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Sürdürülebilirlik yıllardır ING Grubu’nun gündeminde

2014 yılından bu yana «Sürdürülebilirlik İşimizin Kalbinde»

Sürdürülebilirlik uzun yıllardır ING Grubu için önemli bir başlık
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ING Grubu olarak rolümüz

İklime odaklanıyoruz

Kendi 
operasyonlarımızda 
net sıfıra ulaşmak için 
çalışarak 
davranışlarımızla 
örnek oluruz.

Sürdürülebilir bir 
geleceğe ulaşmak için 
gerekli geçişi finanse 
ediyor, finansmanımızı 
global iklim 
hedeflerimize 
yönlendiriyoruz.

İşbirliği yapıyoruz

Tüm ilişkilerimiz genelinde 
biyoçeşitlilik ve insan 
haklarının korunmasını teşvik 
ederken, en ilgili çevresel ve 
sosyal riskleri de 
yönetiyoruz. 

Müşterilerimiz ve 
toplum için finansal 
sağlık ve kapsayıcılığı 
ilerletmek için 
çalışıyoruz.

Çalışma 
arkadaşlarımızı 
bunların tümüne 
katkıda 
bulunmaları için 
güçlendiriyoruz.

Biz…

Müşterilerimizin kendi sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşabilmeleri için onlarla 
birlikte çalışıyor, etkimizi ortaklıklar ve 
güç birlikleri inşa ederek arttırıyoruz.



ING Grubu Olarak İklime odaklanıyoruz

Kendi operasyonumuzda 
net sıfıra ulaşmak için 
uğraşıyoruz

 Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan 

kapsam 1, 2 ve 3 CO2 emisyonlarının 

azaltılması (*)

 Tedarikçileri sorumlu şekilde 

davranmaya teşvik etmek için 

sürdürülebilir satın alma standartları

Müşterilerimizi 
güçlendiriyoruz.

 Müşterileri güçlendirmek için öncü ürün/hizmet 

ve inovasyon sağlanması

 BM destekli Net Sıfır Bankacılık İttifakı ile 

uyumlu olarak, 2050 yılına kadar kredi 

portföyümüzün net sıfıra yönlendirilmesi 

 Geçiş aşamasındaki müşterilerimizin 

desteklenmesi yoluyla, Sorumlu Finans’ta 

büyüme 

Etkimizi artırmaya
çalışıyoruz

 Sektörel Net Sıfır yol haritasının sektör 

oyuncuları ve uzmanlar ile birlikte geliştirilmesi

 İklim uyumluluğu ve iklim riski yönetimindeki 

ilerlemenin ING Grup bazında yıllık olarak 

açıklanması

 Müşterilerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki 

olumsuz etkilerini sınırlamalarına yardımcı 

olurken, bir yandan da pozitif değişiklikler 

yapmalarına ve biyolojik çeşitlilik risklerini 

yönetmelerine destek olunması 4

d

(*) Emisyon ölçümleri 6 aylık periyotlarla 

gerçekleşmekte

https://www.unepfi.org/net-zero-banking/


ING Grubunun yenilikçi «Terra» iklim uyumu yaklaşımı

 ING Grubu portföyünün Net Sıfır hedefine doğru yönlendirme yaklaşımı
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 Terra’nın alet kutusu yaklaşımı kapsamında birden fazla metodoloji söz konusu.     
Odağında BM ilkelerine dayanan ve 2 Derece Yatırım İnisiyatifi ile birlikte geliştirilen 
Bankalar için Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi (PACTA) yer almakta

 ING Grubu portföy iklim uyumluluğunu, sektör bazında birim üretim başına 1,5 derece 
uyumlu CO2 yoğunluğuna doğru yönlendirmekte

 Kilit sektörler için teknolojide ihtiyaç duyulan değişim ve portföydeki her bir müşterinin 
halen durmakta olduğu nokta ölçülmekte. Aynı sektör içinde farklı şirketlerin olgu temelli 
karşılaştırılmasına imkan verilmekte

 Metodoloji aynı zaman içinde CAPEX’e dayalı müşteri başına emisyon yoğunluğu üzerine 
tahminler de sağlamakta

 Metodoloji açık kaynaktır – dünyanın dört bir yanındaki bankalar bunu kullanmakta, 
işbirliği yapmakta ve bir başkası ile ilişki kurmakta serbesttirler

 Sektör oyuncuları, STK’lar, düzenleyiciler ve resmi kurumlar ile global bir standart 
oluşturmak için sürekli diyalog

 BM tarafından desteklenen ve portföylerin 1,5 derece hedefi içinde hizalanması 
taahhüdünü içeren Net Sıfır Bankacılık İttifakı’na (NZBA) ING Grubu da taahhütte 
bulundu. NZBA, global banka aktiflerinin %40’ından fazlasını temsil eden 50’yi aşkın 
uluslararası bankadan oluşuyor

 ING Grubu, 2019 yılından bu yana iklim uyumluluğu konusunda yıllık olarak raporlama 
yapıyor ve halen emisyon yoğunluğu en yüksek dokuz sektörü kapsam içinde tutuyor

 NZBA’nın hedef belirleme gereksinimleri doğrultusunda, 
hedeflerin belirlenmesinin daha da geliştirilmesi

 Terra kapsamına daha fazla sektörün alınması

 NZBA’nın şekillendirilmesi için BM ve diğer üyeler ile birlikte 
çalışılması; örneğin sektörler ve entegrasyon ile ilişkili iş 
yollarında yer almak gibi 

Terra Nedir?

Metodoloji

İlerleme
Sonraki adımlar

Sektörler



Terra Yaklaşımı; Portföyler, Senaryolar, Gelişim ve Sonuçlar
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ING Hedefi
ING Grubu
portföyü

Pazar portföyü

Teorik Sektör
ING – patika kıyaslaması

- X %
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Terra Yaklaşımı: ING Grubu 2022 Sonuçları
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ING Grubu işbirliği yapıyor, etkisini arttırmak 
için birlikte çalışıyor

etkimizi arttırmak için

Birlikte çalışıyoruz

Müşteriler ile düşük karbonlu dönüşümleri konusunda ortaklıklar kuruluyor.

Net Sıfır Bankacılık İttifakı katılımcısı. Ayrıca Net Sıfır Çelik İnisiyatifi gibi, 
dekarbonizasyon bağlantılı diğer sektöre özel çalışma gruplarında da aktif ve iklim 
uyumlu finans iş akışılarına liderlik ediyor.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunuyor. Sosyal 

tarafta: SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ve SKA 10 – Eşitsizliklerin 

Azaltılması & Çevre tarafında: sorumlu tüketim ve iklim eylemine odaklanan SKA 12 

ve 13.

Sürdürülebilirliği finans piyasasına daha fazla entegre etmek üzere Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEP FI) üyesi ve aynı zamanda Sorumlu 

Bankacılık İlkeleri’nin kurucu imzacısı.

2021’den beri Birleşmiş Milletler’in Finansal Sağlık ve  Kapsayıcılığı taahhüt eden 

Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin kurucu imzacısı.



İklim değişikliği ile mücadele işbirliği gerektiriyor



ING Grubu - iklim, çevre ve sosyal risklerin yönetimi
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Yönetişim & risk iştahı

 Önemsellik Değerlendirmesi – iş çevresi üzerindeki riskler

 İklim riski üzerine ana performans göstergeleri

 İklim Riski Yönetişimi – grup genelindeki ESG Yönetişimine entegre

 İklim Risk İştahı Beyanı (RAS) – Kademeli limitler

 Organizasyon genelindeki rol ve sorumluluklara uygulanır

Risk yönetimi

 Sektör ve portföyler genelinde risk uygulamasının gözlenmesi

 Risk politikalarının güncellenmesi 

 Çalışan eğitimi & farkındalığı

Raporlama & açıklama

 Entegre iklim raporu - Terra metriği ve hedefleri

 Faaliyet Raporu – Madde 8 / Üçüncü taraflara bildirimler

 İnsan hakları raporu

 Sektör raporları

 Sürdürülebilir finans – AB Taksonomisi doğrultusunda

 İklim Riski Gösterge Paneli – İklim & Çevre risk limitleri ve porföy büyüklükleri

Risk tanımlama

 Sıcaklık haritası – niteliksel ve niceliksel değerlendirme

 Çevresel ve Sosyal Risk Çerçevesi

 Stres testi

 İklim verisi ihtiyaçları



Bunu:

 Finansal kapsayıcılık ile banka ürünlerinin 
erişilebilir olmasını sağlayarak

 İnsanların günlük finansmanlarını kontrolleri 
altına almalarına yardımcı olarak

 Geleceği planlamalarına ve hedeflerini 
korumalarına yardımcı olarak

mümkün kılıyor

ING Grubu finansal sağlığı desteklemek ve ilerletmek için çalışıyor
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ING Grubunun finansal sağlık aktiviteleri, 
insanların finansal davranışını olumlu yönde 
etkilemek için geniş ve çeşitli bir dizi inisiyatifi 
kapsıyor.

ING Grubu herkesin katılma fırsatı ve 
kabiliyetine sahip olduğu, kapsayıcı bir 
ekonomi yaratmaya odaklanan programları 
destekliyor.

ING Grubu:  

 Becerilerin geliştirilmesi ve istihdama erişim yoluyla 
gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyen istihdama, 

 İnsanların mali sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olarak, 
finansal yeteneklere, 

 Sosyal girişimler tarafından geliştirilen yenilikçi 
çözümler yoluyla sosyal girişimlere, 

yatırım yapıyor.

GüçlendirMüşteriler Toplum

2025 yılına kadar, ≥3 milyon insan ING Grubunun toplum yatırımı faaliyetleri yoluyla 
finansal sağlığını ve sosyal durumunu iyileştirmiş olacak



ING Türkiye olarak ÇSY önceliklerimiz

Odak konularımızı;

 Banka stratejik öncelikleri

 ING Grubu global politikaları

 Yerel düzenlemeler

 Paydaşlarımızın beklentileri

 Sektör trendleri

doğrultusunda belirliyoruz
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 Sorumlu Ürünler

 Sorumlu Hizmetler

 İnovasyon & Dijitalleşme

 Müşteri Deneyimi

 Çevresel Ayak İzi

 İklim Riskleri Portföy Etkisi

 Entegre Risk Yönetimi

 İnsan & Kültür

 Etik İlkeler

 Çeşitlilik & Kapsayıcılık

 Toplumsal Yatırımlar

 Sürdürülebilir Büyüme & Gelir Yaratma

 Veri Gizliliği & Güvenliği

 Finansal Kapsayıcılık & Okuryazarlık

 Sürdürülebilir Satın Alma



Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık
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Müşterilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz toplumun finansal sağlığını iyileştirmek için çalışıyoruz.  

Müşterilerimiz için odak alanlarımız Toplumsal Yatırımlar alanında odak alanlarımız 

Finansal Yetenekleri Geliştirme
 Para Mevzuları
 Tasarruf Eğilimleri Araştırması
 Turuncu Damla

Sosyal Girişimler
 WeWalk 

«Future proof» istihdam 
 Dijital Öğretmenler 
 Gelecek için Teknoloji Akademisi
 ING Eşit Gelecek Burs Fonu ve Bursiyerler
 Turuncu Okullar
 Bağışlar (Odak alanlarımızza göre birçok STK ile iş birliği)

Çeşitlilik & Kapsayıcılık
• D&I Week 
• 8 Mart Kadınlar Günü ve tüm kadın iletişimleri
• UN WEPs & Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Gönüllülük

• Turuncu Kalpler

Bilgi

Bilgi sağlayarak karar 
süreçlerini iyileştirerek

 Para Mevzuları
 Tasarruf Eğilimleri Araştırması

İnovasyon

İnovatif araç ve 
hizmetler sunarak
• Turuncu Hesap
• Turuncu Ekstra
• Koy Kenara 

KatılımKüresel iş birliklerinde 
yer alarak

• UN Kapsayıcı Finans 
Çalışma Grubu

• IICEC
• SKD




