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ING TÜRKİYE’DEN KORONAVİRÜS İLE  

MÜCADELEYE 6,5 MİLYON TL’LİK DESTEK 
 

ING Türkiye, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve ihtiyaç 

sahiplerine ek katkı sunmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma 

Kampanyası’na 5 milyon TL bağışladı. Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç 

sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere TOG’a da 1,5 milyon TL bağışta 

bulunan ING’nin korona ile mücadelede verdiği toplam destek 6,5 milyon 

TL’ye ulaştı.  
 

ING Türkiye, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve bu 

çerçevede alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahiplerine 

ek katkı sunulması amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL 

bağışlayarak destek oldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) ise koronavirüsten 

etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere 1,5 milyon TL 

bağışlayan ING Türkiye böylece, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağladığı 

desteğin miktarını 6,5 milyon TL’ye ulaştırdığını açıkladı.  

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ING Grubu’nun da sorumlu 

bankacılık anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgının etkilerini azaltmaya 

yönelik toplumsal yatırımlar yaptığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  

 

“Bu kapsamda, koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmaya 

önemli bir katkı sunacağına inandığımız Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL 

ile destek oluyoruz. Bununla birlikte virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına 

aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı’na da 1,5 milyon TL bağışladık. ING Türkiye 

olarak, bu zorlu günleri en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. Türkiye’de 

yatırımlarına 2008 yılından bu yana devam eden bir kurum olarak, bu süreçte de 

üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz.”  

 

 

 

 

 



 

 
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. 
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