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ING TÜRKİYE VE TMOK DESTEKLEDİKLERİ KADIN SPORCULARI TOKYO’YA 

UĞURLUYOR  

 

ING’NİN “OLİMPİK KIZLAR”I TOKYO YOLUNDA 

 
 Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ING Türkiye, Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar projesi 

kapsamında desteklediği ve Olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan kadın sporcuları 

Tokyo’ya uğurluyor.  Bu kapsamda sporcuları uğurla uğurlamak için özel bir proje hayata 

geçiren ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye’ye sporculara destek mesajı paylaşmaları 

için çağrıda bulunuyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Olimpik Kızlar’ımızın 

ilham veren mücadelelerini desteklemekten mutluyuz.  Kadın rol modellerin 

desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek 

potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ülkemizi temsil edecek bütün 

sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise 

“Başarıları ve örnek sporcu kişilikleriyle Tokyo 2020’de ülkemizin gurur kaynağı olacağına 

gönülden inandığımız sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.  
  

Daha iyi ve eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesi gerektiğine inanan ING, Çeşitlilik ve Dahiliyet 

Politikası çerçevesinde ilerleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alıyor. Bu 

kapsamda kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atan ING Türkiye, Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında 

desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları’na uğurladı.  Olimpik Kızlar projesi kapsamında 

desteklenen ve Olimpiyatlar’a katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren 

ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye’ye sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulunuyor. 

Proje kapsamında gelen destek mesajları bir USB kolyeye yüklenecek ve Olimpik Kızlar projesi 

kapsamında desteklenen kadın sporculara gönderilecek. 

 

Alper Gökgöz: Kadın rol modellerin desteklenmesi ile Türkiye’nin gerçek potansiyeli ortaya çıkacak  

 

Cinsiyet bağımsız fırsat eşitliğini ING kültürünün bir parçası olarak gördüklerini belirten ING Türkiye 

Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING olarak cinsiyet eşitliğini faaliyetlerimizin odağımıza alıyor ve daha 

eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda güçlü 

olduğumuz ve katkı sağlayabileceğimize inandığımız alanlarda kadının güçlendirilmesine yönelik 



adımlar atıyoruz. Cinsiyet eşitliğine bütüncül olarak bakıyor, sadece kurum içerisinde değil aynı 

zamanda kurum dışında da kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atıyoruz. Kadın rol 

modellerin desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek 

potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türk sporunun en köklü paydaşlarından Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi paydaşlığı ile ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’ni de bu hedefle hayata geçirdik.  

Bu proje ile sporcularımızın yanında sadece maddi olarak yer almıyoruz, aynı zamanda onları bir rol 

model olarak küçük yaştaki genç kızlarımıza da tanıtıyoruz. Kadın rol modellerin desteklenmesi ile 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına 

inanıyoruz. Projemiz ile kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini 

vurguluyoruz. Bu nedenle “Bastırın Kızlar” diyerek hem onları cesaretlendiriyoruz hem de onları izleyen 

milyonlarca genç kıza ilham vermek istiyoruz” dedi.  

 

Gökgöz, “Tokyo 2020 Olimpiyatları yüzde 49’a yakın kadın sporcu katılımıyla bugüne kadarki cinsiyet 

eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı Oyunlar olacak. Olimpiyat kotası alan ve Türkiye adına 

yarışacak olan kadın sporcu oranı da 50 kadın sporcu ile yüzde 46 oldu. Olimpiyatlar’da kadın 

temsilinde eşitliğe bu kadar yaklaşmak hepimiz için oldukça mutluluk verici. Sporcularımız Tokyo 2020 

Olimpiyatları’na da büyük bir azim, disiplin ve kararlılıkla hazırlanıyorlar. Elde edecekleri sonuç ne olursa 

olsun Tokyo yolunda mücadele eden ve Olimpiyatlar’da yarışacak sporcularımızın onları izleyen genç 

kızlarımıza ilham vereceğine inancımız tam. Ülkemizi temsil edecek bütün sporcularımızla gurur 

duyuyor ve hepsine başarı dileklerimizi iletiyoruz” diye aktardı. 

  

Uğur Erdener: Yarının güçlü kadınlarına ilham olacak sporcularımıza başarılar diliyoruz 

 

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise “Kadınların sporun her kademesine eşit ve güvenilir erişimini 

sağlamayı kendine görev ve misyon edinen bir kuruluş olarak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 

ülkemizi temsil edecek rol model kadın sporcularımıza ING ile birlikte destek olmaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz. Yarının güçlü kadınlarına ilham olacak, bizleri gururlandıracak sporcularımıza gönülden 

başarılar diliyoruz” dedi.  

 

ING Türkiye Hakkında: 

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren 

ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. 

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka 

yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası 

olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları 

destekliyor.  ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için 

Teknoloji Akademisi projelerini yürütüyor. 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 üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - 

WEPs imzacısı. 

 

ING Grubu Hakkında: 

Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 

AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri 

Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. 

Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics ve MSCI tarafından yapılan sektör 

kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider konumda yer 

http://inga.as/


alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, 

Ocak 2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) 

puan aldı. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Hakkında:  
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tamamı gönüllülerden oluşan, kâr amacı gütmeyen, toplum yararına çalışan, özerk bir 

sivil toplum kuruluşudur. Yüz yılı aşkın geçmişi ile Türk sporunun en köklü paydaşlarından birisi ve Türk sporunun gelişimi için 

çalışan üst düzey bir hizmet kurumudur. 

TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ‘Olimpik Antlaşma’sına uyumlu tüzüğü, görev ve faaliyetleriyle Olimpik 

Hareket’in Türkiye’deki ve Türk sporunun Olimpik Hareket içerisindeki temsilcisidir. Başta Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak 

üzere Gençlik Olimpiyat Oyunları, Avrupa Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivalleri ve Akdeniz Oyunları gibi IOC patronajındaki 

spor organizasyonlarına Türk sporcularının katılımı ve Olimpik Oyunlara adaylık konularında Türkiye’nin tek yetkili kurumudur. 

TMOK sporu başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanlarımızın hayatının bir parçası haline getirerek Türkiye’nin 

başarılı bir spor ülkesi ve Türk sporunun uluslararası camiada dostluk, mükemmellik ve saygı gibi Olimpik değerler üzerinden 

tanındığı bir gelecek yaratmak için çalışır. 

 


