
  

 

 

Basın Bülteni                             İstanbul, 03 Haziran 2015 

 

ING Bank’tan tatil planlarınız için tasarruf 
tavsiyeleri 

 
Yaz tatili yaklaşırken programımızı nasıl yapacağımızı, bütçemizi nasıl kontrol altında 
tutacağımızı düşünürüz. ING Bank tarafından yapılan araştırma ve hazırlanan “Tatil için tasarruf 
tavsiyeleri” tatilciler için çok fazla borca girmeden tatile çıkmanın yollarını sunuyor.    
 
Yaz tatili yaklaşıyor ve siz bütçenize en uygun tatil programını nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. ING 
Bank tarafından yapılan araştırma ve hazırlanan öneriler, basit adımlarla, borca girme endişesi 
taşımadan tatil planı yapılabileceğini ortaya koyuyor.   
 
Yeni tatil, yeni bir kıta: Tatil birikimi yaparken size yardımcı olacak ilk adım nereye ve ne kadar 
süreliğine gideceğinize karar vermek. Bu basit bilgiler ne kadarlık bir birikime ihtiyacınız olduğunu 
büyük ölçüde ortaya koyacaktır.  
 
Hangi para birimi?: Gideceğiniz yer sizin kullandığınız para biriminden farklı bir para birimi 
kullanıyorsa kur dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Şanslıysanız döviz hareketleri sizden 
yana olabilir ve böylece paranız artabilir. Döviz alışverişi yaparken piyasayı iyice araştırın, 
havaalanları bunun için fazla pahalı olabilir.  
 
Hesabınızı yaparken özel durumları da göz ardı etmeyin: Tatilde ne kadar para harcayacağınıza 
dair hesabınızı yaparken güzel bir akşam yemeği, konaklama, gezi gibi konuları da unutmayın.  
 
Hatırlayın:  Tatile çıkmanıza kaç ay kaldığına bakın ve aylık birikim hedefinizi hesaplayın. Aylık 
birikim hedefiniz sizi motive etmeye yardımcı olacak ve sürecin daha kolay işlemesine 
yarayacaktır. Otomatik talimat verin ve her ay kendinize hatırlatma kurun. Böylece her ay düzenli 
birikim sağlayabilirsiniz.  
 
Hesabınıza isim verin: Tatil birikimi yaparken bankanızda açtığınız hesabın ismini istediğiniz 
şekilde değiştirmek hem motivasyonunuza katkı sağlar hem de hedefinize daha adapte olmanızı 
sağlar.  
 
Ödeme güçlüğünü ortadan kaldırın: Tatile çıkarken yapacağınız harcamalarda zamanlama fark 
yaratabilir. Ödeme güçlüğünü ortadan kaldırma fikrine göre, eve dönüş yolunda nakit paranız 
kalmamasındansa kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.  
 
Kısa ve güzel: Eğer paranız kısıtlıysa daha kısa iki tatil yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir tatil parasına iki 
tatile çıkmak iki kez eğlenmek anlamına gelebilir.  
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ING Grubu Hakkında 

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

şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 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 eğ itimi, 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.  

Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine 

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

bankacılığın öncüleri arasında yer alan 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 Bank, 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 ikinci yılında 9 

ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 
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