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ING BANK’TAN, YAZARKASA POS’A GEÇİŞ İÇİN  

“0” FAİZLİ KREDİ 

Kayıt dışı ile mücadele kapsamında mükellefi teknolojik denetime alan Maliye 

Bakanlığı, POS özellikli akıllı yazarkasa uygulamasına 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla 

başlıyor. 

ING Bank, POS ve yazarkasanın birleşerek verilerin Maliye Bakanlığı’na iletilmesini sağlayan, 

“Yazarkasa POS”lara geçiş sürecinde de müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.  

ING Bank Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan 

Yılmaz, restoranların, müşterilerine su ve tüp satışı gibi mobil hizmet götüren tüm esnafın, ilgili 

kanun gereği 1 Ekim’e kadar, yeni nesil yazarkasa POS satın almak ve bu tarihten itibaren 90 gün 

içinde eski cihazdan yeni cihaza geçişi sağlamak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmek 

durumunda olduğuna dikkat çekti. Yılmaz ayrıca geçiş sürecinde ING Bank’ı tercih edecek olan 

esnafa önemli kolaylıklar sunacaklarını belirtti.   

Taksit bedeli bonus olarak geri ödeniyor 

Mevcut ve potansiyel müşterilerine belirli ciro taahhüdü karşılığında POS alımlarında “0” faizli kredi 

kullandıracaklarını söyleyen Yılmaz, “ING Bank şirket kredi kartlarını kullanan müşterilerimize, 36 

aya varan vade imkanı sağlıyoruz. Ayrıca POS komisyonu ve ciro taahhüdü ile taksit bedellerini ING 

Bank şirket kredi kartlarına bonus puan olarak geri yükleyeceğiz” dedi.  

POS ve yazarkasa ayrımını ortadan kaldıran yeni nesil cihazlarla, fiş ve fatura bilgilerini Gelirler 

İdaresi Başkanlığı’na ileterek elektronik ortamda kontrollerin yapılması sağlanacak.   
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ING Bank  

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

şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 82 binden fazla çalışana ve 61 milyondan fazla müşteriye sahiptir. 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 
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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, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde 

hareket etmektedir.  

 

UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında 

yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde (50 milyon TL) kaynak yaratarak çocukların eğitime 

erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability 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. Türkiye’de yaklaşık 350 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.  

 

 

 


