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ING TÜRKİYE KONUT KREDİSİNDE FAİZİ 

YÜZDE 1.09’A İNDİRDİ 

ING Türkiye, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranlarına sahip olan yeni 

bir kampanya başlattı. ING Türkiye bu kampanya ile 3 aydan 120 aya kadar 

tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09’a indirdi. Çok avantajlı 

faiz oranına sahip kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut 

kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek. 

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “ING 

Türkiye olarak bu kampanya ile hem tüketicilerin uygun koşullarda ev 

sahibi olabilmelerine katkı sağlamayı, hem de gayrimenkul sektörü 

aracılığıyla ekonomiye destek vermeyi hedefliyoruz” dedi. 

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle 

faaliyet gösteren ING Türkiye, hem tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri hem 

de ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul sektörünü destekleme hedefiyle yeni 

bir konut kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ING Türkiye konut kredisi 

miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi. Çok 

avantajlı faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından yeni kredi talebi olanların yanı sıra 

mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek. 

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: “Müşterilerimize ve 

ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” 

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul 

sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, “Hem sektörü ve ekonomiyi 

desteklemek, hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi 

olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye 

olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı 

sağlamaya devam edeceğiz” dedi. 

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı ödeme planı çözümleri sunulan konut kredisi ile 

ilgili detaylı bilgiye tüm ING Türkiye şubeleri, 0850 222 0 600 no’lu Çağrı Merkezi 

ve www.ing.com.tr'den ulaşılabilir. 

ING Türkiye Hakkında: 

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 üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

https://www.ing.com.tr/


- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin bankacılık stratejisi, Türkiye’nin 

sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve 

inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, 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 7 ilde, 310 okulda, 

35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan 

ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine 

geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. 

ING Grubu Hakkında: 

ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir 

finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı 

amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 

ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS),  Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING 

US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, 

Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında  “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri 

FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri 

arasındadır. 
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