
 

 Basın Bülteni 

İletişim ve Marka Deneyimi Grubu  

İstanbul, 2 Aralık 2020 

 
ING Türkiye, TOG ve Yuvarla iş birliği ile engeller ortadan kaldırılıyor  

 

ING’DEN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 
WeWALK AKILLI BASTON DESTEĞİ 

 
ING Türkiye, görme engelli lise öğrencilerinin sosyal hayata bağımsız ve eşit 

katılımını sağlamak ve ihtiyaçlarına destek olmak için Toplum Gönülleri Vakfı 
(TOG) ile iş birliği yaparak “Birlikte Yürüyelim” kampanyasına bağışta bulundu. Bu 

sayede daha çok öğrencinin WeWALK akıllı baston sahibi olmasına katkı sunan 
ING Türkiye aynı zamanda, müşterilerinin Yuvarla.com üzerinden kampanyaya 

yaptığı bağış tutarı kadar ek bağış yaparak hareketin büyümesine destek olmayı 
hedefliyor.  

 
Sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü kapsamında Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) aracılığı ile “Birlikte Yürüyelim” kampanyasına 
destek oldu. Erken yaşta öğrenilen baston becerisi, görme engelli bireylerin sosyal hayata 
tam bağımsız ve eşit katılımını sağlıyor, özgüvenlerini artırıyor.  Bu kapsamda görme engelli 
öğrenciler için yürütülen kampanyaya bağışta bulunan ING Türkiye, daha çok gencin 
WeWALK akıllı baston sahibi olmasına destek oldu.  
 
ING Türkiye Turuncu Ekstra’lı müşterilerinin bağışlarını ikiye katlayacak 
 
ING Türkiye ayrıca, altı ay boyunca müşterilerinin yaptığı bağış tutarı kadar miktarda ek bağış 
yaparak kampanyanın büyümesine katkı sağlayacak. Bağışlarının ikiye katlanmasını isteyen 
ING Türkiye müşterileri, kartlı harcamalarda küsuratlı alışveriş tutarının bir üste yuvarlanarak 
aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruşlarına bağışlanmasını sağlayan bir sosyal girişim 
olan Yuvarla.com üzerinden TOG’u seçtikten sonra Birlikte Yürüyelim kampanyasına Turuncu 
Ekstra Kart’ları ile bağış yaparak destekte bulunabilecek.   
 
WeWALK akıllı baston nedir?  
WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için 
geliştirilen ve 37 ülkede kullanılan akıllı bir baston. Yalnızca yerdeki değil, yürürken karşılaşılan 
direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri de algılan ve titreşimle uyaran akıllı bastonun 
kullanıcıları aynı zamanda, WeWALK uygulaması ile navigasyon, otobüs duraklarında hangi 
otobüsün ne zaman geleceği bilgisi ve yolda yürürken etrafımda ne var özelliği gibi birçok 
özelliğe de erişebiliyor. TIME Dergisi tarafından 2019’un en iyi icatlarından seçilen WeWALK, 



2018’de de Edison Ödülleri’nde birinci seçildi ve bu ödülü Türkiye’ye getiren ilk teknoloji 
unvanını kazandı.  
 
ING Türkiye Hakkında: 
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla 

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

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

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

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 
veren kadınları destekliyor. 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 tabanına 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 kalmalarını 

sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 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’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX, 

Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. 
 

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) hakkında 

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” diyerek 

gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir vakıftır. Gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek 

potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek sosyal sorunlara 

çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Türkiye genelinde Toplum Gönüllüsü gençler her yıl çocuk 

haklarından kültür sanata, ekolojiden sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada 

projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler. 

 

Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin her yerinde üniversitelerde öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir 

araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirirler. Bu projeler, 

sadece topluma katkı sağlamakla kalmaz, gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlayarak kişisel 

gelişimlerini de destekler. 

 

Gençler tüm projelerinde, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip 

çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik ilkelerini kendilerine rehber edinirler. Vakıf tüm çalışmalarıyla 

çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda 

bulunmayı hedefler. 
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