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ING, KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TÜRK EĞİTİM 

VAKFI İLE ING EŞİT GELECEK FONU’NU OLUŞTURDU 

ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit 

katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza 

attı. ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile mühendislik eğitimi 

alan kız öğrencilere destek sağlanacak. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını eğitimde yeni bir projeyle 

güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.   

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomiye eşit katılımı konusunu kapsayıcı ve 

sürdürülebilir bir vizyonla ele alan ING, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir burs fonu 

anlaşmasına imza attı. ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile ING, 

cinsiyet eşitliğine destek yaklaşımına paralel olarak mühendislik eğitimi alan kız 

öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak. Oluşturulan burs fonu ile üniversitelerin 

mühendislik bölümlerinde eğitim alan kız öğrencilere burs desteği sağlanacak. ING 

Eşit Gelecek Fonu bursiyerleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süre ile burs alacak. 

  

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye 

devam edeceğiz” 

  

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, TEV ile başlatılan işbirliği ile eğitimle toplumsal 

cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği bir ileri aşamaya taşıyor olmaktan büyük mutluluk 

duyduklarını dile getirdi. Abay, “Ekonomiye eşit katılım hedefini desteklemek için, 

genç kızlarımızın eğitimli, özgüvenli, finansal anlamda okuryazar ve risk almaktan 

çekinmeyen bireyler haline gelmelerini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu 

nedenle; sosyal sorumluluk projelerimizde ve burslarımıza yarattığımız etkinin 

cinsiyet kırılımına özellikle önem veriyoruz” dedi. Abay, ING olarak bundan sonra da 

kadınların ekonomiye eşit katılımı çerçevesinde destek mekanizmaları yaratmayı 

sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 
  

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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