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ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi ‘ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi’ ile Aile Şirketlerini 
geleceğe hazırlıyor 

 “ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi”nde Ders 
Zili Aile Şirketleri İçin Çaldı 

 

 

ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen “ING Nesilden Nesile 

Yönetim Akademisi”nde ilk dönem eğitimleri başladı. Program kapsamında, aile 

şirketlerine, kendi markalarını oluşturma sürecinde katkı sağlayacak, sürdürülebilir 

büyüme, çatışma yönetimi ve kurumsal yönetim gibi stratejik eğitimler verilecek. 

 

ING Bank’ın, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirdiği 

“ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi”nde Eylül 2014’te ilk dönem eğitimleri 15 

katılımcı ile başladı.   

 

Global Network Üzerinden Saha Ziyaretleri Yapılacak 

Aile şirketlerinin yeni nesil yöneticilerinin katıldığı program, ‘işbaşında eğitim alma’ fırsatı 

sunuyor. ING Bank’ın global deneyimlerinin de aktarıldığı program sayesinde aile şirketlerine 

40’ı aşkın ülkenin kapısı açılıyor. Katılımcılara, ING Grubu’nun faaliyet gösterdiği diğer 

ülkelerdeki aile şirketlerini ziyaret etme, uluslararası deneyim kazanma ve kişisel ağ yaratma 

imkanı sunulacak. Eğitimlere ek olarak, atölye çalışmaları ve dünyadan ve Türkiye’den 

önemli isimlerin katılımıyla seminerler gerçekleştirilecek ve ING Bank uzmanlarının 

sunumuyla bankacılık uygulamalarının etkin kullanımı eğitimleri verilecek.  

 

Nesilden Nesile Yönetim Akademisi Programı Türkiye’de bir ilk  

Uzman akademisyenlerin ve koçların yönetiminde yürütülen ve uygulama ve kapsamıyla 

hem bankacılık hem de akademik anlamda bir ilk olan “ING Nesilden Nesile Yönetim 

Akademisi” kapsamında; Türkiye ve dünyada Aile Şirketlerinin Yeri, Aile Şirketlerinde Rol ve 

Devir Planlaması, Yöneticilik, Liderlik, Vizyonerlik, Karar Verme, Etkin Yönetim Kadrosu 

Oluşturma, Müzakere Teknikleri, Finansal Yönetim, Yatırım Analizi, Dış Ticaret, Yönetim 

Muhasebesi, Kurumsal İletişim ve Temel Hukuk ve Mevzuat gibi başlıklar ele alınacak. 

 

 

 

 



ING Bank Hakkında: 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. 
ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 
faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal 
sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator 
prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve 
çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow 
Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de  imza 
atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  
 
Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel 
bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. Yeni dönem bankacılığın 
öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak 
üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, 
modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık 
eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk projesini yürütmektedir. Proje ilk yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 
öğrenciye ulaşmıştır. 
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