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ING BANK, ÇOCUKLARIN ‘EŞİT BİR DÜNYA’ 

HAYALİNİ İLETİŞİME TAŞIDI 
 

ING Bank’ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı ve “Kızlar 

da yapar erkekler de” temasıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği reklam filmi 

yayınlanmaya başladı. Filmle, çocukların, cinsiyet ayrımı olmaksızın kurduğu 

hayallerin peşinden gittiği bir dünyaya ışık tutan ING Bank, Ağrılı çocukların barış 

dolu, tertemiz ve eşit bir gelecek hayalini iletişimine taşıdı. 

 

Geleneksel bankacılığın ötesine geçen uygulamalarıyla finans dünyasının yanı sıra hayatın 

içinden alanlarda da fark yaratma hedefiyle ilerleyen ING Bank’ın, “Kızlar da yapar erkekler de” 

temasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çektiği reklam filmi yayına girdi. 

Filmle, cinsiyet ayrımı olmaksızın hayallerinin peşinden gidebilen çocukların gelecek rüyasına 

ışık tutan ING Bank, Ağrı’daki çocukların barış dolu, tertemiz ve eşit bir dünya hayaline kulak 

verdi.   

 

Birleşmiş Milletler cinsiyet eşitliği programı HeForShe destekçisi  olan ING Bank, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve sosyal hayatta 

daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirebilmek adına çektiği reklam filmiyle, eşit bir gelecek için kız, 

erkek demeden tüm çocukları hayallerinin peşinden gitmeye davet ediyor. “Kimsenin 

kimseden fazlası ya da eksiğinin olmadığı” bir dünya hayali kuran çocukların gelecek düşlerini 

ekrana taşıyan banka, 23 Nisan’da sosyal medya kullanıcılarını #HayallerinYeter etiketiyle, eşit  

bir gelecek için konuşmaya da çağırıyor.  

 

Reklam filmini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:  

https://www.youtube.com/watch?v=TOVMrDeCJl0 
 
 
Reklam Künyesi:  
 
Reklamveren: ING Bank 

Reklamveren Yetkilileri: Feyza Feridunoğlu Tamer, Gökçe Say, Bengisu Dinçer  

Reklam Ajansı: Publicis İstanbul 

ECD: Can Faga 

Yaratıcı Ekip: Cihangir Gümüş, Erdem Köksal, Deniz Şencan, Fatih Düzyol 

Müşteri İlişkileri Ekibi: Letisya Taşçı, Emre Küçüksöz, Joel Erikman, Gamze Kaplan 

Stratejik Planlama Ekibi: Zeynep Bortaçina, Cem Solak, Ayşe Yavuz 

Atölye: Yahya Mayda, Mehmet Hasılcıoğulları 

Prodüksiyon Ekibi: Arzu Köksal, Hüseyin Sert 

https://www.youtube.com/watch?v=TOVMrDeCJl0
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Prodüksiyon Şirketi: Autonomy 

Yönetmen: Gazali Görüryılmaz 

 

 

ING Bank Türkiye Hakkında:  

ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact 

Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi 

olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi ile hizmet 

veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu 

kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde 

pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, 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 7 ilde, 236 okulda, 800 öğretmene ve 29.000’i aşkın öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni 

dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan 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 Grubu Hakkında:  

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu 

hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS),  Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem 

görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi 

sıralamasında  “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones 

Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır. 
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