
  

 

 

Basın Bülteni                          İstanbul, 15 Haziran 2015 

Kare Kodlu Çek Artık ING Bank’ta! 

 
ING Bank, müşterilerine sunduğu ürünlere bir yenisini daha ekleyerek, KKB’nin sunduğu Kare Kodlu 

Çek sistemine dahil oldu.  

 

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunan ING Bank, firmaların tüm 

nakit yönetimi ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle KKB’nin yeni uygulaması Kare Kodlu Çeki hayata geçirdi. Kare 

Kodlu Çek Sistemi ile çeki elinde bulunduran hamilin; çek yaprakları üzerinde yer alan kare kodu, akıllı 

cihazlarda bulunan Findeks aplikasyonu ile okutarak keşidecinin kare kodlu çek raporuna ulaşabilmesi 

mümkün hale getiriyor.  

 

ING Bank Kurumsal Bankacılık Başkanı Gerlach Jacobs, “Karekodlu çek yoluyla keşideci muvafakatini baştan 

vereceği için sistemin çok daha hızlı ve verimli çalışmasını bekliyoruz. Bu uygulama ile artık hamil, keşidecinin 

daha önce ödeme sorunu olup olmadığını ve muhtemel bir tahsilat sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağını 

öngörebilecek. Oluşturulan sorgulama altyapısı ile artık çek ile ticaretin daha güvenli ve şeffaf hale geleceğini 

düşünüyoruz” dedi. 

 

KKB’nin sunduğu bu yeni sorgulama altyapısında, çek yapraklarının üstüne kare kod basılacak  

 

Kare Kodlu Çek Sistemi ile artık çeki elinde bulunduran hamil; çek yaprakları üzerinde yer alan kare kodu, 

akıllı cihazlarda bulunan Findeks aplikasyonu ile okutarak keşidecinin kare kodlu çek raporuna ulaşabilecek. 

 

Bu yeni uygulama ile çekin üzerindeki bilgilerin, kare kodu okuyucuya yaklaştırıldığında ekranda çıkan 

bilgilerle birbirinin tutup tutmadığı kontrol edilebilecek. Üstelik çeki elinde bulunduran hamil bu uygulama 

sayesinde çekin dolaşımda olup olmadığını öğrenebilecek. Çeki elinde bulunduran hamil bu sayede çek ile 

ilgili risklerini azaltacak. 

 

Kare Kodlu Çek ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Türkiye çapındaki tüm ING Bank Şubelerinden bilgi almak 

mümkün.   

 

Ayrıntılı Bilgi için:   

Cansu Ergün – ING Bank  

cansu.ergun@ingbank.com.tr  - 0545 780 60 65  

 
ING Grubu Hakkında 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler 

şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm 

dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) 

çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul 

edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, 
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sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına 

uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler 

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine 

paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. Yeni dönem 

bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler 

sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana 

çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk 

ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program ilk yılında 9 ilde, 

123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 öğrenciye ulaşmıştır. 

  

 

 

 


