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ING BANK YILIN İLK YARISINI
BÜYÜME İLE KAPATTI
Konsolide finansal sonuçlara göre ING Bank, vergi öncesi kârını yılın ilk yarısında
768 milyon TL’ye, konsolide aktif toplamını ise 69.3 milyar TL’ye çıkardı. Öz
kaynaklar hacmi ikinci çeyrekte 7.3 milyar TL’ye ulaşan Bankanın, sermaye
yeterlilik oranı ise yüzde 19.10 oldu. Banka, haziran sonu itibarıyla toplam 9 bine
yakın işletmeye 11.4 milyar TL’lik KGF destekli kredi kullandırdı.
ING Bank Türkiye’nin, 6 Ağustos 2018 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara
göre, yılın ilk yarısında konsolide aktif toplamı 69.3 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 768
milyon TL oldu. ING’nin ikinci çeyrekte öz kaynaklar hacmi 7.3 milyar TL, sermaye
yeterlilik oranı ise yüzde 19.10 olarak gerçekleşti.
Açıklanan finansal sonuçları değerlendiren ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar
Abay, “Banka olarak başarılı bir ilk yarıyıl geçirdik” dedi. Krediler toplamının, 30 Haziran
2018 tarihi itibarıyla 50.9 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Abay, yine aynı
dönem itibariyle geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacminin ise
31.9 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.
ING Bank olarak, müşterilerine her yerden kolay ve zahmetsiz bankacılık deneyimi
yaşatabilmek amacıyla yaptıkları teknolojik yatırımların karşılığını aldıklarını ve dijital
ile mobil kanallarda hızla büyüdüklerini vurgulayan Abay, “Haziran sonu itibarıyla,
dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri
payı yüzde 94’e yükseldi. Söz konusu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde
86’sını, hacim bazında ise yüzde 64’ünü şube dışı kanallardan verdik” diye konuştu.
Turuncu Ekstra ile mayıs ayından bu yana 200 bin müşteriye ulaştık
ING Bank olarak ikinci çeyrekte; dijital ve mobil kanallarda büyüme stratejilerine paralel
olarak attıkları adımlarına, müşterilerine ekstra avantajlar sundukları ve lansmanını
mayıs ayında gerçekleştirdikleri “Turuncu Ekstra” programını da ekledilerini hatırlatan
Abay, “Turuncu Ekstra ile 2 ayda 200 bin müşteriye ulaştık” dedi. Program kapsamında,
ING Bank müşterileri, ING Banka Kartı ile yaptıkları alışverişler veya vadesiz
hesaplarından ödedikleri faturalar toplamı aylık 750 TL’ye ulaştığında, e-Turuncu ve
Turuncu TL hesaplarından yüzde 2 ek faiz kazanıyor.
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KGF destekli kredilerin adet bazında yüzde 90’ı KOBİ’lere kulandırıldı
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet desteği ile haziran sonu itibarıyla 9 bine yakın
işletmeye 11.4 milyar TL’lik KGF destekli kredi kullandırdıklarının da altını çizen Abay,
şunları söyledi: “En önemli ihtiyaçlarından biri finansmana erişim olan KOBİ’lere,
büyümeleri ve işlerini sürdürebilmeleri için fırsatlar sunan KGF, ticaretin ve üretimin önü
açmak konusunda önemli bir misyon yüklendi. Bizim de geçen yıldan bu yana
odağımızda olan KGF destekli kredilerin, yılın ilk yarısında Banka olarak adet bazında
yüzde 90’ını, tutar bazında ise yüzde 61’ini KOBİ’lere kulandırdık. Önümüzdeki süreçte
de KGF teminatlı krediler aracılığıyla KOBİ’lerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

ING Bank Türkiye Hakkında:
ING Bank 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 üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri
imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi
olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi ile hizmet
veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu
kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde
pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, 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 7 ilde, 250 okulda, 32.000 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın
liderleri arasında yer alma hedefinde olan 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 Grubu Hakkında:
ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan
ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu
hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem
görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi
sıralamasında “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones
Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.
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