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ING’DEN TÜZEL MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK AVANTAJLI
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ KREDİSİ
Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modeli ile sürdürülebilirliğe
öncelik veren ING Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik avantajlı Sürdürülebilir İş Kredisi geliştirdi.
Bu kapsamda, belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ticari işletmeler, taksitli ticari kredi
ve spot krediler için cazip kredi oranlarından faydalanabiliyor. ING, aynı zamanda sürdürülebilirlik
odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalığı da artırmayı hedefliyor. ING Türkiye Tüzel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalar yürüten ING
Grubu’nun parçası olan ING Türkiye olarak, uluslararası deneyimini ülkemize aktarmak ve
Türkiye’de bu alandaki dönüştürücü güç olmak için kesintisiz çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğe öncelik
vermeye ve sürdürülebilirlik temalı yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modeli ile ekonomik, çevresel ve
toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veren ING Türkiye, Tüzel Bankacılık müşterilerine yönelik program
hayata geçirdi. ING Grubu ile birlikte yürütülen program kapsamında, ING müşterilerine avantajlı
Sürdürülebilir İş Kredisi sunulacak ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalık
artırılacak.
ING müşterisi olan ticari işletmeler, taksitli ticari kredi ve spot krediler için cazip kredi oranlarından
faydalanabiliyor. Sürdürülebilir İş Kredisi’nden faydalanabilmek için ise Birleşmiş Milletler’in açıkladığı
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda belirlenen kriterlerin sağlanması ve gerçekleştirilen
çalışmalara yönelik sertifika ve belgelerin sunulması gerekiyor. Kriterlerin kapsamı ve belge sunulması
gereken alanlar ise şöyle sıralanıyor: Cinsiyet eşitliği, ekonomik ve temiz enerji (Yenilenebilir Enerji
Üretimi / Enerji Verimliliği), çevre kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, temiz taşımacılık, sürdürülebilir su ve
atık su yönetimi, eko verimli ve/veya döngüsel ekonomi uyarlamalı ürünler, üretim teknolojileri ve
süreçleri. Gerekli dokümanlar hakkında ING Türkiye Tüzel Bankacılık şubeleri ve müşteri temsilcilerinden
detaylı bilgi alınabiliyor. ING Türkiye, yürütülen program kapsamında ayrıca, Tüzel Bankacılık
müşterileri için düzenleyeceği etkinlikler ile sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratacak.
Öcal Ağar: Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isteyen müşterilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.
Bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel
Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “ING olarak sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış
olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalar yürüten ING Grubu’nun parçası olan ING
Türkiye olarak, uluslararası deneyimini ülkemize aktarmak ve Türkiye’de bu alandaki dönüştürücü güç
olmak için kesintisiz çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya hedefinde kolektif bir bakış açısının önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda avantajlı kredilerimizle müşterilerimizi finansal olarak
desteklerken, bir yandan da etkinliklerimiz ile bu alanda farkındalığı artırarak sürdürülebilirliğe katkıda
bulunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğe öncelik vermeye, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isteyen
müşterilerimizi desteklemeye ve sürdürülebilirlik temalı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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.

