BASIN BÜLTENİ

İstanbul, 19 Mart 2013

ING BANK’IN IŞIKLARI KÜRESEL ISINMAYA
KARŞI 1 SAATLİĞİNE SÖNECEK
ING Bank, iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlenen ‘Dünya
Saati’ eylemine bu yıl da destek veriyor. Eylemin dünyadaki en
büyük destekçilerinden olan ING Bank, Türkiye’de de tüm şube ve
genel müdürlük ışıklarını 23 Mart 2013 Cumartesi, 20:30 – 21:30
saatleri arasında kapatacak.
ING Bank, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küresel ısınmaya dikkat çekmek için
düzenlenen ‘Dünya Saati’ eylemine desteğini sürdürüyor. Dünya Saati eylemi, Doğal Hayatı
Koruma Vakfı’nın (WWF) organizasyonuyla bu yıl yedinci kez düzenleniyor. Eylem ile iklim
değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekilirken, küresel ısınma konusunda farkındalık yaratılmak
isteniyor.
ING Bank Türkiye de ‘Dünya Saati’ eylemi kapsamında 23 Mart 2013 Cumartesi günü yerel
saat ile 20.30 – 21.30 saatleri arasında 1 saat boyunca ışıklarını söndürecek. Eylem
kapsamında ING Bank, geçen yıl da olduğu gibi güvenlik için zorunlu alanlar hariç Genel
Müdürlük ve tüm şubelerinin ışıklarını kapatacak.
Dünya Saati eylemi nedir?
WWF tarafından bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan Dünya Saati ile 2013 yılında
sürdürülebilir bir gelecek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan ışıklarını 1
saatliğine kapatacak.
2007 yılında Avustralya’da başlayan ve 2008’de küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati,
2010 yılında bir rekora imza attı ve 100 milyon katılımcıyla dünya çapında yürütülen en
büyük kampanya oldu. WWF Türkiye ve ING Bank, gezegenin geleceğine olan bağlılığını
göstermek isteyen herkesi 23 Mart 2013 Cumartesi günü gerçekleştirilecek kampanyaya
katılmaya davet ediyor.
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 93,000'in üzerinde
çalışana ve 66 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet
gösterdiği ülkelerde üretime, 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 koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6.
yılını dolduran ING Grubu, 'ING Chances for Children' programı kapsamında çocukların eğitime erişimini
sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi
kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact'a da imza atmıştır. ING
Grubu 2007'den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.
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