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Müﬂterilerimizin finansal
geleceklerini yönetmelerini
destekleyecek standartlar
konusunda referans noktas› olmak

Paydaﬂlar›m›z
Tüm faaliyetlerimizde
paydaﬂlar›m›z›n
ç›karlar›n› özenle gözetiriz.
Müﬂterilerimiz bizim varoluﬂ
sebebimizdir. Onlar için, verdi¤i
sözleri tutan ve çal›ﬂ›lmas›
kolay bir iﬂ orta¤› olmay›
hedefleriz. Müﬂterilerimizin
beklentilerini karﬂ›lad›¤›m›z,
hatta onlara bu beklentilerin
ötesinde hizmetler
sundu¤umuz sürece di¤er
paydaﬂlar›m›z›n da
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabiliriz.
Çal›ﬂanlar›m›z baﬂar›m›z›n
anahtar›d›r. Onlar›n kiﬂisel
geliﬂimlerine yat›r›m yaparak
herkes için heyecan verici, sa¤l›kl›
ve güvenli bir iﬂ ortam›
yaratmay› hedefleriz.
Çal›ﬂanlar›m›z›n çabalar›n›
takdir eder, baﬂar›lar›n›
ödüllendiririz.
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‹ﬂ iliﬂkisi kurdu¤umuz kiﬂileri,
kurumlar› ve tedarikçilerimizi,
iﬂ ortaklar›m›z olarak görürüz.
‹liﬂkimizin temeli karﬂ›l›kl› sayg› ve
adil olmaya dayan›r.
Toplum Hükümetler, düzenleyici
kurumlar, sivil toplum kuruluﬂlar› ve
sektörel kuruluﬂlar, içinde faaliyet
gösterdi¤imiz toplumun
parçalar›d›r. Tüm toplumsal
kesimlerle iyi iliﬂkiler kurmak ve
sorumlu bir kurumsal vatandaﬂ
olmak, faaliyetlerimizi
sürdürülebilir k›lman›n ve uzun
vadeli baﬂar›m›z›n olmazsa
olmazlar›d›r.
Hissedarlar›m›z ﬁirketimize yat›r›m
yapan hissedarlar›m›z›n
memnuniyeti do¤rultusunda
sa¤lam bir performans göstermeyi
ve uzun vadede hissedar de¤erini
art›rmay› hedefleriz.
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‹ﬂ
‹lkelerimiz

Dürüstlük
Aç›kl›k ve ﬂeffafl›k
Karﬂ›l›kl› sayg›
Topluma ve do¤al çevreye karﬂ› sorumluluk

Uluslararas› bir finans kuruluﬂu olan ING, gerçekleﬂtirdi¤i ekonomik ve
sosyal de¤iﬂimle, geniﬂ bir kitlenin hayat›n› etkiler. Bu nedenle, kârl› olmak
kadar, adil olmak da bizim için son derece önemlidir. Baﬂar› kriterimiz, tüm
paydaﬂlar›m›z için en do¤ru olan› yapmakt›r.
‹ﬂimiz insan ve güven odakl›d›r. ‹nsanlar›n paralar›n› güvenle teslim
edebilece¤i bir kurum olma sorumlulu¤unu çok ciddiye al›r›z. Ancak
profesyonel ve dürüst davrand›¤›m›z sürece paydaﬂlar›m›z›n güvenine lay›k
olabilir ve ﬂirketimizin itibar›n› koruyabiliriz. ING ‹ﬂ ‹lkeleri, bu aç›dan
önemlidir.
‹lk kez 1999 y›l›nda yay›nlanan
ING ‹ﬂ ‹lkeleri, çal›ﬂma
arkadaﬂlar›m›zdan beklenen
davran›ﬂ biçimleri için uluslararas›
standartlar oluﬂturmuﬂtur.
‹lkelerimiz, de¤iﬂen koﬂullara uyum
sa¤lamak ad›na, her beﬂ y›lda bir
güncellenmektedir. De¤er
verdi¤imiz, inand›¤›m›z ve
hedefledi¤imiz unsurlar› kapsayan
bu ilkeleri hayat›m›z›n bir parças›
haline getirmek, zamana yenik
düﬂmeyecek kararlar almam›za
yard›mc› olacakt›r.

Her bir ilke ayn› derecede önemlidir
ve hepsi bir bütün olarak bizim
ortak bilincimizi oluﬂturur. Ayn›
ﬂekilde stratejimizin, kültürümüzün
ve günlük operasyonlar›m›z›n
temelinde de bu ilkeler vard›r.
Her bir çal›ﬂma arkadaﬂ›m›z,
ilkelerimizi herhangi bir tart›ﬂmaya
yer b›rakmaks›z›n uygulamakla
yükümlüdür. ING ‹ﬂ ‹lkeleri,
en iyi yapt›¤›m›z ﬂeyi, yani
müﬂterilerimizin finansal
geleceklerini yönetmelerine
yard›mc› olmay›, bugün de
gelecekte de sürdürmemizi
sa¤layacakt›r.
ING Grubu ‹cra Kurulu
Eylül 2009
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Dürüstlük
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‹ﬂimiz güven temellidir.
Güven kazanabilmemiz,
koﬂullar ve sonuçlar ne olursa
olsun, de¤erlerimiz ve
ilkelerimizden ödün vermemeye
ba¤l›d›r. Paydaﬂlar›m›z her zaman
sözümüzde duraca¤›m›za,
dürüstlük ve adaletten ayr›lmadan
çal›ﬂaca¤›m›za güvenmelidir.

Bu do¤rultuda biz ING olarak;
• yapt›¤›m›z iﬂlerin do¤ru, yasal ve
paydaﬂlar›m›za karﬂ› sayg›l› olup
olmad›¤›n› sürekli sorgular,
faaliyetlerimizi bu yönde
düzenleriz,
• mevcut kanun ve yönetmeliklerle
kurum içi ve kurum d›ﬂ› kurallara,
yasalara, tüzüklere ve politikalara
uygun hareket ederiz,
• k›sa vadeli kazan›mlar için uzun
vadeli hedeflerimizi riske atmay›z,
• yaln›zca sayg›n ve yasal ortaklarla
iﬂ iliﬂkisi kurar›z,
• müﬂteri ve ﬂirket bilgilerinin
güvenli¤i konusunda azami özeni
gösteririz,
• rekabet üstünlü¤ü sa¤lamak için
rakiplerimizi kötülemeyiz ve etik
kurallara ayk›r› davranmay›z,
• olas› ç›kar çat›ﬂmalar›n› engeller
ya da sorumlu bir ﬂekilde
yönetiriz,
• davran›ﬂ ve faaliyetlerimizin
sorumlulu¤unu üstleniriz.
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Güven; adil ve dürüst
davranarak, de¤erlerimiz
ve ilkelerimize uygun
hareket ederek kazan›l›r.
Biz, sayg›n ortaklarla
çal›ﬂ›r, yasalara uyar ve
davran›ﬂlar›m›z›n
sorumlulu¤unu üstleniriz.

Aç›kl›k ve
ﬂeffafl›k

10

En iyi performans›
sergileyebilmemiz için,
paydaﬂlar›m›za karﬂ› duyarl›
olmal›y›z. Aç›k ve ﬂeffaf iletiﬂim,
tüm iliﬂkilerimizdeki önceli¤imiz
olmal›d›r. Di¤er bir deyiﬂle,
kastetti¤imiz ﬂeyi aç›kça söylemeli
ve bunu konunun özüne de¤inen
yal›n bir dille ifade etmeliyiz.

Bu do¤rultuda biz ING olarak;
• paydaﬂlar›m›z› dinler, onlar›n
de¤iﬂen ihtiyaç ve beklentilerine
kulak veririz,
• müﬂteri bilgilerinin anlaﬂ›l›r,
eriﬂilebilir ve etkin olmas›n›
sa¤lar›z,
• sundu¤umuz ürün ve hizmetlerin
maliyetleri, koﬂullar› ve risklerinin
anlaﬂ›labilir ve ﬂeffaf olmas› için
çal›ﬂ›r›z,
• kolay eriﬂilebilir olmaya ve
herkese gereksinim duydu¤u
yan›tlar› vermeye özen gösteririz,
• düzenleyici kurumlar,
hissedarlar›m›z ve
performans›m›zla ilgilenen di¤er
tüm kurum ve kiﬂilere do¤ru,
zaman›nda ve anlaﬂ›labilir
raporlama yapmak ve bilgi
vermek için etkin çaba gösteririz,
• paydaﬂlar›m›zla aç›k ve içten
diyaloglar kurar, onlar›n
ihtiyaçlar›na gerçekten kulak
verir, bu ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
için gereken ad›mlar› atar›z.
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Dikkatle dinleriz.
Kastetti¤imizi söyler,
söyledi¤imizi kastederiz.
Ulaﬂ›labilir ve duyarl›y›z.
Paydaﬂlar›m›zla aç›k ve
içten bir diyalog kurar›z.

Karﬂ›l›kl›
sayg›
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Bireysel de¤erlere ve temel insani
haklara sayg› göstermek,
müﬂterilerimiz, çal›ﬂanlar›m›z ve
paydaﬂlar›m›zla kurdu¤umuz
uzun vadeli iliﬂkilerin temelini
oluﬂturur. Birbirimize sayg›l›
davran›r, bireysel ve fikirsel
çeﬂitlili¤in sa¤lad›¤› zenginlikten
gurur duyar›z. Kapsay›c› olmaya
önem veririz. Yönetimin ve
çal›ﬂanlar›n tutumunun müﬂteri
taban›m›z› yans›tmas›n› isteriz.
‹ﬂbirli¤i yaparak, bilgiyi paylaﬂarak
ve performansa odaklanarak,
ﬂirketimizin tüm potansiyelini
ortaya koyabilece¤ine inan›r›z.

Bu do¤rultuda biz ING olarak;
• baﬂkalar›na kendimize
davran›lmas›n› istedi¤imiz gibi
davran›r›z,
• çal›ﬂanlar›m›z›n farkl›
düﬂüncelerini ve bireysel
de¤erlerini özgürce ifade
edebilmesini teﬂvik ederiz,
• eﬂitli¤i savunur, ING’deki herkes
için f›rsat yaratmaya çal›ﬂ›r›z,
• iﬂbirli¤inin daha iyi sonuçlar
verece¤i bilinci ile, yak›n iliﬂkiler
içinde çal›ﬂ›r›z.
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Kültürümüz; düﬂünce çeﬂitlili¤i, kapsay›c›l›k, iﬂbirli¤i,
f›rsat eﬂitli¤i ve kiﬂisel de¤erler ile temel insani haklara
sayg› üzerine kurulmuﬂtur.

Topluma ve
do¤al
çevreye
karﬂ›
sorumluluk
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Finansal hizmetler sa¤layan bir
ﬂirket olarak, toplumdaki rolümüz
sadece ekonomik boyutla s›n›rl›
de¤ildir. ‹ﬂ yap›ﬂ biçimimizin
toplumsal ve do¤al çevremizi
do¤rudan etkileyebilece¤inin
fark›nday›z. Bu nedenle, çal›ﬂma
kurallar›m›z› belirlerken,
toplumla, etik ilkelerle ve do¤al
çevreyle ilgili bir dizi konuyu göz
önünde bulundururuz.
Gezegenimizi ve bize sundu¤u
s›n›rl› kaynaklar› gelecek nesiller
için korumak ad›na üzerimize
düﬂeni yapmak isteriz. Ortakl›k
kurdu¤umuz kurumlarla birlikte,
sürdürülebilir kalk›nmaya ve
faaliyet gösterdi¤imiz toplumlara
yat›r›m yapar›z. Bu toplumlar,
ﬂirketimizin, çal›ﬂanlar›m›z›n ve
müﬂterilerimizin evi, yani uzun
vadeli baﬂar›m›z›n vazgeçilmez
birer parças›d›r.

Bu do¤rultuda biz ING olarak;
• faaliyetlerimizin insanlar veya
do¤al çevre üzerinde
yaratabilece¤i olumsuz etkileri
engellemeye veya bu etkileri
sorumluluk bilinciyle yönetmeye
özen gösteririz,
• toplumsal sorunlar ve do¤al
çevreyle ilgili sorunlar konusunda
üzerimize düﬂeni yapar›z,
• olumlu bir sosyal geliﬂim hedefi
için, iyi amaçlar u¤runa yap›lan
çal›ﬂmalar› destekler ve toplumsal
yat›r›mlar yapar›z,
• çal›ﬂanlar›m›z› toplumla iliﬂki
kurmak ve toplum yarar›na
faaliyetlere gönüllü olarak destek
vermek konusunda teﬂvik ederiz.
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Ortaklar›m›zla birlikte sürdürülebilir
kalk›nma için çal›ﬂ›r›z.Olumlu de¤iﬂimi
hedefler, zarar vermekten kaç›n›r›z.
Çal›ﬂanlar›m›z› topluma katk› sa¤lamalar›
için cesaretlendiririz.

S›kça Sorulan
Sorular

ING ‹ﬂ ‹lkeleri kimler için
geçerlidir?
‹ﬂtiraklerimizde çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m›z da dahil olmak
üzere, hepimiz için geçerlidir.
ING ‹ﬂ ‹lkelerinin uygulan›p
uygulanmad›¤› nas›l izleniyor?
‹lkelerimizin uygulan›p
uygulanmad›¤›, “Finansal
Olmayan Riskler Tablosu”
arac›l›¤›yla izlenir. Bu konu, her
çeyrekte ING’nin Denetim
Komitesi, ‹cra Kurulu ve Yönetim
Kurullar›nda görüﬂülür.
ING ‹ﬂ ‹lkeleri tüm konular› ve
olas›l›klar› kaps›yor mu?
Herhangi bir iﬂ ilkeleri
bildirgesinin tüm konular› ve
olas›l›klar› kapsamas›
beklenmemelidir. Özel durumlar
ve özel konular için bir dizi
uluslararas› ve yerel politika,
bildirge ve mesleki ilke söz
konusudur. Yine de, bunlar
taraf›ndan da kapsanmayan farkl›
durumlar her zaman ortaya
ç›kabilir. Böyle durumlarda bile,
ING ‹ﬂ ‹lkelerini rehber bir belge
olarak kullanabilirsiniz.
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Kuﬂku duydu¤unuz her konuda, her
zaman yöneticinize veya Uyum
Görevlisine dan›ﬂabilirsiniz.
ING ‹ﬂ ‹lkeleri ile ilgili di¤er
sorular›m› kime sorabilirim?
Bu konuda iliﬂki kuraca¤›n›z ilk kiﬂi
yöneticinizdir. Yöneticinizle
görüﬂemeyece¤iniz veya görüﬂmek
istemedi¤iniz konularda Uyum
Görevlisiyle temasa geçebilirsiniz.
Uyum konusunda daha detayl› bilgi
için ING Uyum Risk Yönetimi
portal›n› (Group Compliance Risk
Management) ziyaret edebilir veya
corporate.complianceRM@ing.com
“Uyum Grubu” adresine e-posta
gönderebilirsiniz. ING ‹ﬂ ‹lkeleri
metnine ING ve Bankam›z intranet
ve internet sayfalar›ndan
ulaﬂabilirsiniz.
ING Grubu
Kurumsal Sorumluluk Birimi
E-posta:
corporate.responsibility@ing.com
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Yasal Uyar›
ING ‹ﬂ ‹lkeleri kurum içi davran›ﬂ kurallar› niteli¤indedir. Çal›ﬂanlar›n çeﬂitli durumlarda nas›l davranacaklar›na iliﬂkin rehber niteli¤inde kurallardan oluﬂur.
‹ﬂtiraklerimizdekiler dahil tüm çal›ﬂanlar, unvanlar›na bak›lmaks›z›n, ING ‹ﬂ ‹lkelerine uymakla yükümlüdür. Bu kurallara uymad›klar› veya kurallar› eksik uygulad›klar›
takdirde ﬂirket taraf›ndan sorumlu tutulabilirler. Durumun özellikleri veya ihlalin boyutu ve sonuçlar›na ba¤l› olarak, an›nda iliﬂik kesilmesine kadar varan çeﬂitli
disiplin cezalar› uygulanabilir.

ING ‹ﬂ ‹lkeleri, üçüncü ﬂah›slara karﬂ›, uygun buldu¤umuz davran›ﬂlar bildirisi niteli¤indedir. ING’nin, kendi ‹ﬂ ‹lkelerini tam olarak uygulamad›¤›n› düﬂünen herhangi
bir üçüncü ﬂah›s, durumu bize iletmekte özgürdür. ‹ﬂ ‹lkelerimiz üçüncü ﬂah›slara karﬂ› bizim aç›m›zdan herhangi bir yükümlülük oluﬂturmamakla birlikte, konuya
özen gösterilmesini ahlaki görevimiz olarak benimser ve gerekti¤inde önlem al›r›z.

Bu metnin telif haklar› ING Groep N.V.’ye aittir. Kullan›c›, bu doküman›n ING Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalk›nma (ING Corporate Responsibility &
Sustainable Development) biriminin izni olmadan ço¤alt›lmas›, kopyalanmas›, da¤›t›lmas›, sat›lmas›, yeniden yay›mlanmas› veya aktar›lmas›n›n yasak oldu¤unu
baﬂtan kabul etmiﬂ say›l›r.
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