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GLOBAL FINANCE’TEN ING’YE
“SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİLLERDE ÜSTÜN LİDERLİK” ÖDÜLÜ

ING, dünyanın saygın finans yayınlarından Global Finance tarafından gerçekleştirilen
Sürdürülebilir Finans Ödülleri 2022 kapsamında “Sürdürülebilir Tahvillerde Üstün Liderlik” ödülüne
layık görüldü.
ING Grubu’nun aldığı bu ödüle ING’nin Türkiye’den gerçekleştirdiği işlemlerin de katkı sağlamış
olmasından dolayı gurur duyduklarını belirten ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı Ayşegül Akay, “Sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü
gücüne inanıyoruz. ING’nin uluslararası deneyimini ülkemize aktarmaya ve sürdürülebilir bir dünya
hedefinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Dünyanın lider finansal hizmet kuruluşları arasında yer alan ve sürdürülebilirlik alanında öncü
uygulamalara imza atan ING Grubu, dünyanın saygın finans yayınlarından Global Finance dergisi
tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finans Ödülleri 2022 kapsamında “Sürdürülebilir Tahvillerde
Üstün Liderlik” ödülüne layık görüldü. 63 ülkenin katıldığı Sürdürülebilir Finans Ödülleri, iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve insanlık için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye
yardımcı olmak için tasarlanmış girişimlere fon sağlayan Sürdürülebilir Finans alanındaki küresel,
bölgesel ve yerel liderlere veriliyor.
Ayşegül Akay: Uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz.
ING’nin sürdürülebilir finansman alanında dünya çapındaki yetkinliğini vurgulayan ING Türkiye
Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “ING olarak sürdürülebilir bir dünya
hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve uluslararası piyasalardan
sağlanan sürdürülebilirlik finansmanlarının dünyanın geleceği açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz. Bu kapsamda ING olarak uluslararası uzmanlık ve deneyimimiz ile farklı birçok
sürdürülebilirlik finansmanı işleminde aktif olarak yer alıyor ve bu uzmanlığımız ile Türkiye’deki
kurumları da destekliyoruz. Bu doğrultuda, ING’nin bu alandaki üstün çalışmalarının Global Finance
tarafından ödüllendirilmesinden dolayı da mutluyuz. ING olarak uluslararası deneyimimizi ülkemize
aktarmaya ve sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışmaya devam edeceğiz” diye aktardı.

ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren
ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka
yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası
olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk
programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da
gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları
destekliyor. ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için
Teknoloji Akademisi projelerini yürütüyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans 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 temeline 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 olmalarını sağlamayı amaçlayan
ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 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 ve MSCI tarafından yapılan sektör
kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider konumda yer
alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING,
Ocak 2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü)
puan aldı.

