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ING’li mentorlar, İTÜ Çekirdek girişimcileriyle 

buluştu 

ING Bank, İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği kapsamında,  ING Bank Fintech Ödül Ödülü’nü kazanacak 

fintech girişimlerine mentorluk desteği vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ING’li mentorlar İTÜ 

Çekirdek’te yer alan girişimcilerle bir araya gelerek fikirlerini ve çalışmalarını yerinde inceledi.  

Girişimcilik ve inovasyon ekosistemine İTÜ’nün teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent ile iş birliğini 

de ekleyen ING Bank, finansal teknoloji girişimcilerine hem maddi alanda hem de mentorluk ile 

profesyonel anlamda destek sağlıyor.  

Son başvuru tarihi 19 Ağustos 

Bu yıl Kasım ayında 6’ncı kez düzenlenecek Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda ING Bank Fintech Özel 

Ödülü hayata geçirildi. Yarışmada ING Bank tarafından başarılı bulunan fintech girişimcilerine ödül olarak 

toplam 40 bin Euro dağıtılacak. Dijital bankacılıktan ödeme sistemlerine, risk analitiğinden dijital paraya 

kadar finans ve bankacılık sektörünü dönüştürme potansiyeline sahip projeleriyle ödül kazanan 

girişimciler, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde bir yıl süreyle özel destekleme ve mentorluk programına 

alınacak. Big Bang’de aday olabilmek için başvurular 19 Ağustos 2017 tarihine kadar kabul ediliyor. 

ING Bank’ın uzmanlığı girişimcilerin hizmetinde 

ING Bank çalışanları tarafından mentorluk desteği sağlanacak bu süreç için hazırlıklar şimdiden başladı. 

ING’li mentorlar halihazırda İTÜ Çekirdek’te bulunan girişimcilerle bir araya gelerek fikirlerini ve 

çalışmalarını yerinde inceledi. Aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 

Tunçalp’ten girişimcilik alanındaki mentor-menti ilişkisine dair tüyolar alan mentorlar, ING Bank’ta 

edindikleri uzmanlıkları girişimcilik ekosisteminin hizmetine sunacak.  

Görkem Köseoğlu: “Birikimimizi fintech’lerin hizmetine sunuyoruz” 

ING Bank Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu, “ING Bank olarak globalden 

yerele uzanan güçlü inovasyon ekosistemimize önemli bir halka ekleyen İTÜ ARI Teknokent iş birliği 

kapsamında ilk somut adımımızı attık Yeni fikirlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde en önemli 

unsurlardan birisi deneyim ve uzmanlık. Biz de ING Bank’ta sahip olduğumuz birikimi finansal teknoloji 

girişimcilerinin hizmetine sunmak istiyoruz. ING Bank’lı mentorlarımız, hem mentor-menti ilişkisine dair 

deneyimlerini artırmak hem de girişimcileri daha iyi anlamak üzere İTÜ Çekirdek’teki mevcut 

girişimcilerle bir araya geldi. Tüm taraflar için son derece verimli ve keyifli bir gün oldu. Kurumiçi 

girişimcilik konusunda son derece iddialı bir kurum olarak, buradaki çalışmaların, çalışanlarımız için de 

ilham verici olduğuna inanıyoruz” dedi.  
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İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, 

ülkemizin küresel pazarda daha rekabetçi olmasını sağlayacak en önemli unsurların başında geliyor. Biz İTÜ 

ARI Teknokent olarak, girişimcilerimiz henüz ön kuluçka aşamasındayken aldıkları eğitim ve mentorlukla 

projelerinin ortaya çıkıp başarıya ulaşmasına destek veriyoruz. Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük 

firmalarının yönetim kadrosundaki deneyimli isimlerden oluşan çok geniş bir mentor ağımız bulunuyor. 

Girişimcilerimize Iş geliştirmeden pazarlamaya, finanstan hukuk alanına kadar projelerini 

ticarileştirebilecekleri hemen her alanda mentorluk desteği sunuyoruz. ING Bank’la yaptığımız iş birliği 

sayesinde girişimcilerimiz hem global bir markanın deneyimini hem de ülkemizin finans alanındaki en 

önemli oyuncularından birinin desteğini arkasına almış olacak. ING Bank’ın İTÜ Çekirdek’te yetişecek 

girişimcilerimize sahip oldukları birikimle çok önemli değer katacağına ve gelişimlerine büyük katkı 

sağlayacağına inanıyoruz.    ” diye konuştu.  

İTÜ Çekirdek Big Bang’de projesiyle yer almak isteyen girişimcilerin daha fazla bilgi ve kayıt için 

http://bigbang.itucekirdek.com ve www.itucekirdek.com internet adreslerini ziyaret etmeleri yeterli.  

 

ING Grubu Hakkında 

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 52 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.  

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 280 şube 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 233 okulda, 785 öğretmene ve 28.500’ü aşkın 

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.  

http://bigbang.itucekirdek.com/
http://www.itucekirdek.com/
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Bilgi İçin – İTÜ ARI Teknokent: 

Erdem Dicle, Artı İletişim Yönetimi 

+90 212 347 03 30 / tekno@artipr.com.tr 

Bilgi İçin – ING Bank:   

Mehtap Çakıroğlu, Ogilvy PR Medya Direktörü 

+90 212 339 83 60 / mehtap.cakiroglu@ogilvy.com 

 


