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ING TÜRKİYE GÖNÜLLÜLER GÜNÜ’NDE ÇALIŞANLARINI
DESTEK ARAYAN PROJELER İLE BULUŞTURDU
ING Türkiye, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü gönüllülük projelerine destek
vererek kutladı. ING Türkiye Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda 12 sivil
toplum kuruluşu, destek aradığı sosyal sorumluluk projelerini ING çalışanları ile
buluşturarak ING’li gönüllüleri projelerine dahil etti. Türkiye’de bireysel bağışçılığı
geliştiren özgün bir model geliştiren Adım Adım’ın kurucusu Renay Onur, “Kişinin
etrafında gördüğü sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp, sorunlara çözüm bulmak
için gönülden ve heyecanlı bir şekilde çalışarak yaratıcı çözümler üretmesi
kurumları ve toplumu değiştirir, dönüştürür” dedi.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle
faaliyet gösteren ING Türkiye, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü, çalışanlarını
projelerine gönüllü arayan sivil toplum kuruluşları ile buluşturduğu bir organizasyonla
kutladı. Adım Adım projesi ile Türkiye’de bireysel bağışçılığı geliştiren özgün bir model
geliştiren, Açık Açık Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Renay Onur, düzenlenen
toplantıda ING Türkiye çalışanlarına gönüllülük projelerinde yer almanın sürdürülebilir
bir gelecek için önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. Organizasyon kapsamında;
Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tüvana Okuma İstekli
Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Tohum Türkiye Otizm
Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF), Ahtapot Gönüllüleri, Bilim Kahramanları Derneği, Sosyal Güçlendirme için Spor
ve Beden Hareketi Derneği (BOMOVU), Down Sendromu Derneği (DSD) ve Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) gönüllülük projelerini ING Türkiye çalışanlarına
tanıtma imkanı buldu. Düzenlenen buluşma sonrasında pek çok ING Türkiye çalışanı
gönüllülük projelerinde yer almak üzere gönüllü oldu.
Renay Onur: “Kişinin, gördüğü sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp çözüme katkıda
bulunması, kurumları ve toplumu dönüştürür”
5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü kapsamında ING Türkiye çalışanlarına bir konuşma
yapan Renay Onur, “Bireyleri topluluk haline getiren, güçlendiren en önemli özellikleri;
sorunlarına beraber çözüm bulmaktır. Aynı toprakları paylaşıp aynı havayı soluduğu

insanların ve canlıların sorunlarını çözmek için girişimde bulunmayan, buna zaman
ayırmayan bireylerin topluluk olma ihtimali yoktur” dedi. Renay Onur şöyle konuştu:
“Ailemizden daha fazla zaman geçirdiğimiz kurumların liderlerinin gönüllülük
konusunda çok önemli sorumlulukları olduğuna inanıyorum. Kurumlar içinde
yaygınlaştırılan bu çalışmalar ile kurum çalışanları daha bilinçli, dünyaya daha faydalı
bireyler olacaklardır. Sorunlara çözüm bulmak için gönülden ve heyecanlı bir şekilde
çalışmak; girişimcilerin en önemli özelliğidir. Bu şekilde organize gönüllülük
faaliyetleriyle kurum çalışanları daha mutlu olur, aidiyetleri yükselir ve verimlilikleri
artar. Kişinin etrafında gördüğü sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp yaratıcı çözümler
üretmesi kurumları ve toplumu değiştirir, dönüştürür.”
ING Türkiye Hakkında:
ING 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
- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin 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, 310 okulda,
35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan
ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine
geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.
ING Grubu Hakkında:
ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ 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 Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri
arasındadır.

