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BİN LİRAYA DA 1,5 MİLYON LİRAYA DA AYNI FAİZ ORANINDA KAZANDIRIYOR 

 

TURUNCU HESAP İLE TASARRUF EDEN 
ING'LİLERİN SAYISI 2,5 MİLYONA ULAŞTI 

 
Türkiye’deki tasarruf sahipliği oranının artmasına katkı sunmak üzere yenilikçi 
ürün ve hizmetler geliştiren ING Türkiye’nin bu alandaki amiral gemisi Turuncu 
Hesap, serbest vadeli ürünler segmentinde yüzde 12 pazar payı ile sektör lideri 
konumunda yer alıyor. Şu ana kadar iki buçuk milyon müşteriye ulaşan Turuncu 

Hesap’ın hiçbir alt limit olmadan yüksek kazanç sağladığını söyleyen ING Türkiye 
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Ülkemizdeki ekonomik 
dönüşümün bir parçası olarak tasarrufun desteklenmesi gerektiğine inanıyor, bu 
doğrultuda müşterilerimizin az veya çok demeden tasarrufa yönelmesine destek 
oluyoruz. Bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandıran Turuncu 

Hesap ile müşterilerimiz tasarruf yaparken günlük kazanç da elde ediyor” dedi. 
 

Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye’nin 
tasarruf sahipliği oranının artmasına katkı sunan ve bugüne kadar iki buçuk milyona ulaşan 
müşteri sayısıyla Turuncu Hesap ürünü, serbest vadeli ürünler segmentinde ulaştığı yüzde 12 
pazar payı ile sektör lideri konumunda yer alıyor. Vade derdi olmadan birikim yapma imkânı 
sağlayan ve yüksek faiz kazandıran Turuncu Hesap; Türk Lirası, ABD Doları, Euro ve İngiliz 
Sterlini’nin ardından son olarak altın hesabıyla da tasarruf yaparken kazanç elde etme olanağı 
tanıyor. 
 
Ozan Kırmızı: “Müşterilerimiz tasarruf yaparken günlük kazanç elde ediyor” 
 
Tasarruf sahipliği oranında son dönemde dikkat çekici bir artış yaşandığını söyleyen ING 
Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Küresel ekonomide 
yaşanan belirsizlikler ve pandemi dolayısıyla geleceğe yönelik kaygıların artması, bireyleri 
tasarrufa yönlendiriyor. Tasarruf sahipliği oranı görece düşük bir ülkeyiz. Bunda en önemli 
etkenlerden biri de düşük miktarlardaki tasarrufun fayda ya da kazanç sağlamayacağı 
yönünde bir algı olması. ING Türkiye olarak tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerimizdeki amiral 
gemimiz Turuncu Hesap ile bu algıyı yıkıyor, bin liraya da on bin liraya da 1,5 milyon liraya da 
aynı faiz oranında kazandırıyoruz. Turuncu Hesap’tan para çekildiğinde veya hesaba para 
yatırıldığında vade bozulmuyor. Gecelik faiz kazancı günlük olarak hesaba geçtiğinden 
müşterilerimiz tasarruf yaparken her gün kazanmaya devam ediyor. Üstelik Turuncu Hesap’a 
ek olarak Turuncu Ekstra programımıza katılanlar, yüzde 15 güncel Hoş Geldin Faizi de 



kazanıyor. Turuncu Hesap’ın avantajlarından faydalanan müşteri sayımızın iki buçuk milyona 
ulaşması, az çok demeden tasarruf yapan kişi sayının arttığının önemli bir göstergesi ” dedi. 
 
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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