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ING, KURACAĞI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI İLE 

KULLANDIĞI ELEKTRİĞİN YÜZDE 30’UNU ÜRETECEK 

  
ING Türkiye, sürdürülebilirlik anlayışıyla fark yaratacak bir projeye imza atarak 

Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi santrali 

kuruyor. Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısında 2 bin 

metrekarelik alanda kurulacak santral, 9 ay içinde üretime geçecek. Bu 

yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı 

Merkezi’nde kullanılan elektriğin yüzde 30’u güneşten üretilecek. ING Türkiye 

Genel Müdürü Pınar Abay, karbon ayak izini azaltacak bu yatırım ile 

sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza attıkları için gurur duyduklarını 

söyledi.  

  

ING Grubu’nun sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışına paralel faaliyet gösteren ING 

Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi santrali 

kurmak için harekete geçti. ING Türkiye, çatıda yer alan 2 bin metrekarelik alanda kurulacak 

santral ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nde tüketilen elektriğin yüzde 30’unu 

karşılamayı öngörüyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak izini azaltacak olan 

ING Türkiye, bu sürdürülebilirlik projesiyle tükettiği toplam elektriğin ise yüzde 3’ünde yeşil 

enerji kullanımını garanti etmiş olacak. Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact Türkiye 

Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olan ING Türkiye, Kahramanmaraş 

Operasyon ve Çağrı Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali projesini 9 ay içinde tamamlayarak 

üretime geçirmeyi hedefliyor. 

  

Sürdürülebilirlik konusunda dünyada öncü adımlar atan ING Grubu, 2018 yılında iklim 

finansmanı için 16.5 milyar Euro kaynak yarattı. 2020 yılında bu rakamı 30 milyar Euro 

seviyesine çıkarmayı hedefleyen Grup, kendi yönettiği sürdürülebilir varlıkların toplam 

değerini de 6.5 milyar Euro seviyesine yükseltti. Buna ek olarak, ING Grubu, sürdürülebilirlik 

konusunda adım atan firmalara uygun faizli kaynak sağladı ve ilgili startup’ları desteklemek 

için de 100 milyon Euro’luk fon ayırdı. 

  

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay: “Sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza 

atmış olmaktan çok mutluyuz” 

  

ING Grubu’nun 2015 Paris Anlaşması’nda imzası olduğunu vurgulayan ING Türkiye Genel 

Müdürü Pınar Abay, sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atıyor olmaktan çok 

mutlu olduklarını vurguladı. Pınar Abay, şunları söyledi: “ING, faaliyet gösterdiği ülkelerde 

sürdürülebilir bankacılık konusunda öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. ING Türkiye olarak biz 

de sürdürülebilirlik kapsamında önemli adımlar atıyor, çevre duyarlılığı yüksek projeleri 



özellikle takip edip destekliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi de 

gündemimizde. Bu paralelde Kahramanmaraş’ta yer alan Operasyon Merkezimizin çatısında 

yapacağımız yenilenebilir enerji tesisi ile toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında fark 

yaratacak bir projeye imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz. ING Türkiye olarak 

sürdürülebilirlik hedefiyle sektörde örnek olacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.” 

 

ING Türkiye Hakkında: 

ING 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 

- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin 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, 310 okulda, 

35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan 

ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine 

geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. 

ING Grubu Hakkında: 

ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ 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 Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri 

arasındadır. 
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