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“Bazı doğal kaynakların 
sınırlı olduğu 
ve dolayısıyla sorumluluk 
bilinciyle kullanımları 
gerektiğinin farkındayız”
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Çevrenin korunması 
giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır. Nadir 
kaynaklar gelecek nesiller 
için korunmalıdır. Aynı 
zamanda, pek çok çevresel 
konunun bağımsız olmadığı 
ve daha geniş sosyal ve politik 
gelişmelerle iç içe olduğu 
ile ilgili giderek büyüyen bir 
farkındalık söz konusudur. 

ING Grubu 40’tan fazla 
ülkede faaliyet gösteren, 
büyük ve küresel bir finansal 
hizmetler kurumudur. Biz 
işimizi sorumluluklarımız 
çerçevesinde yürütmeyi 
taahhüt etmekteyiz ve çevreyi 
korumak bu taahhüdümüzün 
önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. 

ING iş ilkelerinde tanımladığı 
üzere, ING Grubu sağlıklı 
ekonomik büyüme ve çevreyi 
koruma olgularının bir 
madalyonun iki yüzü olduğu 
tezini desteklemektedir. 
ING gibi küresel olarak 
faaliyet gösteren şirketlerin, 
sürdürülebilir kalkınmaya 
destekte bulunmakta 
önemli bir rol oynadıklarına 
inanmaktayız. 

Grup çevre bildirisi
Bu bildiri ING’nin 
faaliyetlerinin sebep olduğu 
çevre etkisini önlemeye, 
yönetmeye ve mümkün olduğu 
durumlarda azaltmaya yönelik 
tutumunu tanımlamaktadır. 
ING faaliyette bulunduğu 
ülkelerde, çevre korumayla 
ilgili her türlü kanuna uyar. 
Bunların dışında, çevreye 
olan etkimizi azaltmak için 
en verimli biçimde kontrol 
edebileceğimize inandığımız 
üç alan tespit ettik. Bunlar 
enerji tüketimi, iş seyahatleri 
ve kağıt tüketimidir. 

GİRİŞ
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Kurumumuzun enerji kullanımının çoğu yanıcı fosil yakıtlardan 
elde edilmektedir. Bu da iklim değişikliğine sebep olan faktörlerin 
başında gelen karbon dioksit gibi sera gazlarının emisyonuna 
sebep olmaktadır. İklim değişikliği ile ilgili uluslararası tartışmalara 
dayanarak, ING’nin enerji tüketimine odaklanmasının arkasındaki 
mantık, karbon dioksit emisyonunu azalmaktadır. 

Maliyetleri ve emisyonu azaltmak için en etkili önlem tüketimi 
sınırlamaktır. Dolayısıyla Yöntem Kurulu da, kurumun kendi 
enerji verimlilik programlarını uygulamaya önem vermesini 
desteklemektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu, dünya çapındaki tüm 
iş kollarını, mevcut ve uygunsa, yenilenebilir enerji satın almaları 
yönünde teşvik etmektedir. 

Otomatik subaplar, hava sirkilasyonunu
ve çalışma alanlarının ısısını ayarlamaktadır.

Enerji Tüketimi

<

Sensör sadece kullanım halindeki
odaları aydınlatır.

<
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Video konferans yöntemi iş seyehatlerine 
en iyi alternatif olanağı sunmaktadır.

İş seyahatleri için kullanılan enerji genellikle fosil yakıtların 
yakılmasından elde edilmektedir. İş seyahatlerinin azaltması, 
maliyetleri ve karbon emisyonunu azaltmak için en etkili yoldur . 
ING’nin politikasına göre , iş seyahatleri ancak video konferans, 
e-posta, faks, telefon görüşmeleri gibi iletişim yollarının yetersiz 
olması durumunda yapılmalıdır. 

İş Seyahatleri

<
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Hammaddeler (ağaç) ve ağartıcı kimyasalların kullanımı ile üretilen 
kağıt çevreye zarar vermektedir. ING, kurum içi ve kurum dışı iletişimi 
için büyük miktarda kağıt kullanmaktadır. Çevreye olan etkimizi 
sınırlamak için ING, elektronik ortamda iletişimin (internet, intranet 
ve belge görüntülemesi gibi yolların) kullanımını artırarak kağıt 
tüketimini azaltmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu iş kollarını, çevre 
dostu, ağartılmamış (ECF ve TCF) ve yerine konulabilir kaynaklardan 
üretilen kağıtları kullanmaları yönünde teşvik etmektedir. 

Kağıt Tüketimi 

Orman Yönetim Konseyi (FSC)
tarafından sertifikalandırılmış bir kütük.

<



6

Tüm ING iş kollarından, çalışanlarının çevresel konularla ilgili 
farkındalığını arttırmaları ve çevreye karşı sorumlu davranış biçimini 
teşvik etmeleri beklenmektedir. 
ING Grubu her yıl çevreye karşı tedbirlerimizi ve yaratığımız çevresel 
etkiyi önlemeye, yönetmeye ve azaltmaya yönelik istatistiklerle 
kurumsal sorumluluk raporları yayınlamaktadır. 

http://www.ing.com (ING Grubu/ Kurumsal Sorumluluk). 

İletişim ve Raporlama 



0850 222 0 600   ingbank.com.tr     


