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ING Bank’ın Kahramanmaraş’ta yenilediği 

“Turuncu Okul” eğitim-öğretime başladı  

 ING Bank’ın, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye desteğiyle başlattığı Kahramanmaraş 

Dulkadiroğlu Karacasu İlkokulu yenileme projesi tamamlandı. 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılına hazır hale gelen “Turuncu Okul”un açılış töreni ING Bank Genel Müdür Yardımcısı 

Görkem Köseoğlu’nun yanı sıra Unicef Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı, 

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’un ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Halil İbrahim Çolakkadı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.  

ING Bank’ın ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veren yaklaşımı 

çerçevesinde çalışanlarıyla birlikte toplumsal fayda yaratacak projelere sağladığı destek, 

Kahramanmaraş’taki okul yenileme projesi ile devam ediyor.  

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye’nin de desteğini alarak Kahramanmaraş’ta bulunan 

Dulkadiroğlu Karacasu İlkokulu’nu yenileme projesini başlatan ING Bank Türkiye, “Turuncu 

Okul”u, çalışanları, ING Grubu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 

2016-2017 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.  

Yenilenen okulun açılış törenine ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu’nun yanı 

sıra, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Halil İbrahim Çolakkadı katıldı.  

Görkem Köseoğlu: “Turuncu Okul’u çocuklarımıza armağan etmekten büyük mutluluk 

duyuyoruz” 

ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu, törende yaptığı konuşmada, şunları 

kaydetti:  

“ING Bank için Kahramanmaraş ayrı bir öneme sahip. 2013 yılında faaliyete başlayan ve 

bankacılık üssü olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’mizde 

Türkiye operasyonlarının yüzde 80’ini yürütüyoruz. Bizim için stratejik öneme sahip 

Kahramanmaraş’a yaptığımız ekonomik ve toplumsal katkı, sosyal sorumluluk 

çalışmalarımızın da odağında yer alıyor.  

Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef işbirliğiyle Dulkadiroğlu Karacasu İlkokulu’nu yenilemek için bir 

çalışma başlattık. Bunun için hem ING Grubu hem ING Bank Türkiye olarak biz hem de 

çalışanlarımız fon yarattı. Bu fonların öncülüğünde, Kahramanmaraş İl Milli Eğiim Müdürlüğü 

ve okul müdürümüzün desteğiyle yenileme çalışmaları tamamlanan Turuncu Okul’u 

çocuklarımıza armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.  

Turuncu Okul’da Turuncu Damla eğitimleri başlayacak  

Açılışta ING’lilerin oluşturduğu çalışan gönüllülüğü platformu Turuncu Kalpler, çocuklarla 

çeşitli oyunlar oynayarak birlikte keyifli vakit geçirdi. Okulda önümüzdeki dönem ilkokul 
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3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine tasarruf alışkanlığı kazandıracak Turuncu Damla eğitimi 

de verilmeye başlanacak.  

Turuncu Damla, Çocuklarda tasarrufa yönelik davranış değişikliğine odaklanan, öğretmenleri 

içine alan, uzun soluklu, çoklu paydaş katılımlı, akademik temelli etki analizi ile ölçümlenen ilk 

eğitim programı. ING Türkiye’nin 2013 yılından beri başarıyla sürdürdüğü program yaklaşık 

25.000 öğrenciye ulaştı.  

  

 

ING Grubu Hakkında 

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

finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 52 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.  

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 280 şube 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 198 okulda, 618 öğretmene ve 

23.500 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.  
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