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ING Bank ticari ve taşıt kredilerinde en yüksek pazar payı  

Siirt Şube’ye ait  

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesine ziyaret gerçekleştiren ING Bank Genel Müdürü 

Pınar Abay, Bölgenin bankacılık faaliyetlerinin gözdesi olacağını belirtti. Abay, 2012 

yılında mevduat ve kredi kullanma oranlarında bölgede yaşanan olumlu yükselişlerin 

bu durumun en büyük göstergesi olduğunu öne sürdü.   

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, farklı sektörlerdeki firmaların ihtiyaçlarını birebir tespit 

etmek amacıyla Türkiye genelinde sürdürdüğü şube ziyaretlerinde rotasını Şırnak, Batman, 

Siirt, Mardin ve Diyarbakır’a çevirdi.  

“Sürekli sahada olmak” ve “Detaylara hakim olmak” anlayışıyla ekip olarak sürekli sahada 

olduklarının altını çizen Abay, “Müşterilerimizle yaptığımız birebir görüşmelerde onları en 

ince ayrıntısına kadar dinliyoruz, analiz ediyoruz ve gerçek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. İlgili 

ekiplere sunduğumuz geribildirimler ile şeffaf, basit, esnek olduğu kadar onların işine, 

birikimine, parasına değer katan çözümler sunmaya gayret ediyoruz” dedi.  

Doğu ve Güneydoğu’nun gelişimini fırsata çevirmek  

Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyüme açısından gösterdiği performans ve çözüm süreci 

sonrası ekonomik anlamda yükselmeye aday bir bölge olması dolayısıyla bu ziyaretinin ayrı 

bir önem taşıdığına dikkat çeken Pınar Abay, “Doğu Anadolu Bölgesi, bizim çok hızlı kredi 

artışı sağladığımız, en iyi performans gösterdiğimiz bölgelerden birisi. Verdiğimiz krediler, 

kredi artış hızımız ve müşterilerimizin geri dönüş oranı en başarılı olan bölgelerden biri’’ 

dedi.  

Diyarbakır’da 1 Milyar TL’lik Kredi Hacmi Hedefi 

İller bazında pazar payında, banka şubelerinin elde ettiği yüzde 3’ün üzerindeki rakamların 

bankacılık sektöründe çok iyi olarak değerlendirildiğini belirten Abay, 2012 yılsonu itibarıyla 

toplam nakit kredilerde ING şubelerinin pazar payının Batman’da yaklaşık yüzde 4, 

Mardin’de yüzde 3, Diyarbakır’da yüzde 4, Siirt’te yüzde 9 olduğunu bildirdi. ING Bank Siirt 

Şubesi’nin, ticari kredilerde yüzde 9’luk, taşıt kredilerinde ise yüzde 42’lik payla Türkiye 

genelinde en yüksek pazar payı elde eden şube olduğunu söyledi. 



Pınar Abay, ayrıca 6.5 milyar TL toplam kredi hacmine sahip olan Diyarbakır ilinde, ING 

Bank’ın 250 milyon TL hacme sahip olduğunu belirterek, kısa sürede 1 milyar TL’ye 

ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.  

 

ING Bank ticari kredilerinde en yüksek pazar payı Siirt Şube’de 

ING Bank bünyesindeki 12 bölge arasında ticari krediler, gayri nakdi krediler ve tasarruf 

mevduatı oranlarında Pazar payı karşılaştırıldığında Doğu Anadolu Bölgesi ön plana 

çıkıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin ticari kredilerde Türkiye genelinde Aralık 2012 verilerine 

göre en yüksek pazar payı oranı yüzde 9.4 ile Siirt Şube’ye ait. İkinci sıradaysa yüzde 

9.3’lük pazar payıyla Şırnak ve Cizre Uydu Şube yer alıyor. 

 
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 93,000'in üzerinde çalışana ve 66 milyon 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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