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ING Bank, Anadolu Bursiyerlerinin sayısını artırıyor 

 

ING Bank, Koç Üniversitesi’nin kaliteli eğitime erişimi desteklemek için başlattığı 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na olan katkısını 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde 

de sürdürüyor. Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Anadolu Bursiyerleri Programı,  

bağışçı kişi ve kuruluşların desteğiyle ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi 

öğrencilere erişerek onları donanımlı eğitim imkanlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. 

Program dahilinde ING Bank, üniversite idaresi tarafından detaylı bir başvuru ve 

değerlendirme süreci sonunda seçilen üç öğrencinin beş yıllık üniversite dönemi 

boyunca tüm eğitim ve yaşam masraflarını üstleniyor. 

 

Pınar Abay: “Desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” 

İçinde bulundukları topluma yatırım yapma sorumluluklarının bilincinde olduklarına 

dikkat çeken ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, “Gençlerimizin Koç Üniversitesi 

tarafından sunulan dünya standartlarındaki bir eğitime erişimlerini desteklediğimiz 

için çok mutluyuz. Beş sene boyunca sadece eğitim alanında değil, kendilerini 

geliştirme ve doğru ifade edebilmelerinde en az eğitim kadar önemli olan sosyal 

hayatlarının gelişiminde de onların yanında olacağız. Bu gençlerimizin önünü açacak, 

onları uluslararası kariyer fırsatlarına yaklaştıracak her türlü adımı destekliyoruz ve 

bu imkanı ING dünyasında da sağlayacağız. Önümüzdeki yıllarda da, Koç 

Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında yeni bursiyerlere olan 

desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.  

 

Umran İnan: “Verilen destek sayesinde daha aydın bireyler olacaklar” 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bağışçılar sayesinde giderek büyüdüğünü belirten 

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, “Değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 

bu yıl ülkemizin dört bir köşesinden 60 parlak gencimizi üniversitemizdeki eğitim 

imkanlarıyla buluşturduk. Toplumsal sorumluluk misyonumuzu paylaşan ING Bank 

ikisi Bilgisayar Mühendisliği, biri Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören üç öğrencimize 



destek oluyor. Tüm değerli bağışçılarımıza, gençlerimizin, daha aydın bireyler olarak 

topluma kazandırılmasında her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” 

dedi.  

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi için:   

Gönül Bedir - desiBel Ajans  
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ING Hakkında: 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 82 binden fazla çalışana ve 61 milyondan fazla müşteriye sahiptir. 

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.  

  

UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı 

kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde (50 milyon TL) kaynak yaratarak 

çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır.. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow 

JonesSustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global 

Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. Türkiye’de 

yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank ‘in bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine 

paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır.  

  

www.ingbank.com.tr 

 

Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı Hakkında: 

 
Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Anadolu Bursiyerleri Programı, bağışçı kişi ve kuruluşların desteğiyle ülke 

genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere erişerek onları donanımlı eğitim imkanlarıyla buluşturmaktadır. Amaç, 

toplumumuzun önemli bir ihtiyacı olan kaliteli eğitime erişimin öneminin altını çizerek eğitimde fırsat eşitliğine katkılar 

sağlamak ve Koç Üniversitesi’nde sunulan imkanları giderek daha fazla sayıda üstün yetenekli ve ihtiyaç sahibi 

öğrenciye ulaştırmaktır. 2011 yılında hayata geçirilen  Program ilk senesinde Anadolu’nun çeşitli illerinden 14  başarılı 

öğrenciye burs desteği sağlamıştır. Bugün programa destek veren 50’yi aşkın kurumsal ve şahsi bağışçının sağladığı 

kaynaklarla Koç Üniversitesi’nde eğitim gören Anadolu Bursiyeri’nin sayısı 118’e ulaşmıştır.  Bursiyerlerin lisans 

eğitimleri süresince eğitim, kitap ve yurt masraflarının tamamı ve aylık cep harçlıkları bağışçılar tarafından 

karşılamaktadırlar.  Detaylı bilgi için: http://anadoluburslari.ku.edu.tr  
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