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ING Bank çalışanları “Küçüklere Büyük Destek” veriyor 

 

ING Bank, bu yıl üçüncü kez “Küçüklere Büyük Destek” sosyal sorumluluk girişimini 

hayata geçirdi.  Çalışanların gönüllü katkılarıyla UNICEF’e fon yaratmak için 

düzenlenen proje kapsamında bu yıl renkli etkinliklere imza atıldı. 

Dünya genelinde 100 binden fazla çalışanı bulunan ING Grubu, 2005 yılından bu yana 

UNICEF işbirliğinde ING çalışanlarının katkılarıyla “Global Challenge” (Küresel Yarış) adlı 

sosyal sorumluluk platformunu yürütüyor.  

Her yıl olduğu gibi bu yılda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, ING Bank 

Kasım ve Aralık ayları boyunca fotoğraf yarışmasından, sohbet günlerine ve konserlere 

kadar pek çok etkinlik düzenleyerek çocukların yaşamına bir renk katmak için UNICEF’e 

kaynak yarattı.  

 “Çocuk ve Farklılıklara Saygı” fotoğraf yarışmasında flaşlar çocuklar için patladı! 

ING Bank Türkiye çalışanları bu yılki fon toplama etkinlikleri kapsamında ilk olarak bir 

fotoğraf yarışması düzenledi. IFSAK’ın desteği ile gerçekleştirilen “Çocuk ve Farklılıklara 

Saygı" konulu fotoğraf yarışmasında ilk 10’a giren fotoğraflardan kartpostallar oluşturuldu. 

Banka içinde satışa sunulan kartpostallardan elde edilen gelir UNICEF fonuna aktarıldı.  

47 çalışanın 102 fotoğrafla katıldığı yarışmada İthalat Akreditif Servisinden Ayşegül 

Öztürk’ün “Gözlerin Pencerede” isimli fotoğrafı birinci olurken “Ürkek Gözler” adlı fotoğrafı ise 

üçüncü seçildi. Adapazarı Şube Müdürü Sinan Korkutan’ın “Sis” adlı fotoğrafı ise ikinciliği 

elde etti. 

ING Bank çalışanlarından oluşan Kharma Grubu UNICEF için konser verdi! 

ING Bank çalışanlarından oluşan Kharma Rock grubu projeye destek olmak için Taksim 

Mayotte’de bir konser verdi. Konser biletlerinin satışından elde edilen gelir grup üyeleri 

tarafından UNİCEF Fonu’na aktarıldı.  

UNICEF İyi Niyet Elçileri ING Bank çalışanları ile bir araya geldi! 

Etkinlikler kapsamında UNICEF’in iyi niyet elçiliğini üstlenen Tayfun Talipoğlu ve Ayşe 

Kulin ile Genel Müdürlükte sohbet toplantıları düzenlendi. Toplantıların girişinde toplanan 

bağışlar yine proje fonuna bağışlandı. 



 

2009 yılından bu yana “Global Challenge” etkinliğine “Küçüklere Büyük Destek” adı altında 

katılan ING Bank Türkiye ilk yıl toplanan fonlarla, MEB ve UNICEF iş birliğinde yürütülen 

“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Gaziosmanpaşa Arnavutköy 

Taşoluk TOKİ Anaokulu’nun donatılması sağlandı. Geçtiğimiz yıl ise yine Milli Eğitim ve 

UNICEF kanalıyla yürütülen “İlköğretimde Telafi Eğitimi” adlı çocuklar için idare, koruma ve 

adaleti vurgulayan bir programa katkıda bulunuldu.  

Küçük bağışların bile çocukların hayatında büyük farklar yaratacağını düşünen ING Bank bu 

yıl da toplanan fonu UNICEF’e bağışladı. 

 
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 105,000 çalışana 

ve 85 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.  

 
 
Bilgi için: 

Gönül Bedir, Manifesto PR Tel: 0212 352 91 91- 0507 789 89 01 

Tülay Kılıçdağı, ING Bank Kurumsal İletişim, Tel: 0212 3351000-27 10 

 

 

 

 


