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ING Bank’ın mentorluk eğitimleri Harp Akademileri’nde 
ve Özyeğin Üniversitesi’nde   
 

ING Bank ING Akademi bünyesinde çalışanları için geliştirmiş olduğu mentorluk/temel koçluk 

becerileri eğitimini kurum dışına taşıdı.   

İçeriği tamamen ING Akademi tarafından oluşturulan mentorluk/temel koçluk becerileri 

eğitimi, Harp Akademileri öğretim görevlilerine ve kurmay subay adaylarına 3 günlük bir eğitim 

olarak aktarıldı. Eğitimin önümüzdeki yıl itibarıyla kurmay subay adaylarına askeri eğitimin 

yanında liderlik, yönetim ve stratejik karar alma teknikleri gibi eğitimleri destekleme amaçlı 

olarak verilmesi planlanıyor.  

ING Akademi’nin aynı eğitimi Özyeğin Üniversitesi Yönetici İşletme Yüksek Lisansı (Executive 

MBA) programının ders müfredatına da girdi. Bu kapsamda ING Bank Liderlik, Yetenek Yönetimi 

ve Organizasyonel Gelişim Grup Müdürü Fatih Çına 6 güne yayılan eğitimi konuk öğretim 

görevlisi olarak Özyeğin Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yapan öğrencilerle paylaşacak. 

ING Bank Liderlik, Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Grup Müdürü Fatih Çına, 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın gerçek potansiyellerini keşfetmeleri ve 

performans ile yetkinliklerini artırabilmeleri için tasarladığımız mentorluk/temel koçluk 

becerileri eğitimleri bir süredir Bankamızda uygulanıyordu. Bir iç eğitim olarak tasarlanan 

eğitimlerimizin, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Özyeğin tarafından da takdir edilmesi 

ve Yönetici İşletme Yüksek Lisansı dersleri arasına alınması ve Harp Akademileri ile işbirliği 

yapmak bizim için çok gurur verici” dedi.  

ING Bank’ın mentorluk eğitimlerinde mentor adaylarına, mentorluk ilişkisi çerçevesinde 

mentee’lerin kişisel ve profesyonel gelişimleri önünde duran engelleri kaldırmalarına yardımcı 

olacak, kendi otantik liderliklerini geliştirmelerini sağlayacak, mentee’lerin ve doğal olarak da 

kurumun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı mümkün kılacak ve beki de en önemlisi 

geleceği şekillendirmek için gereken özgüvene ulaşmalarına yardımcı olacak konular işleniyor. 

ING Bank çalışanlarına yönelik eğitimlerini ING Akademi adı altında veriyor.  

 

Sektörde bir ilk olan ING Akademi’nin mobil uygulaması ile bu programa dahil olan mentor 

adayları müfredatı destekleyen mobil eğitim paketlerine, bilgisayar, tablet ya da cep 

telefonlarından istedikleri zaman erişebiliyor, derslerini yer ve zaman bağımsız olarak takip 

edebiliyorlar. 

 

ING Grubu 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.  
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Türkiye’de yaklaşık 330 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 programını 
yürütmektedir. Program ikinci yılında 9 ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 
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