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ING TÜRKİYE BRAND WEEK’TE OLİMPİK KIZLARIN  

İLHAM VEREN HİKAYELERİNİ SAHNEYE TAŞIDI 
 

ING Türkiye, Brand Week İstanbul 2019’da ‘Fark Yaratan Kadınlar’ı ağırlıyor. Fark 

Yaratan Kadınlar Ana Sponsoru olan ING Türkiye, bu kapsamda 3 gün boyunca 

cinsiyet eşitliğine yönelik farklı konuşma ve etkinliklere imza atıyor. Brand 

Week’in ilk gününde düzenlenen Ezber Bozan Kadınlar panelinde ING Türkiye’nin 

desteğiyle Türkiye’yi Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda temsil etmek için mücadele 

eden Olimpik Kızlar, katılımcılara ilham veren hikayelerini anlattı. Panelde 

konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “İş hayatı da dahil olmak üzere 

hayatın her alanında ilklere cesaret eden, konfor alanından çıkan, önyargıları, 

engelleri aşan rol model kadınlar olması, kendisinden sonra geleceklere ilham 

vermesi açısından kritik öneme sahip. Bu vizyonla yürüttüğümüz ve ‘Bastırın 

Kızlar’ dediğimiz Olimpik Kızlar projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

güçlenmesine destek veriyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz”  dedi. 

  
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle 

faaliyet gösteren ING Türkiye, Brand Week İstanbul 2019 etkinliğinde Fark Yaratan Kadınlar 

Ana Sponsoru oldu. Brand Week alanındaki ING Women Empowerment Lounge’ta da 3 gün 

boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik etkinlikleri de içeren işbirliği kapsamında Brand 

Week’in ilk gününde ana sahnede Ezber Bozan Kadınlar paneli düzenlendi. Panelde ING 

Türkiye’nin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle destek verdiği Olimpik Kızlar, 

katılımcılarla Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda ilham veren hikayelerini paylaştı.  

 
 

Pınar Abay: “Konfor alanından çıkan, engelleri aşan rol model kadınlar yeni nesillere ilham 

veriyor” 

  

Ezber Bozan Kadınlar panelinde konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay cinsiyet 

eşitliğine verdikleri desteği Olimpik Kızlar’a “Bastırın Kızlar” diyerek taçlandırıyor olmaktan 

duydukları memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “İş hayatı da dahil olmak üzere hayatın 

her alanında ilklere cesaret eden, konfor alanından çıkan, önyargıları, engelleri aşan rol model 

kadınlar olması, kendisinden sonra geleceklere ilham vermesi açısından çok kritik öneme 

sahip. Bir başarının mümkün olduğunu, o başarının değer bulduğunu görmek yeni nesillere 

yeni başarılar kazanmaları yolunda cesaret veriyor. Kadın sporcuların başarıları ile gündem 

yaratmaları, ön plana çıkmaları, yıllar boyu sürecek yepyeni mücadeleler için ilham kaynağı 

oluyor. ING Türkiye olarak bu vizyonla Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmak için mücadele 

eden kadın sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz.” 

  



 “Asla vazgeçmeyin; kendinize inanın” 

 

Gazeteci Mirgün Cabas’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Modern 

Pentatlon sporunda dünya rekortmeni İlke Özyüksel, bebekliğinde mücadele ettiği damar 

hastalığı sonrası kazandığı mücadele gücünü spor hayatına nasıl yansıttığını anlattı. İlke 

Özyüksel, “Türkiye’de olmayan bir sporun gelişmesine tanıklık ettim. Bu sporda genç kadınlar 

dünya rekorunu kırarak pek çok altın madalya kazandım. Sporumda öncü olmam çalışma 

azmimi artırıyor” ifadelerini kullandı.  

 

4 yaşından beri jimnastik yapan, Türkiye adına yarışan en genç sporcu olma unvanı kazanan 

Tutya Yılmaz da panelde, “Milli sporcu olmak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şeref; 

hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmak, benden 

sonra bu yolda yürümenin hayalini kuranlara ilham verebilmek en büyük motivasyonum” 

ifadelerini kullandı.  

 

Yürüyüşte gençler ve yıldızlar kategorilerinde dünya şampiyonası madalyaları sahibi bir 

sporcu olan Meryem Bekmez panelde şöyle konuştu: “Ben bu spora başlamadan önce 

Diyarbakır’daki köyünün ötesini görmemiş bir insandım. Benim hikayemden ilham alan, güç 

alan gençlere söylemek istediklerim var: Asla vazgeçmeyin; korkmayın, kendinize inanın.”  

 

Ciritte Türkiye rekorunu son üç yıl içinde 10 metreden fazla ileriye taşıyan Eda Tuğsuz ise 

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda olimpiyat şampiyonluğu hedeflediğinin altını çizdi. Eda Tuğsuz, 

“Hep daha iyisini hayal ediyorum ve bunun için var gücümle çalışıyorum” ifadesini kullandı. 

 

Dünya Okçuluk Federasyonunun "yılın kadın sporcusu" ödülünü almayı başaran Yasemin 

Ecem Anagöz, panelde yaptığı konuşmada 9 yaşında okçuluk sporuna başladığını ve 

başarısında ailesinin desteğinin çok önemli olduğunu anlattı. Yasemin Ecem Anagöz, “Sporcu 

olmak büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Yılın 300 günü kamplardayız. Tutkunun ve azmin 

başarımda etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.  

 

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 

- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 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, 310 okulda, 

35.800 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. 
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