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ING’DE ADRES TANIMLAMA İLE  

IBAN OLMADAN KOLAY PARA TRANSFERİ 
 

ING Türkiye müşterileri, Kolay Adres Tanımlaması yaparak para transferinde IBAN 
yerine cep telefonu, kimlik veya pasaport numarasını kullanabilecek. Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Ocak ayı içinde kullanımını başlatacağı sistem 
için ING müşterileri şimdiden ING Mobil üzerinden adreslerini tanımlayabiliyor. 

Yeni nesil para gönderme teknolojisiyle para transferinin çok daha hızlı ve kolay 
yapılacağını söyleyen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 

Ozan Kırmızı, müşterilerinin dijital bankacılığın avantajlarından yararlanmaları 
için çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi. 

 
Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle 
faaliyet gösteren ING Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 2021 yılı Ocak 
ayı içinde kullanımını başlatacağı “Kolay Adres Tanımlama” için altyapı hazırlıklarını 
tamamladı. Buna göre IBAN’larını; TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik 
numarası, pasaport numarası veya cep telefonu numarası ile ING Mobil üzerinden eşleştiren 
ING müşterileri, EFT para transferlerini çalışma saatleri içinde çok daha hızlı ve kolay bir şekilde 
yapabilecek. 
  
ING müşterileri, sistemin kullanıma açılacağı tarihi beklemeden, şimdiden tanımlamalarını 
yapabiliyor. Bunun için ING Mobil’den Hesaplar bölümüne giren ING’liler, Kolay Adres 
butonuna tıklayarak saniyeler içinde TL vadesiz hesaplarına bilgilerini tanımlayabiliyor. 
ING’liler aynı kişisel bilgiyi sadece bir IBAN ile eşleyebilir, toplamda en fazla beş adet TL 
hesaplarına kolay adres tanımı gerçekleştirebilir.  
  
Ozan Kırmızı: “Dijital bankacılık açısından önemli bir adım” 
  
Kolay Adresleme Sistemi’nin para transferinde hızı ve kolaylığı beraberinde getireceğini 
söyleyen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Genç ve 
dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde dijitalleşme hızlanıyor. Pandemi ile birlikte pek çok 
kişinin hayatında ilk kez mobil ve dijital kanalları kullanmaya başlamasıyla bu hız daha da 
arttı. Dijital bankacılığın büyük sıçrama yaptığı bir dönemde, TCMB’nin bu yenilikçi sistemi 
hayata geçirmesi önemli bir adım oldu. Bu yeni nesil para gönderme teknolojisiyle birlikte 



IBAN kopyalama, yanlış ya da eksik IBAN girme gibi zorluklar ortadan kalkacak, müşterilerimiz 
para transferlerini çok daha kolay bir şekilde tamamlayabilecek. Biz de bu süreçte altyapı 
çalışmalarımızı tamamlayarak müşterilerimizin Kolay Adres tanımlamalarını yapabilmelerini 
sağladık” dedi.  
  
ING’de stratejinin temelini dijitalleşmenin oluşturduğunu ifade eden Kırmızı, şöyle devam etti, 
“Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefiyle dijital kanallarımıza yatırım yapıyor, 
müşterilerimize son derece pratik, kolay, hızlı ve güvenli bir deneyim yaşatmaya 
odaklanıyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılığın avantajlarından yararlanmaları için 
çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” 
 
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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