
   

BASIN BÜLTENİ 

 

Istanbul, 18 Temmuz 2012 

 

ING Bank’tan Çalışanlarının Yaşadığı Trafik 

Sorununa “Boğaz Geçişli” Çözüm 
 

 
ING Bank, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bakıma alınmasıyla Anadolu 

Yakası’nda oturan çalışanlarının yaşadığı trafik sorununa çözüm getirdi. Her 

akşam mesainin bitimiyle yaklaşık 400 kişi otobüslerle önce İstinye İskelesi’ne, 

ardından teknelerle Küçüksu İskelesi’ne ulaştırılıyor. Çalışanlar, Küçüksu’dan 

da bankanın servisleriyle trafik sorunu yaşamadan evlerine gidiyor. 

 
 

Türkiye bankacılık sektöründe “En İyi İşveren Olma” hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank, İstanbul’da 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde başlayan ve Eylül ayına kadar sürecek yenileme çalışmaları 

dolayısıyla Anadolu Yakası’nda oturan yaklaşık 400 çalışanı için trafik sorununa farklı bir çözüm 

getirdi.  

 

Maslak’tan İstinye’ye, İstinye’den Küçüksu’ya… 

 

Çözüm kapsamında ING Bank’ın Maslak’taki Genel Müdürlüğü’nde görev yapan ve Anadolu 

Yakası’nda oturan yaklaşık 400 kişi, her akşam mesai bitiminde otobüslerle İstinye İskelesi’ne transfer 

ediliyor. Ardından teknelerle Küçüksu İskelesi’ne geçen çalışanlar, buradan bankanın servisleriyle 

normal güzergahları üzerinden evlerine ulaşıyorlar. Uygulama ile ING Bank, Genel Müdürlük 

çalışanlarının mesai bitiminde uzun saatler boyunca trafikte kalmalarının önüne geçmiş oluyor.  

 
 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir 
finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla 
ülkede 94 binin üzerinde çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime 
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, 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 koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. 
UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı 
kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu 
FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında 
Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır 
karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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