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“ING Paydos Yok Hesap” Yılsonu Gelmeden Hedeflerini Aştı 
 

ING Bank ile 45 Bin KOBİ ‘Paydos’ Etmiyor 
 

KOBİ’ler için vadesiz hesabın tanımını değiştirerek firmaların nakit akışını 

yöneten yepyeni bir likidite yönetim hesabı sunan ING Bank, ING Paydos Yok 

Hesap ile 2012 yılı hedeflerini aştı. 8 Ekim’den bu yana ING Bank, Paydos Yok 

Hesap’ta 50 bine yakın hesap sayısına ve toplam 170 milyon TL’yi bulan 

mevduat hacmine ulaştı. ING Paydos Yok Hesap’ın sunduğu gecelik faiz ve 

masrafsızlık özellikleri ile KOBİ’ler, hem nakit akışlarını en verimli şekilde 

yönetiyorlar, hem de tasarruflarını artırıyor. 

 

ING Bank’ın KOBİ’lere sunduğu vadeli ve vadesiz mevduatı tek bir hesapta birleştiren özel 

bir TL likidite yönetim hesabı niteliğindeki ING Paydos Yok Hesap, 8 Ekim 2012 tarihinden 

bu yana gördüğü büyük ilgi ile 2012 yılı için belirlediği hedeflere yılsonu gelmeden ulaştı.  

 

“İlişki Bankacılığı” Anlayışı… 

ING Bank’ın “ilişki bankacılığı” anlayışı doğrultusunda 2012’de KOBİ ve Ticari Bankacılık 

ekibi olarak hep sahada olduklarını anlatan İhsan Çakır, müşterileri dinleyip, ihtiyaçlarına 

özel çözümler hazırladıklarını belirtti. Çakır, ING Paydos Yok Hesap’ın da bunun en iyi 

örneklerinden biri olduğunu ifade etti.  

 

ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır: “Aralık 

ayında 2012 hedeflerine ulaşmamız ürünün beğenildiğini gösteriyor” 

ING Paydos Yok Hesap’ı geliştirmeden önce birçok firma ile görüşüp ihtiyaçları analiz 

ettiklerinin altını çizen ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 

İhsan Çakır; “KOBİ’ler, vadesiz mevduat hesaplarını yoğun olarak kullanırken, nakit 

akışlarındaki vade uyumsuzlukları sebebiyle atıl/serbest bakiyeleri istedikleri gibi 

değerlendiremediklerini, vadeli mevduat hesabı açtıklarında acil bir ödeme karşında hesap 

vadesini bozup, faiz kaybına uğradıklarını, yatırım işlemleri için bankaya gitmek veya talimat 

vermek gibi işlere zaman ayıramadıklarını ve sektörde gecelik mevduat hesaplarına 

uygulanan alt limitlerin ise herkese hitap etmediğini belirttiler. “ING Paydos Yok Hesap”ın 

şeffaflık, esneklik, basitlik, rekabetçi faiz oranları ve masrafsızlık özellikleri bu temel 

ihtiyaçları karşılıyor” dedi.   

 

Çakır: “ING Paydos Yok Hesap’ın gecelik rekabetçi faiz sunması, çeşitli kalemlerde masraf 

muafiyeti sağlaması ve hesabın talimata gerek kalmadan otomatik çalışması gibi öne çıkan 

özellikleri ile çok beğenildiğini, 2012 yılı hedeflerimize Aralık ayı başında ulaşmamızla 

söyleyebiliriz. Bugün 50 bine yakın hesap adedi ve 170 milyon TL’ye yaklaşan mevduat 

tutarına ulaştığımız ‘ING Paydos Yok Hesap’ta bir günde ortalama 450’ye yakın hesap açılışı 



gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında kullanıma sunduğumuz ürünümüze en çok 10 

bini aşkın hesap adedi bulunan İstanbul’daki KOBİ’lerimiz ilgi gösteriyor. İstanbul’u, Ege 

Bölgesi, Ankara ve Çukurova takip ediyor. 2013 sonuna kadar 200 bin hesaba ve 2,5 milyar 

TL mevduat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.”  

İhsan Çakır: “2013’te KOBI projeleri ile dikkat çekeceğiz” 

KOBİ’lerin faaliyet döngüsünü anlamak ilkesiyle hareket ederken ING Bank’ı sadece finans 

kaynağı olarak konumlandırmadıklarını belirten İhsan Çakır: “Müşterisini anlamaya çalışan 

bir banka olarak KOBİ’lerin nakit döngüsündeki eksik halkaları tamamlıyor, rekabet güçlerini 

ve sürdürebilirliklerini destekleyecek bir danışmanlık modeli ile de işlerini geliştirmeleri için 

onların yanında yer almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da bu yıl hem ING Bank 

müşterilerinin, hem sektörün dikkatini çekecek, pazarda heyecan yaratacak yeni  projelere 

imza atacağız’ dedi. 

 

ING Paydos Yok Hesap Nedir? 

 

İstenildiği zaman para yatırıp çekilebilen, özgürce hareket imkanı sağlayan ‘ING Paydos Yok 

Hesap’ ile saat 17.00’den önce hesaba yatırılan ve bunu izleyen ilk işgünü, bankanın faiz 

tahakkuk saatinde hesapta bulunan 5.000 TL’nin üzerindeki tutar, ING Bank tarafından 

belirlenen faiz oranı ile değer kazanıyor. İzleyen ilk iş günü, hesaba işleyen faizin görülüp, 

kullanılabildiği, internet bankacılığı ile yatırımların 7/24 anlık olarak görüntülenebildiği, ilave 

operasyona gerek kalmadan paranın değerlendirebildiği, esnek, şeffaf ve müşteri odaklı bir 

ürün. 

 

“Paydos Yok Hesap” firmaların tasarruf yapmalarını desteklerken,  diğer önemli bir özelliği de 

ürünün masrafsızlığı. Internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapılan EFT ve havale ücreti, 

değerli kağıt bedeli ve vergiler hariç çek karnesi masrafı, çek tahsil ve takas işlemleri 

masrafının yanısıra, ING Bank müşterilerinden hesap işletim ücreti de alınmıyor.    

 

“ING Paydos Yok Hesap” başvuruları,  “paydosyok” yazıp 2205’e SMS göndererek, 

www.ingbank.com.tr adresinden “hemen başvur” butonuna basarak veya tüm şubelerden 

yapılabiliyor.  

 
ING Grubu Hakkında: 

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

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 94 binin üzerinde 

çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 

faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, 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 koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 

sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 

 
Bilgi için: 

Manifesto İletişim 
Zuhal Gürdamar, zuhal@manifesto.tc / 0507 7898905  
Muzaffer Ergun, muzaffer@manifesto.tc / 0507 7898921 
 

http://www.ingbank.com.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
mailto:zuhal@manifesto.tc
mailto:muzaffer@manifesto.tc

