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ÖDÜLLÜ ING MOBİL UYGULAMASI ARTIK ANDROID 

TELEFONLARDA 

 

ING Bank’ın Mobil Bankacılık uygulaması ING Mobil Android telefonlarda da 

hizmet vermeye başladı. 

 

 

ING Bank’ın Türkiye’nin tek interaktif pazarlama yarışması olan “Avea Grand Interactive 

Awards”ta En İyi Mobil Uygulama ödülünü alan ING Mobil uygulaması, iPhone, Blackberry ve 

Java destekli telefonlardan sonra Mart ayından itibaren artık Android işletim sistemine sahip 

telefonlarca da desteklenmeye başladı.  

 

Android işletim sistemine sahip telefon sahipleri de artık tüm bankacılık işlemleri için ödüllü 

ING Mobil’i kullanabilecek, ING Bonus Fırsat Bulucu, MortgageMetre, Kredi Butik Hesaplama 

gibi özelliklerinden faydalanabilecekler. 

 

“Aktif kullanıcı sayımız yüzde 57 arttı” 

 

Mobil Bankacılık hizmetlerine 2011 yılı Haziran ayında başlayan ING Bank’ın Bireysel 

Bankacılık Satış Yönetimi ve Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Barbaros 

Uygun, “Değişen son teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Android 

platformu için geliştirdiğimiz ‘native’ uygulamayı Mart başında hizmete sunmaya başladık. Bu 

kısa sürede ING Bank’ın Mobil Bankacılık aktif kullanıcı sayısı yüzde 57 oranında arttı. 14 

ülkede yüzde 6 oranında penetrasyonla Mobil Bankacılık hizmeti veren ING Grubu’nun 

dünya çapındaki deneyimini Türkiye’ye aktarmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Mobil 

bankacılık alanında müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam 

edeceğiz” dedi. 

 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 
hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 94 binin üzerinde 
çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 
faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, 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 koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 
yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 
sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 
kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 
Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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