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ING Bank, Finansal Okuryazarlık Derneği üyeliği ile
tasarruf konusundaki iddiasını sürdürüyor
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olmayı hedefleyen ING Bank, tasarrufun artırılmasına yönelik
çalışmaları paralelinde Türkiye’nin finansal okuryazarlık konusunda ilk sivil toplum girişimi
olan Finansal Okuryazarlık Derneği’nin (FODER) kurumsal üyesi oldu.
ING Bank’ın tasarruf konusundaki iddiasının altını çizen ING Bank İnsan Kaynakları, Marka
Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Seçil Refik, FODER üyeliği ile bu konudaki
kararlılıklarını güçlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
“Finansal okuryazar bir Türkiye için eko-sistem oluşturmayı amaçlayan ve Türkiye’de finansal
okuryazarlık konusunda ilk sivil toplum girişimi olan FODER’e üye olmak ING Bank olarak bizi çok
heyecanlandırıyor. Bireylerin finansal okuryazarlık ve finansal erişim konusundaki bilinçlendirme,
eğitim, araştırma ve diğer ilgili uygulamalarına destek olarak ortak bir misyonu yerine getirmeyi
hedefliyoruz”.
Türkiye’nin ekonomik büyümesinde çok önemli yer teşkil eden tasarruf konusunda, gerek hükümetin
gerekse kurumların attığı adımlar ortak amaca büyük katkı sağlıyor. Biz de ING Bank olarak,
Türkiye’nin ekonomik büyüme stratejisine paralel bankacılık yapıyoruz ve bu doğrultuda tasarrufu
işimizin odağına yerleştirdik; Türkiye’nin lider tasarruf bankası olmak istiyoruz.
Bunun için öncelikle tasarruf bilincinin artması, bireylerin finansal kavramları ve araçları daha iyi
anlayabilmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda her ay Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması ile bireylerin
tasarruf eğilimleri analiz ediyor, her 3 ayda 1 araştırmamızın sonuçlarını kamuoyu ve paydaşlarımız ile
paylaşıyoruz. Ayrıca, 2012’de temellerini attığımız finansal okur-yazarlık eğitimi konusundaki sosyal
sorumluluk projemiz ile de tasarruf konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Anlaşılması ve
kullanılması kolay yenilikçi ürünlerimizle bunu bir adım öteye taşıyarak müşterilerimize düzenli tasarruf
yapma fırsatı sunuyor ve tasarrufun alışkanlığa dönüşmesini hedefliyoruz.”
Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER)
Türkiye’nin finansal okuryazarlık konusunda ilk sivil toplum girişimi FODER, OECD ve Dünya Bankası
Finansal Eğitim Zirvesi Türkiye sivil toplum temsilcisi ve Child & Youth Finance International (CYFI)
Organizasyon Komitesi üyesi. FODER, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Yurtiçi Özel İhtisas Tasarruf
Komitesi’nde de temsil ediliyor.
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir.
ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 93 binin üzerinde çalışana ve 66 milyonun üzerinde
müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, 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 koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING
Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu
FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability 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.
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