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ING’LİLERİN ATM’YE ERİŞİMİ 12 KAT ARTTI

ING’LİLER TÜRKİYE GENELİNDE 12 BİN ATM’Yİ
ÜCRETSİZ KULLANABİLECEK
ING Türkiye, özel bankalar ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ATM ağını
genişletmeye devam ediyor. Türkiye İş Bankası’nın ardından Akbank ile de iş birliği
yapan ING, 12 binden fazla ATM’yi ING müşterilerinin hizmetine sunuyor. Yeni iş
birliğiyle birlikte ING’lilerin ATM’ye erişiminin 12 kat arttığını söyleyen ING Türkiye
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, müşterilerinin bu iki bankanın
Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini hiçbir koşul ve ek ödeme olmadan
kullanabildiğini ifade etti.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle
faaliyet gösteren ING Türkiye, bu kapsamda ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Ekim
ayında Türkiye İş Bankası Bankamatik’lerini müşterilerinin kullanımına sunan ING, şimdi de
Akbank ile iş birliği gerçekleştirdi.
İş birlikleri kapsamında ING müşterileri, aralarında bakiye sorma, nakit çekme, para yatırma,
kredi kartı borcu ödeme ve limit sorgulamanın da olduğu işlemleri, İş Bankası
Bankamatik’lerinden veya Akbank ATM’lerinden ücretsiz ve sınırsız olarak gerçekleştirebiliyor.
QR kod ile para çekme, döviz işlemleri ve kartsız işlemler ise yalnızca ING ATM’lerinden
yapılmaya devam edecek.
Yücel Ölçer: “İhtiyaç duydukları an müşterilerimizin yanındayız”
İki banka ile yapılan iş birliği ile ATM ağlarını 12 kat artırdıklarını söyleyen ING Türkiye
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “ING Türkiye olarak müşterilerimizin ihtiyaç
duydukları an, kolay ve zahmetsizce ATM işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Türkiye İş
Bankası ile başlattığımız güç birliğini Akbank ile sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki
anlaşmayla birlikte müşterilerimizin sınırsız olarak kullanımına sunduğumuz 12 binden fazla

ATM artık ING’lilerin hizmetinde. Önümüzdeki yıllarda ortak ATM kullanımının artacağına
inanıyor, uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası olarak bu iş birliklerine büyük önem veriyoruz.
Türkiye İş Bankası ve Akbank yetkililerine bu süreçte sağladıkları değerli katkılar için teşekkür
ederiz” dedi.

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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