruflardan da günlük kazanç elde etmelerine 

olanak sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizdeki tasarruf sahipliği oranını artırmak için 

önümüzdeki günlerde de yeni uygulamaları devreye almaya devam edeceğiz” 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. 

 

http://inga.as/

