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SAĞLIK ÇALIŞANLARI ING TURUNCU EKSTRA’NIN 

AVANTAJLARINDAN KOŞULSUZ YARARLANABİLECEK 
 

ING Türkiye, koronavirüs salgınına karşı özverili bir mücadele veren sağlık çalışanlarına; 

hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Turuncu Ekstra 

programının avantajlarını, 750 TL harcama koşulu olmadan sunmaya başladı. Bu 

kapsamda doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve diğer tüm sağlık personeli, 

Turuncu Ekstra’nın ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade 

avantajlarından harcama miktarlarına bakılmaksızın yararlanarak tasarruf edebilecek. 

 
Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz 

hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, koronavirüs salgınına karşı özverili 

bir mücadele veren sağlık çalışanlarına; hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bütçelerine katkı 

sağlamak amacıyla Turuncu Ekstra programının avantajlarını, 750 TL harcama koşulu 

olmadan sunmaya başladı. Turuncu Ekstra’nın avantajlarından doktorlar, diş hekimleri, 

hemşireler, eczacılar ve diğer tüm sağlık personelleri yararlanabilecek. 

  

Sağlık çalışanlarına özel, harcama koşulsuz ek faiz getirisi 

  

ING Türkiye’nin tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra ile sağlık çalışanları, ING 

Banka Kartı ile yaptıkları alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirdikleri fatura 

ödemeleriyle bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında ek faiz kazanacak, ayda üç 

kez farklı banka ATM'lerinden masrafsız para çekebilecek ve yatırabilecek. Üstelik ING Mobil ve 

internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf ödemeyecekler. Bunun yanı sıra, 

Turuncu Ekstra banka kartı sağlık çalışanlarına her durumda avantaj sağlayarak, ihtiyaç 

kredisi kullandıklarında aylık harcamalarını banka kartından yaptıkları takdirde, bir sonraki ay 

taksit tarihinde nakit iade kazanma imkânı sunacak. 

 

İlk 5 bin müşteriye yüzde 0 faizli kredi 

  

Bu avantajlara ek olarak, sağlık çalışanlarına özel sunulan harcama koşulsuz Turuncu Ekstra 

programına katılan ve ihtiyaç kredisine başvuran ilk 5 bin müşteri, yüzde 0 faizli ve masrafsız, 

12 ay vadeli 3 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisinden de yararlanabilecek. 

  

Alper Gökgöz: “Sağlık çalışanlarımızın kişisel bütçelerine katkı sunmayı arzu ediyoruz” 

  

Turuncu Ekstra kapsamında sağlık çalışanlarına sundukları avantajlar hakkında bilgi veren ING 

Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Yaşadığımız bu 

olağanüstü dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm sağlık çalışanlarımıza 



teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine finansal anlamda destek olabilmek adına Turuncu 

Ekstra paketimizdeki harcama koşulunu kaldırdık. Birikimlerine ek faiz, indirimli faiz ile kredi 

olanağı, ücretsiz bankacılık işlemleri ve alışverişlerinde indirimler ile sağlık çalışanlarımızın 

kişisel bütçelerine katkı sunmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı arzu ediyoruz” dedi. 

  

Hem mevcut hem de yeni ING müşterisi olan sağlık çalışanları kampanyadan 

yararlanabilecek 

  

Turuncu Ekstra’nın 750 TL harcama koşulsuz avantajlarından hem mevcut hem de programa 

ilk kez katılacak sağlık çalışanları yararlanabilecek. Turuncu Ekstra programına ING Mobil 

üzerinden katılmak mümkün. 

 

ING Türkiye Hakkında: 

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

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

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

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

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 

veren kadınları destekliyor. 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 tabanına 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 kalmalarını 

sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 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’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX, 

Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. 
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