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ING GELECEK İÇİN TEKNOLOJİ AKADEMİSİ
KAHRAMANMARAŞ’TA BAŞLIYOR
ING Bank, çalışanlarının çocuklarına yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme
kültürü kazandırmak hedefiyle kurduğu ING Gelecek için Teknoloji Akademisi’nin
kapılarını Kahramanmaraş’ta öğrencilere açıyor. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçen ve Makers Türkiye ile birlikte yürütülen sosyal
sorumluluk projesi, 10-14 yaş grubu devlet okulu öğrencilerini Maker Hareketi ile
tanıştıracak. ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, “Geçen yıl çalışan çocukları için
başlattığımız programı bu yıl banka dışına taşıyabildiğimiz, Çağrı ve Operasyon
Merkezimiz’in de bulunduğu Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluşturabildiğimiz için
çok mutluyuz” dedi.
ING Bank, yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmayı hedefleyen
ING Gelecek için Teknoloji Akademisi’ni, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle devreye alıyor. Tasarım-üretim, elektronik, robotik ve kodlamadan oluşan
Maker eğitimi programının uygulanacağı ING Gelecek için Teknoloji Akademisi ile
Kahramanmaraş’ta 10-14 yaş grubundaki 500 öğrenci maker kültürü ile tanışacak.
Üç aşamalı olacak programın ilk fazında, 20-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek
etkinlikle yaklaşık 500 öğrenci, temel maker eğitimi alacak. İkinci fazda, ilgi ve becerisi
yüksek 50 öğrenci, 8 haftalık devam eğitimi olan Maker Eğitim Programı’na katılarak,
üretim kültürü bilincinin yanı sıra tasarım ve üretim, elektrik-elektronik, robotik ile
yazılım ve kodlama gibi alanlarda daha detaylı yeteneklere kavuşacak. 8 haftanın
ardından proje çıkaracak olan çocuklar ise, Bilim Şenliği’ne katılarak projelerini
sergileme fırsatı yakalayacak.
Pınar Abay: “Çocukları üreten bireyler olmaları için teşvik ediyoruz”
ING olarak iş yapma biçimlerini, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı
doğrultusunda belirlediklerini ve odaklarına ekonomik, çevresel ve toplumsal
sürdürülebilirliği aldıklarını belirten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, “Çocukları
sürdürülebilirlik anlayışımızın vazgeçilmez birer parçası olarak görüyor, kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmalarımızın her zaman odağına alıyoruz. ‘Bankacılık üssümüz’ olarak
nitelendirdiğimiz Operasyon ve Çağrı Merkezi’mizin yer aldığı Kahramanmaraş’ı ise bu
yaklaşımımızı yansıtabilmek açısından çok önemsiyoruz” dedi. Geçen yıl İstanbul ve
Kahramanmaraş’ta çalışanların çocuklarına yönelik olarak başlatılan Maker eğitiminin
bu yıl da devam ettiğini hatırlatan Abay, ING Gelecek için Teknoloji Akademisi ile bu
katkıyı banka dışına da taşıyabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Abay,
çocukları yaratıcılıklarını artıracak alternatif bir eğitim modeli ile tanıştırmayı, üreten
bireyler olmaları için teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Abay, “Merak duygusundan
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yola çıkan ve çocuklara matematik, fen, mühendislik bilgilerini uygulayarak çok yönlü
düşünme becerisi kazandıran bu eğitimimizi Kahramanmaraşlı çocuklarımızla
buluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
ING Bank Türkiye Hakkında:
ING Bank 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
imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi
olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi ile hizmet
veren ING Bank’ın 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, 250 okulda, 32.000 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın
liderleri arasında yer alma hedefinde olan 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 Grubu Hakkında:
ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 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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