
  

 

Basın Bülteni                             İstanbul, 22 Nisan 2015 

 
ING ve UNICEF el ele vererek 10 yılda 1 milyon 

çocuğa ulaştı 
 
 
ING ve UNICEF, çocuklara daha iyi bir eğitim sağlamak amacıyla 2005 yılında güçlerini birleştirerek dünya 
çapında imza attıkları ortak projelerle, 10 yılda 1 milyon çocuğa destek oldu. ING Bank Türkiye de 
çalışanlarının 4 yılda 2020 saat mesai harcayarak gerçekleştirdiği gönüllü faaliyetleri sonucunda 70 bin 
Euro’luk kaynak yaratarak bu büyük başarıya katkı sağladı ve Kahramanmaraş’ta Okul Öncesi Eğitim 
Merkezi projesini hayata geçirdi.  
 
ING, 2005 yılında UNICEF ile başladığı küresel işbirliği ile tüm dünyada 1 milyon çocuğa destek oldu. Bu 
sene 10’uncu yılına giren ortaklık kapsamında ING, başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok farklı yerinde, 
eğitim alanında fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan 1 milyon çocuğun daha iyi bir eğitim görmesine katkıda 
bulundu.  
 
ING Bank Türkiye de, çalışanlarının gönüllü katılımı ile UNICEF’in “Küçüklere Büyük Destek” programına 
kaynak oluşturan faaliyetler gerçekleştirerek 1 milyon çocuğa ulaşılmasına destek oldu.  
 

ING Bank Türkiye çalışanlarıyla UNICEF’e 4 yılda 70 bin Euro fon sağladı  
 
ING Bank Türkiye ise çalışanlarının gönüllü desteği ile 2012 yılından bu yana UNICEF’in “Küçüklere Büyük 
Destek” projesine katkı sağlıyor. Proje kapsamında çocuklara kaynak sağlamak amacıyla 4 yılda 720 ING Bank 
çalışanı toplam 2020 saat mesai harcayarak çeşitli faaliyetlere imza attı.  
 
Bununla birlikte, ING Bank, UNICEF iş birliği ile Kahramanmaraş’taki çocuklara Okul Öncesi Eğitim Merkezi 
kurulması için bir çalışma başlattı. ING Bank çalışanları, 2013 ve 2014 yıllarında İstanbul Maratonu’na 
katılarak Kahramanmaraşlı çocuklar için koştular ve topladıkları bağışlarla merkezin kurulumu için fon 
yarattılar.   
 
2014 yılında Soma’da yaşanan elim maden kazası sonrası hemen aksiyon alan ING Bank çalışanları, Soma için 
oluşturdukları dayanışma fonuna düzenledikleri UNICEF için Koş “Run for UNICEF” etkinliğiyle ek kaynak 
sağladı. Bu dayanışma fonu ile UNICEF ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda Soma’da 
maden kazasından olumsuz etkilenen çocuklara psikososyal destek hizmetleri sunuldu.  
 
ING Bank, gönüllü çalışanlarının desteği ile UNICEF’in “Küçüklere Büyük Destek” programına, 4 yılda 
toplamda 70 bin Euro fon sağladı.  
 
Nisan sonunda iki ING Bank Türkiye çalışanı Londra Maratonu’na katılarak Kahramanmaraş’taki Okul Öncesi 
Eğitim Merkezi’ne destek sağlamak için bir bağış toplamaya devam edecek.  
 

Çocuklarla birlikte gençlere de katkı sağlanacak   
 



  

 
ING, UNICEF iş birliğinin kapsamını genişleterek önümüzdeki dönemde “Gençlere Destek” (Power for Youth) 

programı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Program kapsamında kişisel gelişimlerinin önemli bir 

noktasında bulunan 10 ila 19 yaşları arasındaki gençlerin temel eğitimlerine destek olunması amaçlanıyor. 

Hedef ise 2017 sonuna dek dünyanın farklı ülkelerinden 335 bin gencin aydınlık bir gelecek elde etme şansını 

artırmak ve yaşadıkları toplumların ekonomik gelişimi ve sürdürülebilir ilerlemesini destekleyecek bireyler 

olarak yetişmeleri için fırsat eşitliği yaratmak..   

 
Ayrıntılı Bilgi için:   
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ING Grubu 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 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 330 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 programını yürütmektedir. Program ikinci yılında 9 

ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 
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