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ING BANK, BABA SAHNE’DE 

TİYATROSEVERLERLE BULUŞUYOR 
  

ING Bank,  sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un iki yıl önce kurduğu Kadıköy’deki 

tiyatrosu Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 

duyurulan iş birliği kapsamında  ING müşterileri, kurulduğu günden bu yana 

tiyatroseverlerin popüler adresi haline gelen Baba Sahne’nin yapımını üstlendiği 

tüm oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle izleyebilecek. 

  
Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING Bank, 

ING’lileri  Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroya bir adım daha yaklaştırmak için hayata 

geçirdiği önemli bir iş birliğini duyurdu. Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma 

misyonuyla hareket eden banka, açıldığından bu yana şehrin kültür-sanat hayatında 

önemli bir yer edinen Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu. 

  

27  Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde duyurulan iş birliği kapsamında ING kart 

sahipleri, bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven’in Günay Karacaoğlu ile başrolü 

paylaştığı “Don Kişot’um Ben” oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm 

oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek. 

  

ING Bank Türkiye’nin de içinde bulunduğu ING Grubu, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde 

başlattığı çeşitli destekler ve iş birlikleri ile sanatı ve sanatçıları desteklemeyi 

sürdürüyor. Grubun destek verdiği programlar ve etkinlikler arasında  dünyanın en 

önemli eserlerine ev sahipliği yapan müzeler, genç yetenekleri destekleyen eğitim 

programları ve pek çok yerel kültür-sanat etkinliği bulunuyor. 
 

ING Bank Türkiye Hakkında:  

ING Bank 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 Bank’ın 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 Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal 
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çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı 

bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.  

 

ING Grubu Hakkında:  

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 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. 

 

Bilgi için: İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir / 0549 667 1004 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com 
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