
  

 

 

Basın Bülteni                             İstanbul, 25 Mayıs 2015 

E-Arşiv İle Tasarruf Sağlamak İsteyen Şirketler 
 ING Bank’ı Tercih Ediyor 

 

ING Bank, sunduğu entegrasyon çözümleriyle e-Faturadan sonra şimdi de e-Arşiv sistemine 
güvenli ve hızlı geçiş imkanı sağlıyor. ING Bank, e-Arşiv’de özel entegratör ilk banka olarak 
şirketlerin çözüm ortağı oldu. Maliyetlerini azaltmayı hedefleyen binlerce şirket, ING Bank’ın FIT 
Solutions ile ortak hizmeti olan INGeF e-Arşiv çözümü sayesinde, e-Arşiv’e geçiş ve entegrasyon 
konusunda kolay bir süreç yaşayacak. 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ kapsamında binlerce şirketin e-Arşiv sistemine geçişi zorunlu 
hale geliyor. Bu süreçte şirketlerin çözüm ortağı olmayı amaçlayan ING Bank, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan aldığı lisans ile özel entegratör ilk banka oldu. ING Bank’ın INGeF e-Arşiv çözümü 
ile e-Arşiv’e geçen şirketler işçilikten, kâğıt ve sarf malzemesinden, sınıflandırma ve arşivleme 
maliyetlerine kadar pek çok kalemden büyük tasarruf sağlayacak.  
 
 “INGeF e-Arşiv ile fatura süreçleri daha kolay, güvenli ve düşük maliyetli” 
 
INGeF ile Türkiye’nin ilk özel entegratör bankası olarak yine bir ilke imza attıklarını söyleyen ING 
Bank Kurumsal Bankacılık Başkanı Gerlach Jacobs, “Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre, e-Fatura 
ve e-Arşiv ile 2015 yılında sistemde dolaşacak 250 milyon elektronik fatura ile şirketlerin 500 
milyon TL’ye yakın tasarruf yapacağı öngörülüyor. E-fatura kapsamının genişlemesi ve e-Arşiv 
kullanımının artmasıyla bu rakamın çok daha büyüyeceği açıktır. Elektronik olarak düzenlenen 
faturaların taraflar arasında dolaşımını güvenli kılan ve yasal geçerliliği olan INGeF e-Arşiv hizmeti 
ile şirketlerin operasyon maliyetleri büyük oranda azalıyor. Uygulamadan yararlanan şirketler, 
kağıt fatura üretim ve fiziksel arşivleme giderlerinden büyük tasarruf sağlıyor. İşlem süreleri 
kısalırken, faturaların kâğıt nüshasını saklama yükünden kurtulan şirketler hız ve verimlilik 
avantajlarının yanı sıra, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Üstelik, şirketler tüzel müşterilerinin 
yanı sıra bireysel müşterilerine de talepleri doğrultusunda e-posta veya diğer elektronik yöntemler 
ile faturalarını iletebiliyor. Gönderilen faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak 
saklanabiliyor. ING Bank olarak, E-Arşiv sisteminden yararlanmak isteyen şirketlere 
bilgilendirmeden, entegrasyona kadar her aşamada destek olarak, geçiş süreçlerini 
hızlandırıyoruz” dedi. 
 
“ING Bank ile yaptığımız işbirlikleri müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor” 
 
FIT Solutions Genel Müdürü Ahmet Bilgen, “ING Bank ile e-fatura alanındaki tecrübemiz ve 
müşteri deneyimini esas alarak, kurumsal müşterilerimize yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmelerini sağlayacak e-Arşiv çözümünü, uçtan uca hizmet modeli ile sunuyoruz” dedi. 
 
 
 
 



  

 

 

Pronet çözüm ortağı olarak ING Bank’ı seçti 
 
ING Bank’ın e-Arşiv hizmeti ile faturalama ve arşivleme sisteminde dönüşüme giden ilk şirket, 
Türkiye’de elektronik güvenlik sektörünün öncü markası Pronet oldu.  
 
Pronet Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özbaş,  Avrupa’da ve Türkiye’deki e-fatura özel 
entegratör uygulamasındaki deneyimi, operasyonel kapasitesi, data güvenliği ve kuvvetli teknik 
altyapısı nedeniyle seçtiklerini söyledi. Özbaş, “Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan yeni 
uygulamadan müşterilerimizin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yararlanması için entegratör seçimimizi 
tamamladık. INGeF e-Arşiv ile iş ortaklarımızın yanı sıra nihai tüketici statüsündeki bireysel 
müşterilerimizin e-posta adreslerine faturalarını güvenle ve kolay bir şekilde gönderebileceğiz. 
Böylelikle, müşterilerimiz faturalarını hem kağıt olarak saklamaktan kurtulacak, hem de uzun yıllar 
elektronik ortamda saklayabilecek. E-Arşiv uygulamasına geçişte INGeF e-Arşiv ile çalışmaya 
başlayan ilk şirket olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.  
 
 
e-Arşiv Nedir?  
 
e-Arşiv uygulaması, kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz zorunluluğu bulunan 
faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kâğıt olarak 
teslimi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda 
düzenlemeler sağlıyor. 
 
Söz konusu tebliğ, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt 
satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine 
kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Daha önce Elektronik Fatura Kayıt 
Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise geçişlerini tamamlamaları gerekiyor. 

 

Ayrıntılı Bilgi için:   

Ceylan Olcaş - desiBel Ajans  

0532 568 67 57  ceylan.olcas@desibelajans.com  

 
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, 

sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına 
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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 ikinci yılında 9 

ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 

  

 

 

 


