
                                                            

  

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ING Bank Arasında İşbirliği 
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ING Bank arasında imzalanan protokol çerçevesinde 
belediyeye kira bedeli yatırmak ya da tıbbi atık toplama hizmeti bedeli ödemek isteyen 

Ankaralılar, en yakındaki ING Bank şubesinden işlemlerini kolaylıkla 
gerçekleştirebilecek.  

 
ING Bank ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında belediyeye ait gayrimenkullerin kira bedelleriyle 
sağlık kuruluşlarından tahsil edilen tıbbi atık toplama hizmeti bedellerinin ING Bank’a yatırılmasını 
içeren bir işbirliği protokolü imzalandı. ING Bank’ın Ankara’daki yaygın şube ağı ve hizmet kalitesi 
belediye ödemelerinde Ankaralılara kolaylık sağlayacak. 
 
Protokol kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kira ödemesi yapan ya da belediyenin tıbbi atık 
toplama hizmetinden faydalanan Ankaralılar, ödemelerini ING Bank’ın Ankara’daki 35 şubesinden 
gerçekleştirebilecek. Ankaralılar, böylelikle belediyeye gitmek yerine en yakındaki ING Bank şubesine 
uğrayarak zamandan da tasarruf edecekler.  
 
Her iki tahsilattan elde edilecek gelir, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ING Bank’taki hesaplarında 
değerlendirilecek. Türkiye’nin tasarruf bankası olmayı hedefleyen ING Bank, başkent Ankara’da 35 
şubesiyle Ankaralılara hizmet veriyor.  
 
 
 
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 94 binin üzerinde 
çalışana ve 67 milyonun üzerinde 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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