ING’DEN OLİMPİK KIZLARA DESTEK
PROJESİYLE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKI
Sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyet gösteren ING, toplumsal cinsiyet eşitliğini
güçlendirme odağıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata
geçirdiği ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’ni tanıttı. ING Türkiye’nin Tokyo 2020
Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarışmak için hazırlanan 8 kadın sporcunun resmi
sponsorluğunu üstlendiği projenin ayrıntılarının açıklandığı toplantıda ING Türkiye
Genel Müdürü Pınar Abay, “TMOK ile yaptığımız işbirliği ile Olimpik Kızlarımızın
ilham veren mücadelelerini desteklemekten mutluyuz. Onlar kadının yerinin
“tribün” değil, “saha” olduğunu kanıtlayarak azimleriyle tüm kızlar için rol model
oluyorlar” dedi.
Kadınların ekonomiye eşit katılımını desteklemek üzere sektörde öncü uygulamalara imza
atan ING Türkiye ve Türk sporunun en köklü paydaşlarından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK), toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme hedefiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları’na
hazırlanan 8 kadın sporcuya ING Türkiye’nin resmi sponsor olarak verdiği desteğin ayrıntılarını
bir lansman toplantısında açıkladı. Toplantıya, ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay ile TMOK
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan’ın yanı sıra proje kapsamındaki sporculardan İlke Özyüksel,
Tutya Yılmaz, Yasemin Adar, Meryem Bekmez ve İrem Yaman da katıldı. ING Olimpik Kızlara
Destek Projesi toplantısında Tokyo 2020 Olimpiyatları’na Türkiye adına katılmak üzere
hazırlanan Tutya Yılmaz, Eda Tuğsuz, Yasemin Adar, İlke Özyüksel, Yasemin Anagöz, İrem
Yaman, Meryem Bekmez ve Nazlı Çağla Dönertaş’a verilecek desteğin ayrıntıları paylaşıldı.
Pınar Abay: Olimpik Kızlarımızın ilham veren mücadelelerini destekliyoruz
Proje ile ilgili bilgi veren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Kadın rol modellerin
desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek
potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’ni bu hedefle
hayata geçirdik. Onlar kadının yerinin “tribün” değil, “saha” olduğunu bizlere kanıtlıyorlar.
Kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini tüm dünyaya
gösterecekler. TMOK ile yaptığımız işbirliği ile Olimpik Kızlarımızın ilham veren mücadelelerini
destekliyor olmaktan mutluyuz” dedi.
Olimpik Kızlara Destek Projesi’ne ilişkin çekilen ve Sertab Erener’in “Bastırın Kızlar” şarkısının
proje için uyarlandığı reklam filminin de izlendiği toplantıda Pınar Abay, şunları kaydetti:
“Sporu, kültür ve eğitim ile kaynaştıran Olimpiyatlar; çaba harcamanın verdiği mutluluğu, iyi
bir örnek sunmanın eğitimsel değerini, sosyal sorumluluğu ve evrensel temel etik prensiplere
yönelik saygıya dayalı yaşam tarzını oluşturmayı amaçlıyor ve bunlar ING’nin değerleri ile

birebir örtüşüyor. Elde edilecek sonuç ne olursa olsun Olimpiyat yolculuğuna çıkmış
kızlarımızın onları izleyen tüm genç kızlarımıza ilham vereceğini biliyoruz. Bu nedenle
verdiğimiz desteğin sadece bu 8 Olimpik Kızımıza değil, onların hikayelerini duyarak cesaret
kazanacak pek çok kızımıza fayda sağlayacağını umuyoruz.”
Neşe Gündoğan: ING Türkiye ile iş birliğimizle Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyoruz
TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’nin tanıtıldığı
toplantıda yaptığı konuşmada projenin öneminin altını çizdi. Neşe Gündoğan şöyle konuştu:
“TMOK olarak her türlü faaliyetimizde, kadınların eşit oranda temsil edilmesi ve cinsiyet eşitliği
farkındalığının oluşmasına büyük önem gösteriyoruz. Kurumsal yapılanmamızda çalışan
kadromuzun yarıya yakınını kadınların oluşturmasının yanı sıra, Türk sporuna katkı sunacak
tüm faaliyetlerimiz ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz projelerimizde de cinsiyet eşitliğini
gözetiyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve geleceğin spor yöneticilerine sunduğumuz
tüm desteklerimizde de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bu açılardan bakıldığında ING Türkiye
ile değerlerimizin örtüştüğünü görüyoruz. Ortak hedefimiz olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin
güçlendirilmesi için Olimpik Kızlara Destek Projesi’nin önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum.
Umuyorum ki, TMOK olarak kadınlara bugüne kadar sunduğumuz destek bundan sonra da
artarak devam edecek.”
Olimpik Kızlar: Proje, Olimpiyat yolculuğumuzda çok önemli bir destek
Türk jimnastik tarihinde Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi olan Tutya
Yılmaz, Olimpik Kızlar projesinde yer almanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu
belirterek, “Hayatımın merkezinde 4 yaşımdan beri jimnastik var. Bu projenin, çıktığım bu
zorlu yolculukta bana güç veren değerleri desteklediğine inanıyorum” dedi.
Üst üste 4 kez Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösteren Yasemin Adar, “Erkeklerle
özdeşleşmiş bir spor dalında gösterdiğim başarılarla gurur duyuyorum. Olimpiyatlar benim
hayalim ve Olimpik Kızlardan biri olmaktan çok mutluyum” ifadesini kullandı.
Türkiye’yi Olimpiyatlar’da ilk kez temsil eden modern pentatloncu İlke Özyüksel ise şöyle
konuştu: “Kısa süre önce kaybettiğim babam bu zorlu yolda en büyük destekçim oldu.
Kazanacağım Olimpiyat madalyasını ona ithaf edebilmek en büyük dileğim. Bebeklikten
itibaren birçok zorluğa göğüs gerdim. Bu proje, hayat hikayem gibi zorlu bir alan olan
pentatlonda Olimpiyat madalyasını Türkiye’ye getirme hedefimde bana büyük bir destek
olacak.”
Olimpik Kızlardan Dünya Taekwondo Şampiyonu İrem Yaman da 8 yaşından beri en büyük
destekçisinin babası olduğunu anlattığı konuşmasında Olimpiyatlara katılmanın kendisi için
öneminin altını çizerek, şöyle dedi: “Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hikayemin ve
başarımın kızlara ilham kaynağı olması benim için büyük gurur. Hedefim Olimpiyatlarda da
ülkeme altın madalya kazandırmak.”
5000 metre yürüyüşte Türkiye rekortmeni Meryem Bekmez Olimpik Kızlar projesinde yer
almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Diyarbakır’ın merkezini bile görmediğim
çocukluk yıllarımdan sonra şimdi şampiyonluklar için dünyayı dolaşıyorum. Hedefim Tokyo
Olimpiyatlarında madalya kazanmak. Bu hedef yolunda bana destek olacak bu projede yer
alma şansı bulabildiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

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
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 260 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, 250 okulda, 32.000 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.
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.
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