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ING “İklim Değişikliği Aksiyon Sözleşmesi”ni imzaladı  
 

 

ING, Financial Times tarafından yayımlanan İklim Değişikliği Aksiyon Sözleşmesi’ni imzalayan 43 

küresel şirketten biri oldu. Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde yürüten ING, gaz 

emisyonlarının azaltılması, düşük karbonlu ve yenilenebilir iklim ekonomisi oluşturulması 

yönünde özel sektörün sorumluluklarını tanımlayan belgeyi imzalayan iki finans şirketinden biri 

oldu. 

İleriyi Düşün stratejisiyle 40 ülkedeki faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde yürüten ING Grubu, 

Financial Times tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Aksiyon Sözleşmesi’ni imzaladı. Farklı 

sektörlerden toplam 43 küresel şirketin imzasıyla hayata geçirilen Sözleşme küresel iklim 

değişikliğini önleme yolunda tüm şirketleri ve hükümetleri daha aktif rol almaya davet ediyor. ING, 

belgeyi imzalayan iki finans şirketinden biri olarak sürdürülebilirlik yaklaşımıyla örtüşen bu önemli 

oluşum içinde yerini aldı.  

ING adına İklim Değişikliği Aksiyon Sözleşmesi’ni imzalayan ING Grubu CEO’su Ralph Hamers, “İklim 

değişikliği konusunda en büyük tehlikelerden biri bu konuda hiçbir şey yapmamak. Durum geri 

dönülemez şekilde kötüye gitmeden önce bu konuda aksiyon almak bizim gelecek nesillere karşı 

sorumluluğumuz. Hepimiz enerjiyi daha verimli kullanarak çabalarımızı artırabilir ve iklim 

değişikliğinin önüne geçebiliriz. İnanıyorum ki ING ve diğer 42 şirketin üstlendiği sorumluluk, 

hükümetleri bu alanda daha somut adımlar atma konusunda cesaretlendirecektir” dedi.  

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay şunları söyledi:  

“ING Bank Türkiye olarak, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız iş yapış şeklimizin temelini 

oluşturuyor. Sürdürülebilirliğe ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan çok boyutlu yaklaşıyor, 

sürdürülebilir finansı destekleyecek şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bankacılık kapsamında 

yürüttüğümüz kredi faaliyetlerimizde Çevresel ve Sosyal Risk (ESR) Politikalarımız belirleyici bir rol 

üstleniyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik politikalarımıza uygun olmayan sektörlerle çalışmıyoruz. 

Finanse edilmesi düşünülen projeleri çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirilmesi amacıyla kabul 

edilen Ekvator Prensipleri nezdinde ayrıntılı bir analize tabi tutuyor ve uyumlu bulunursa finanse 

ediyoruz. Bununla birlikte, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan enerji, tekstil gibi 

sektörlerde özel politikalarımızla standartları yükselten bankacılık hizmetleri sunuyoruz. Biz 

kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve olası etki alanını dikkate alarak sorumlu bir şekilde kullanırken, 

bunun olumlu yönde bir değişimi teşvik edeceğine ve toplumda bir fark yaratacağına da inanıyoruz.”  



  

 

 

ING Bank Hakkında 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük 
eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 
2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar 
ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 
uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili 
standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones 
Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik 
büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın 
artırılmasıdır. Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, 
kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla 
inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, 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 ikinci yılında 9 ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15.000’den 
fazla öğrenciye ulaşmıştır. 

 


