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ING Bank’lıların İstanbul Maratonu’nda atacağı 

her adım Kahramanmaraşlı çocuklar için 

500 ING Bank çalışanı, UNICEF Türkiye işbirliği ile hayat verdikleri Kahramanmaraş’taki 

Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul 

Maratonu’nda koşuyor. ING Bank çalışanlarının, geçtiğimiz yılki maratonda yarattıkları 

kaynakla temelleri oluşturulan Merkezin, bu yılki koşu ile imkanlarının artırılması 

planlanıyor.  

ING Bank çalışanları, 16 Kasım 2014 Pazar günü bu yıl 36’ıncısı düzenlenecek olan İstanbul 

Maratonu’nda, UNICEF Türkiye işbirliği ile Kahramanmaraş’taki Okul Öncesi Eğitim 

Merkezi’ne destek için koşacak.  

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İstanbul Maratonu’na katılan ING Bank çalışanları UNICEF 

işbirliği ile Kahramanmaraş’ta bir Okul Öncesi Eğitim Merkezi açılması hedefiyle koşmuştu. 

Katılımcıların ve ING Bank’ın katkılarıyla oluşturulan kaynak sayesinde yakında hayata 

geçirilecek olan Merkez için ING Banklılar bu yıl tekrar koşuyor.  

Maratonda koşarken aynı zamanda projeye destek veren ING Bank çalışanları merkezin 

imkanlarının artırılması için kaynak yaratmış olacak. ING Grubu’nun da çalışanların topladığı 

toplam tutarla aynı oranda katkıda bulunmasıyla projeye sağlanacak destek ikiye katlanacak.  

Kısa süre sonra Kahramanmaraşlılar’a kapılarını açacak olan Merkez’de 4-5 yaş aralığındaki 

çocuklar gündüz bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerine kavuşacak; anneler ise çocuk 

gelişimi eğitimlerinin yanı sıra kendileri için meslek eğitimi programlarına katılabilecekler. 
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ING Bank Hakkında: 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. 

ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 
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faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal 

sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator 

prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve 

çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow 

Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de  imza 

atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel 

bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. Yeni dönem bankacılığın 

öncüleri arasında yer alan 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 Bank, 

modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık 

eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk projesini yürütmektedir. Proje ilk yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 

öğrenciye ulaşmıştır. 

  


