
  

 

 

Basın Bülteni                                İstanbul, 15 Mayıs 2015 

 

ParaMara’dan bir ilk: Cep telefonundan bulut tabanlı temassız ödeme 

ParaMara ile MasterCard İşbirliği 

ParaMara Temassız ile ING Bank kredi kartı müşterileri bir ilki deneyimliyor ve tüm dünyada 

MasterCard ile anlaşmalı noktalarda Android ve NFC uyumlu akıllı telefonlarıyla temassız ödeme 

yapabiliyor. Türkiye’de bir ilk olarak bulut tabanlı MasterCard temassız ödeme imkanı sunan 

ParaMara Temassız ile ING Bank müşterileri, ParaMara uygulamalarına ücretsiz olarak kredi 

kartlarını tanımlayarak hemen kullanıma başlayabiliyor.  

Türkiye’nin lider dijital bankası olma hedefiyle bankacılık stratejisini inovasyon üzerine kurgulayan ING Bank, 

yeni nesil mobil finans çözümü ParaMara ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin ilk bulut tabanlı MasterCard temassız ödeme uygulaması olan ParaMara Temassız ile ING Bank 

müşterileri artık plastik karta ihtiyaç duymadan cep telefonuyla ParaMara uygulaması üzerinden temassız 

ödeme gerçekleştirebiliyor. HCE teknolojisi sayesinde, ING Bank müşterileri GSM operatörlerine gitmeden 

veya SIM kartı değişikliğine ihtiyaç duymadan ParaMara Temassız ile cep telefonlarına temassız ödeme 

özelliği kazandırıyor ve bulut ortamında bilgilerini saklayarak ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde 

gerçekleştiriyor. 

ING Bank kredi kartı müşterileri, Android 4.4 ve üzeri işletim sistemli, yakın alan iletişimi (NFC) uyumlu cep 

telefonlarına indirdikleri ParaMara uygulaması üzerinden oluşturdukları ParaMara Temassız ile anında tüm 

dünyadaki MasterCard temassız ödeme noktalarında ödemelerini akıllı telefonlarını POS’a okutarak 

gerçekleştirebiliyor.   

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun; kullanıcılara sunduğu hız, kolaylık ve 

paylaşım gibi özellikleriyle öne çıkan ve günlük finansal işlemleri basitleştiren ParaMara’ya temassız ödeme 

özelliğinin eklenmesinin, kolay ve zahmetsiz bankacılık hedeflerini güçlendirdiğini ifade ederek sözlerine 

şöyle devam etti: 

“ING Bank olarak teknolojik altyapımızın gücü ve MasterCard işbirliğimiz ile Türkiye’de bir ilke daha imza 

atıyor ve ParaMara ile cep telefonu üzerinden temassız ödeme yapmanın kolaylığını müşterilerimize 

sunuyoruz. Bulut tabanlı HCE teknolojisi sayesinde, alışverişlerimizde daha az plastik kartlara ihtiyaç 

duyacağımız, ödeme işlemlerimizi çok daha hızlı ve kolay gerçekleştireceğimiz bir dönem başlatıyoruz. 

Bununla birlikte, cep telefonunuza temassız ödeme özelliği kazandırmak için SIM kartı değiştirme dönemi de 

geride kalıyor. Yeni nesil finans çözümümüz ParaMara’ya eklenen temassız ödeme özelliği sayesinde 



  

 

 

müşterilerimiz ING Bank kredi kartlarını ParaMara Temassız’a hızlıca tanımlayıp cep telefonları üzerinden 

temassız ödeme yapabilecek.” 

MasterCard GüneyDoğu Avrupa Genel Müdürü Mete Güney, “Cep telefonundan ödeme yapmak için yapılan 

yatırımlar devam ediyor ve artık meyvelerini vermeye başladı. SIM bazlı çözümlerden sonra artık bulut 

teknolojisini de kullanarak cep telefonundan ödemeyi çok daha kolay bir şekilde mümkün kılıyoruz. 

Inovasyonda lider Türk bankacılık sektörünü  HCE, tokenizasyon gibi en yeni teknolojilerle buluşturarak, 

tüketicilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmalarına yardımcı oluyoruz. Özellikle temassız POS 

altyapısının da hızla yaygınlaşmasıyla cep telefonundan ödeme yapmak kısa bir süre içinde gündelik 

hayatımızın bir parçası haline gelecek.  Bu teknolojinin ülkemizdeki ilk temsilcisi olarak ING Banka ile işbirliği 

yapmaktan çok mutluyuz”dedi. 

ING Bank Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu, sektörün en hızlı ve 

kolay uygulamalarından olan ParaMara’nın kullanım alanını ve yaygınlığını geliştirmek üzere yatırımlarına 

devam ettiklerini açıkladı. Köseoğlu, “ParaMara ile herkes için tüm günlük parasal işlemlerin cep telefonu 

üzerinden en kolay şekilde yapılabilmesini sağlıyoruz.  Bugün de Türkiye’de ilk defa Mastercard işbirliği ile 

tüm NFC uyumlu POS cihazlarında temassız ödeme yapabilmeyi hayata geçirdik. Artık Paramara kullanıcıları 

telefonlarını açmaya bile gerek duymadan sadece POS’a yaklaştırarak ödeme yapabiliyorlar.  Türkiye’de 

geliştirdiğimiz ParaMara’yı global bir ürün olarak diğer ING ülkelerine ihraç etmeye hazırlanıyoruz.” dedi.  

50 TL Altında Şifresiz Ödeme  

ParaMara Temassız ile Türkiye’deki yüz bine yakın temassız ödeme kabul eden iş yerinden yapılan 50 TL 

altındaki alışverişlerde şifre gerekmiyor, 50 TL üzerinde ise POS cihazı üzerinden kart şifresi giriliyor ve kartlı 

işlemlerdeki müşteri deneyimi korunarak ödeme yapılabiliyor.  

ParaMara Temassız 3 Adımda Yaratılabiliyor 

ParaMara uygulamasını indiren ING Bank kredi kartı müşterileri için akıllı telefonlarına temassız ödeme 

fonksiyonu kazandırmak çok kolay. Müşteriler, ParaMara üzerinden ParaMara Temassız oluşturmak 

istediklerinde saniyeler içerisinde işlemlerini tamamlıyor ve sistem otomatik olarak ING Bank kredi 

kartlarından birisine temassız özelliği tanımlanabiliyor. Birden fazla ING Bank kredi kartı olan müşteriler, 

ParaMara Temassız oluştur komutunu verdiğinde tüm ING Bank kredi kartları uygulama içerisinde karşılarına 

çıkıyor ve kendi seçtikleri karta temassız özelliği verebiliyorlar. Ayrıca ParaMara Temassız ile yapılan tüm 

ödeme işlem hareketleri de anlık olarak ParaMara üzerinden görüntülenebiliyor. 
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ING Bank 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 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. 

 


