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ING’LİLER TÜM İŞ BANKASI BANKAMATİK’LERİNİ 

ÜCRETSİZ KULLANMAYA BAŞLADI 
 

ING Türkiye ve Türkiye İş Bankası, ücretsiz ATM kullanımıyla ilgili önemli bir adım 

attı. İki banka arasındaki iş birliğiyle birlikte, ING müşterileri, Türkiye genelindeki 

tüm İş Bankası Bankamatik’lerini hiçbir koşul ve ek ödeme olmadan kullanmaya 

başladı. Böylece ING müşterilerinin işlemlerini kolay ve zahmetsizce 

yapabilecekleri ATM’lerin sayısı beş katına çıktı. 

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

faaliyet gösteren ING Türkiye ile Türkiye’nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası bir 

iş birliği gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında, ING müşterileri, Türkiye genelindeki tüm İş 

Bankası Bankamatik’lerini ücretsiz olarak kullanmaya başladı. Bu sayede ING müşterilerinin 

hiçbir koşul ve ek ödeme olmadan işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ATM sayısı beş katına 

çıktı. 

 

ING müşterileri bu iş birliği ile birlikte, aralarında nakit çekme, para yatırmanın da olduğu ATM 

işlemlerini İş Bankası Bankamatik’lerinden de gerçekleştirebiliyor. Döviz, QR kod ile para 

çekme ve kartsız işlemler ise bir süre daha yalnızca ING ATM’lerinden yapılmaya devam 

edecek. 

 

Yücel Ölçer: “Bu iş birliği uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası” 

 

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “Finans sektörü olarak ortak 

ATM kullanımı alanında başarılı bir geçmişimiz var ancak bu sistemin istenilen seviyeye 

ulaşılabilmesinde en önemli faktörlerden biri, işlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmesi. 

Biz de bu doğrultuda, müşterilerimizin hiçbir ücret ödemeden İş Bankası Bankamatik’lerinden 

işlemlerini yapabilmeleri için bir iş birliği gerçekleştirdik” dedi. 

 

Ölçer, bu iş birliğini, uzun vadeli vizyonun bir parçası ve büyük bir adımı olarak 

değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Önümüzdeki yıllarda ortak ATM’ye geçişin 

artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda biz de bu gibi iş birliklerinin de katkısıyla 

müşterilerimize, ING olarak vaat ettiğimiz gibi her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz 

hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürecek, ATM ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. İş 

birliğimizin müşterilerimize fayda sağlayacağına inanıyor, Türkiye İş Bankası yetkililerine 

katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” 



 

ING Türkiye Hakkında: 
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla 

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 

veren kadınları destekliyor. 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 üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının 

Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı. 
 

ING Grubu Hakkında: 
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini 

ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını 

sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri 

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

(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, 

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

Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. 
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