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“gelecekTekİ	Tasarruf	
resmİnİn	en	önemlİ	
oyuncuları	Bİzler	İçİn	
gençler	ve	çocuklardır.”
“for	us,	The	mosT	ımporTanT	
acTors	of	The	pıcTure	of	
savıngs	ın	The	fuTure	are	
chıldren	and	young	
people.”

pınar	aBay	
ıng	Bank	

genel	müdürü	/	ceo

ING Bank Turkey is part of the ING Group, which 

has over 75 thousand employees and 48 million 

customers in more than 40 countries around the 

world. The ING Group bases its business model on 

sustainability in all the countries where it is active, 

leading social transformation and supporting various 

projects to ensure that saving, entrepreneurship, in-

novation, and creativity, all of which are encoded in 

its genes, spread throughout society. 

Being part of such a big structure doubtless sets for 

us a standard in all our endeavors and adds value to 

them. We apply this legacy to our understanding of 

social investment as well. Our corporate responsibil-

ity, in Turkey just as in all other countries we operate, 

is first and foremost to establish stable relationships 

based on mutual trust with our business partners, 

ING Bank Türkiye olarak, dünya çapında 40’tan 

fazla ülkede 75 binden fazla çalışanı ve 48 milyon 

müşterisi olan ING Grubu’nun bir parçasıyız. Faali-

yet gösterdiği tüm ülkelerde iş modelini sürdürü-

lebilirlik üzerine kurgulayan ING Grubu, toplumsal 

değişime öncülük ediyor ve genlerinde bulunan ta-

sarruf, üretim, girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılığın 

tüm toplum geneline yayılması için çeşitli projelere 

destek veriyor.

Bu kadar büyük bir yapının bünyesinde olmak kuş-

kusuz yaptığımız işlerde bizlere bir standart oluştu-

ruyor ve büyük bir değer katıyor. Bu mirası toplum-

sal yatırım anlayışımızda da sahipleniyoruz. Faaliyet 

gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 

de, kurumsal sorumluluğumuz öncelikle yolumuzun 

kesiştiği tüm iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalı-

Toplumsal
yaTırımlarımız
our	socıal	ınvesTmenTs
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“Orange Drops” an educational program we carry out 

with great love and care. In this long-term project we 

are supported by the Istanbul Provincial Directorate 

of National Education, Koç University, the Regional 

Environment Center, and PSI Consultancy, collabo-

rating with schools and teachers to teach children for 

a period of eight weeks on savings. 

We started the program initially in Istanbul, and with 
the support of “Orange Volunteers” at the Bank it 
has already extended to Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, and Sam-
sun. Through the efforts of ING Bank Orange Vol-
unteers, we have reached more than 8.000 children 
in 100 schools located in 9 cities with the help of 
191 teachers. The children participated in the pro-
gram with great enthusiasm and joy, and we observed 
that by the end of the program their behavioral pat-
terns concerning savings had undergone significant 
changes. As a result of the impact assessments we 
conducted with Prof. Dr. Şule Alan and Associate 
Prof. Dr. Seda Ertaç, both valuable economists at Koç 
University, we found out using scientific measuring 
methods that compared to those who didn’t partici-
pated in the “Orange Drops” program, the children 
who did demonstrated greater patience in consump-
tion and were able to postpone their current wishes 
for future fulfilment. We had the sincere support of 
parents. Teachers and school administrations be-
lieved and took part in the program. The results we 
obtained spurred us on even more, and we are re-
solved to carry the program further, developing it and 
broadening its reach. We are convinced that the best 
thing we can do for Turkey is to contribute to prepar-
ing our children for life; we put our hearts in it and 
have the full support of all ING Bank employees. 

“Turuncu Damla” eğitim programımızı başlattık. Bu 

uzun soluklu çalışmada İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-

lüğümüz başta olmak üzere Koç Üniversitesi, Bölge-

sel Çevre Merkezi ve PSİ Danışmanlık’ın katkılarıyla 

okullarla, öğretmenlerle işbirliği yaparak tasarruf ko-

nusunda çocuklara 8 haftalık bir eğitim verilmesini 

sağlıyoruz. Öncelikle İstanbul’da başlattığımız prog-

ramımız, Bankamızın “Turuncu Gönüllüleri” yardımıyla 

Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kay-

seri, Kırşehir, Mersin ve Samsun’a kadar ulaştı. 

Bugüne kadar öğretmenlerimiz ve ING Bank Turun-

cu Gönüllüleri aracılığıyla, 9 şehirde 100 okula, 191 

öğretmene 8.000’den fazla çocuğa ulaştık. Onların 

programa büyük bir heves ve neşeyle katıldığını, 

program bitiminde de tasarrufa yönelik davranış ka-

lıplarında belirgin değişiklikler olduğunu gördük. Koç 

Üniversitesi’nin değerli ekonomistleri Prof. Dr Şule 

Alan ve Doç Dr. Seda Ertaç ile gerçekleştirdiğimiz 

etki değerlendirmelerinde “Turuncu Damla” eğitimi 

almış çocuklarımızın bu eğitimi almayan çocuklara 

göre tüketimde daha sabırlı davrandıklarını, yarın için 

bugünden isteklerini erteleyebildiklerini bilimsel öl-

çüm metotlarıyla saptadık. Velilerden gönülden des-

tek aldık. Öğretmenler ve okul yönetimleri de prog-

rama inandı, sahip çıktı. Elde ettiğimiz sonuçlar bize 

daha da büyük bir şevk verdi; önümüzdeki dönemde 

bu programı daha da geliştirip yaygınlaştırarak sür-

dürmekte kararlıyız. Türkiye için yapabileceğimiz en 

iyi şeyin, çocukların, bizim çocuklarımızın hayata ha-

zırlanmasına katkıda bulunmak olduğunu düşünüyo-

ruz ve buna gerçekten inanarak, tüm ING Bank çalı-

şanlarının katkısıyla yapıyoruz.  

Tasarruf Bankacılığı rolümüzün gereği olarak aslında 

tasarrufu sadece çocuklar boyutunda değil toplumun 

“Turuncu	damla”	
programıyla	Bugüne	kadar	
100	okulda	191	öğreTmenle	
BİrlİkTe	çalışTık,	8000’den	
fazla	çocuğa	ulaşTık.
ın	our	“orange	drops”	
program	We	have	Worked	
WıTh	191	Teachers	aT	100	
schools,	reachıng	over”	
8000	chıldren.

customers, and employees with whom our paths have 

intersected. Following this fundamental priority, we do 

our best to be a company that meets the responsibili-

ties it has towards the society. 

We have defined our priority in Turkey as “savings.” 

For us, the most important actors of the picture of 

savings in the future are children and young peo-

ple. Children who are young enough to change their 

behavioral patterns are especially important to us, 

because we believe we can only carry out such a 

sustainable project! In July 2012, we set on a jour-

ney following a dream, and in 2013, we kicked off 

şanlarımızla güveni tesis eden kalıcı ilişkiler kurmak. 

Bu temel önceliğimiz sonrasında ise içinde bulundu-

ğumuz topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren 

bir kurum olma gayretindeyiz. 

Türkiye’de geleceğimiz olarak “tasarruf”u tanımladık. 

Gelecekteki tasarruf resminin en önemli oyuncuları 

da bizler için gençler ve çocuklar. Özellikle de davra-

nış değişikliği yaratacağımız yaşlardaki çocuklarımız 

çok önemli bizler için, çünkü ancak böyle sürdürülebi-

lir bir projeye imza atacağımıza inandık! Bu kapsam-

da, 2012 Temmuz’unda bir hayalle yol çıkıp 2013’te, 

üzerine titrediğimiz ve büyük bir özenle yürüttüğümüz 
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ployees, we support UNICEF’s programs in Turkey 

and bring our children one step closer to their dreams.  

One of our goals has been to open the way for our 

successful youth with our social investments and 

take a step, however small it may be, in the direction 

of equal opportunity. Following evaluations based on 

need and merit criteria, we as the ING Bank family 

have been meeting the educational and living ex-

penses of successful students during their five-year 

college program, taking part in Koç University’s “Ana-

tolian Scholarship” Program. 

We give support to college students on another plat-

form as well – the “KOZA Project” by YASED, the 

International Investors Association. We provide paid 

internships to college students living in less devel-

oped areas in order to introduce them to professional 

life, give them an international vision, and help them 

shape their careers.

As ING Bank Turkey, we will extend our “Responsible 

and Sustainable Banking” approach to social issues, 

too. We are eager to increase the effectiveness of 

our efforts through our social responsibility projects 

such as educational programs for our children and 

financial literacy, and through the resources we have 

created for these projects. 

I would like to thank everyone who has given us their 

support on this pleasant journey. We look forward to 

sharing our new hopes and projects with you.

“KOZA Projesi”. Kırsal kesimde üniversite eğitimleri-

ne devam eden öğrencileri iş yaşamıyla tanıştırmak, 

onlara uluslararası vizyon kazandırmak ve kariyer-

lerini biçimlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla 

verdiğimiz destek kapsamında, ücretli staj olanağı 

sağlıyoruz.  

ING Bank Türkiye olarak “Sorumlu ve Sürdürülebilir 

Bankacılık” anlayışımızı toplumsal konularda da de-

vam ettireceğiz. Başta çocuklarımıza yönelik eğitim-

ler ve finansal okuryazarlık çalışmaları olmak üzere 

sosyal sorumluluk projelerimiz ve bu projeler için ya-

rattığımız kaynakla etkinliğimizi artırma iştahındayız. 

Bu keyifli yolculuğumuzda bize destek olan herkese 

teşekkür ederim. Yeni umutlarımızı ve projelerimizi 

paylaşmak dileğiyle. 

We also believe that as part of our role in savings 

banking, we cannot restrict our definition of saving 

to children only but have to extend it to society in its 

entirety. With the “Survey of Saving Tendencies in 

Turkey,” which we have been conducting since Oc-

tober 2011, we track the saving habits of the urban 

population, the changes in these habits, and the prob-

ability of saving. We conduct this independent survey, 

which produces serious scientific data that is in grave 

shortage in Turkey, through our ING Bank Economic 

Research Group under the guidance of Sabancı Uni-

versity, together with the field coordination support 

of an independent research company. We are very 

proud that the quarterly results we make public have 

become a respected and reliable source for academ-

ics, journalists, and governmental bodies. Another 

one of our projects for children is the “Big Support for 

Little Ones” program we conduct jointly with UNICEF. 

Since 2012, ING Bank employees work as “Orange 

Volunteers” on November 20, United Nations (UN) 

World Children’s Day every year, collecting donations 

and organizing various events on their personal time. 

With these donations collected voluntarily by our em-

tüm kesimlerinde anlamamız gerektiğine inandık. 

Ekim 2011’den bu yana yürüttüğümüz “Türkiye’nin 

Tasarruf Eğilimleri Araştırması”yla kentli nüfusun ta-

sarruf alışkanlıklarını, değişimleri ve tasarruf etme 

olasılıklarını saptadık. Türkiye’de ciddi bir veri açığını 

kapatan, ciddi bir bilimsel veri üreten bu bağımsız ça-

lışmayı ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubumuz-

la beraber, Sabancı Üniversitesi danışmanlığında ve 

bağımsız araştırma şirketinin saha koordinasyonuyla 

gerçekleştiriyoruz. Her çeyrek bazında paylaştığımız 

sonuçlar, akademisyenler, gazeteciler ve devlet or-

ganları nezdinde itibar gösterilen ve kaynak niteliğinde 

bir çalışma haline geldiği için çok gururluyuz. Çocuk-

larımız için gerçekleştirdiğimiz bir diğer projemiz ise, 

UNICEF ile birlikte yürüttüğümüz “Küçüklere Büyük 

Destek” programımız. 2012’den beri her yıl 20 Ka-

sım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çocuk Günü’nde 

ING Bank çalışanları “Turuncu Gönüllüsü” olarak hem 

bağış topluyor, hem de çeşitli etkinlikler düzenleye-

rek kendi özel vakitlerini ayırıyorlar. Çalışanlarımızın 

gönüllü destekleri ile toplanan bağışlarla, UNICEF’in 

Türkiye’de yürüttüğü projelere destek olarak çocukla-

rımızı hayallerine bir adım daha yaklaştırıyoruz.

Toplumsal yatırımlarımızda, başarılı gençlerimizin 

yolunu açmak, fırsat eşitliği için küçük de olsa bir 

adım atmak bir başka hedefimiz oldu. Başarı ve ih-

tiyaç kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan 

değerlendirmeler sonucunda, Koç Üniversitesi’nin 

“Anadolu Bursiyerleri” Programı kapsamında biz de 

ING Bank Ailesi olarak, başarılı gençlerimizin beş yıl-

lık üniversite dönemi boyunca tüm eğitim ve yaşam 

masraflarını üstleniyoruz. Üniversite öğrencilerimize 

destek olduğumuz bir diğer platform ise, Uluslararası 

Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yürütülen 
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ıng	Bank’ın	
sosyal	sorumluluk	
yaklaşımı
The	socıal	
responsıBılıTy	
approach	of	
ıng	Bank

kurumsal	sosyal
sorumluluk

corporaTe	socıal	
responsıBılıTy

ING Grubu, dünya çapında Tasarruf Bankası ola-

rak biliniyor. Bu paralelde, tasarruf odaklı finansal 

okuryazarlık projeleri ve gönüllü eğitim programları 

ile tasarruf bilincinin oluşmasına yönelik çalışma-

lar yürütüyor ve 2005’ten beri UNICEF ile işbirliği 

yapıyor. “ING Chances for Children” programı kap-

samında bugüne kadar yaklaşık 800 bin çocuğun 

eğitimine ve geleceğine destek verdi; bu amaçla 23 

milyon Avro’nun üzerinde kaynak yarattı. Yalnızca 

2012’de, çalışanların ve müşterilerin katkısıyla sağ-

lanan kaynak 3 milyon Avro’yu buldu. 

Throughout the world, the ING Group is known as 

the Savings Bank. As such, it carries out financial 

literacy projects, voluntary education programs, and 

projects aimed at creating an awareness for saving, 

collaborating with UNICEF since 2005. The Group 

has contributed to the education and the future  

of more than 800 thousand as part of the “ING 

Chances for Children” program, creating funds in ex-

cess of 23 million Euro for this purpose. The funds 

created by employees and customers in 2012 alone 

reached 3 million Euro.  
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confirmed by FTSE4Good and Dow Jones Sustain-

ability Index, among others. 

As ING Bank Turkey, we have started using the ING 

Group’s global policies in Turkey since 2009. These 

policies express our minimum standards regard-

ing areas under protection, biodiversity, and ethical 

practices. We evaluate all our customers using ESR 

criteria and classify them according to the risks that 

emerge as a result of their activities. We ask all our 

suppliers to comply with the Global Compact of the 

UN. In this way, we encourage our customers to im-

prove their environmental and social performance. 

As a precondition of productivity and welfare, we 

provide high-quality financial services throughout 

Turkey and support our customers in managing 

their financial future. In order to create a setting 

where both the Bank and our customers win, we 

make a concerted effort to increase financial savoir-

faire and the capacity of individuals to make their 

own decisions regarding their financial future.

These targets require us to adapt a long-term ap-

proach and to make investments today for Turkey in 

the future. This is why we shape our activities along 

the principles of “Sustainable and Responsible 

Banking.” Our vision, which is to become the leader 

of savings banking, is based on three pillars:

First, we offer products and services that help our 

customers to save.

yalnızca	2012’de,	çalışanların	

ve	müşTerİlerİn	kaTkısıyla	

sağlanan	kaynak	

3	mİlyon	avro’yu	Buldu.	

The	funds	creaTed	By	employees	

and	cusTomers	ın	2012	alone	

reached	3	mıllıon	euro.	

FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da onaylanmıştır. 

ING Bank Türkiye olarak biz de ING Grubu’nun küre-

sel politikalarını 2009 yılından beri Türkiye’de uygu-

lamaya başladık. Bu politikalar, insan hakları, koruma 

altındaki alanlar, biyoçeşitlilik ve etik uygulamalar açı-

sından minimum standartlarımızı ortaya koyuyor. Tüm 

müşterilerimizi ESR süzgecinden geçiriyor ve faali-

yetlerinden doğan risklere göre sınıflandırıyoruz. Te-

darikçilerimizden, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 

uymayı taahhüt etmelerini istiyoruz. Bu şekilde müş-

terilerimizi de çevresel ve sosyal performanslarını ar-

tırmaları için teşvik etmiş oluyoruz. 

Ekonomik verimlilik ve refahın ön koşulu olarak, 

Türkiye’de finansal hizmetleri yaygın ve kaliteli bir 

biçimde sunmayı ve müşterilerimizin finansal gele-

ceklerini yönetmelerine destek oluyoruz. Böylece 

herkesin kendi finansal geleceğini güvence altına 

almasına yardım etmek için çalışıyoruz. Hem ban-

kanın, hem de müşterilerimizin kazandığı bir ortam 

yaratmak amacıyla, finansal bilinçlenmeyi ve insanla-

rın kendi finansal gelecekleri hakkında karar verme 

becerisini artırmak için çaba gösteriyoruz. 

Bu hedefler, bizim uzun vadeli bir yaklaşımı benim-

sememizi ve yarının Türkiyesi için bugünden yatırım 

yapmamızı gerekli kılıyor. Biz de faaliyetlerimizi “Sür-

dürülebilir ve Sorumlu Bankacılık” yapma paralelinde 

şekillendiriyoruz. Tasarruf bankacılığında lider olma 

vizyonuyla hareket ediyoruz; bu vizyonun üç temel 

sac ayağı bulunuyor: 

İş yapma biçiminin temelinde ekonomik, çevresel ve 

sosyal sürdürülebilirlik yatıyor. Kredi faaliyetlerindeki 

Çevresel ve Sosyal Risk (ESR) politikaları, üç ana-

başlıkta toplanıyor: İhraç Politikaları, Sektör Politi-

kaları ve Proje Finansmanı kapsamında uygulanan 

Ekvator İlkeleri. ING Grubu, 2003’ten beri Çevresel 

ve Sosyal Risk politikalarını bankacılık alanındaki fa-

aliyetlerinde küresel çapta uyguluyor. 2006’da Bir-

leşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 

(Global Compact) imza attı; 2007’den beri de faa-

liyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürüyor. ING 

Grubu’nun küresel sorumluluk standartlarına uyumu, 

The Group’s business model is based on economic, 

environmental, and social sustainability. Its Environ-

mental and Social Risk (ESR) policies in its credit ac-

tivities come under three headings: Export Policies, 

Industrial Policies, and the Equator Principles re-

garding project finance. Since 2003, the ING Group 

has been implementing its Environmental and Social 

Risk policies on a global scale in its banking activi-

ties. The Group signed the UN’s Global Compact in 

2006, and has been pursuing its activities with zero 

carbon footprint since 2007. The ING Group’s com-

pliance with global responsibility standards has been 
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Turuncu	hesap	ailesi	
The	orange	account	
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ıng	günlük	hesap	
ıng	daily	account
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Big	support	for	little	ones	

kss	programımız
csr	program

Türkiye’nin	Tasarruf	
eğilimleri	araştırması	
The	survey	of	saving	
Tendencies	in	Turkey

uluslararası	araştırmalar		
ınternational	surveys

araşTırmalarımız
researches

Tasarruf 	h İkÂyemİz
our 	sTory 	of 	 sav ıngs

Second, we conduct the “Survey of Saving Tenden-

cies in Turkey” in regard to understand better the low 

level of savings in Turkey, as part of our responsible 

banking approach. In addition, we also participate in 

the international researches by the ING Group and 

make international comparisons possible, doing our 

part in the creation of valuable data.

Third, we have started our “Orange Drops” program, 

which involves a novel model for creating behavio-

ral changes in consumption and saving by inculcat-

ing saving habits in children, the members of future 

generations.  

İlki, sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterileri-

mizin tasarruf etmesini sağlıyoruz. İkincisi, sorumlu 

bankacılık anlayışıyla düşük tasarruf sorununa ilişkin 

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nı yürü-

tüyoruz. Diğer yandan, ING Grubu’nun uluslararası 

araştırmalarına da katılıyoruz. ING Grubu’yla birlikte 

çalışarak, bu alandaki uluslararası araştırmalara ka-

tılıyoruz ve karşılaştırma olanağı yaratıyoruz ki bu da 

önemli bir veri açığının kapanması demek. 

Üçüncü olaraksa, Türkiye’de gelecek nesillerde ta-

sarruf bilincinin küçük yaşlardan yerleşmesi için, tü-

ketimde ve tasarrufta davranış değişikliği yaratmayı 

hedefleyen ve modeli itibarıyla bir ilk olan “Turuncu 

Damla” programımızı başlattık.
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Türkiye’nin kentsel nüfusunun tasarruf alışkanlık-

larını, değişimlerini ve tasarruf yapma olasılıklarını 

saptamak amacıyla Ekim 2011’den bu yana kendi 

alanında tek ve bağımsız olan “Türkiye’nin Tasarruf 

Eğilimleri Araştırması”nı Sabancı Üniversitesi danış-

manlığında yürütüyoruz. Araştırmanın sonuçlarını her 

çeyrekte düzenli olarak internet adresimizde paylaşı-

yoruz. (www.tasarrufegilimleri.com) 

Türkiye, tasarruf oranı bakımından dünyada ne yazık 

ki alt sıralarda yer alıyor. Öte yandan, yüksek oran-

lı sürdürülebilir büyüme için iç tasarruf oranlarının 

artması gerektiğini biliyoruz. Tasarruf artışını teşvik 

etmek için çeşitli ekonomik tedbirler tartışılıyor, bazı 

uygulamalar devreye sokulmaya çalışılıyor. Bu sü-

reçte tasarruflarla ilgili veri ihtiyacı da artıyor. Türki-

ye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özellikle son yıllarda 

ekonomik konularla ilgili istatistik üretiminde ciddi 

gelişmeler sağladığı açık. Benzer şekilde Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafın-

dan yayımlanan, bankacılık sistemi içindeki tasar-

ruflara ilişkin veriler önemli bir boşluğu dolduruyor. 

Bütün bu verilerin ışığında yine de tasarruf eğilimleri 

ve tasarruf düzeyi hakkında insanların yeterince bil-

gi sahibi olduğunu söylemek zor. “Tasarruf Eğilimleri 

Araştırması”yla, Türkiye’deki “ortalama birey”in tasar-

ruf yapıp yapmadığı ve nedenleri, en çok kullanılan 

tasarruf araçları, bireysel gelirler, aylık tasarruf ora-

nı ve nakde dönüştürülebilir tasarruf miktarı, aylık 

olarak düzenli izleniyor ve tasarruflarla ilgili bilimsel 

veri üretiliyor. Bilgisayar destekli telefon görüşmesi 

yöntemi (CATI) ile yapılan araştırma, Türkiye kentsel 

nüfusunu temsilen NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 

ilde 800 kişiyle gerçekleştiriliyor.

Since October 2011, in collaboration with Sabancı 

University we have been conducting the “Survey of 

Saving Tendencies in Turkey,” a unique and inde-

pendent study to understand the saving habits of 

the urban population, the changes in these hab-

its, and the probability of people saving. We quar-

terly publish the results of this survey on website.  

(www.tasarrufegilimleri.com)

Turkey regrettably has one of the lowest levels of 

savings in the world. On the other hand, we know 

that for high levels of sustainable growth, it is neces-

sary to increase domestic saving levels. Various eco-

nomic measures to encourage increases in saving 

are discussed, and attempts are made to implement 

certain programs. This process requires reliable data 

regarding savings. It is clear that the Turkish Statisti-

cal Institute has made remarkable progress in recent 

years regarding the production of economic statisti-

cal data. Similarly, the data published by The Central 

Bank of the Republic of Turkey as well as The Bank-

ing Regulation and Supervision Agency fill an impor-

tant gap concerning savings in the banking system. 

Nonetheless, it is still difficult to maintain that there is 

sufficient information on the propensity to save and 

the level of savings. The “Survey of Saving Tenden-

cies in Turkey” regularly monitors on a monthly ba-

sis the reason and the degree to which an individual 

saves in Turkey, the most popular saving instruments, 

personal income, monthly saving percentage, and 

liquid saving assets, creating scientific data on sav-

ings. Conducted using the Computer Assisted Tele-

phone Interview (CATI) method, this survey involves 

800 people from 26 provinces in NUTS1 regions,  

selected to represent the Turkish urban population.

Türkİye’nİn	Tasarruf	
eğİlİmlerİ	araşTırması
The	survey	of	savıng	
Tendencıes	ın	Turkey
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Araştırma, tasarrufun bir alışkanlık olduğunu, bir kez başlayan kişinin 

bunu devam ettirdiğini ortaya koydu. Tasarruf etmenin en önemli 

nedenleri arasında beklenmedik olaylara karşı güvence ve ileriki 

dönemde özel bir harcama (evlilik, tatil, araba almak vs.) gösterildi.

The survey demonstrated that saving is a habit, and a person who 

once begins to save continues to do so. Participants cited “security 

against unexpected events” and “for specific spending in the future" 

(marriage, vacation, buying a car, etc.) among the most important 

reasons to save.

%19.9
Bekar erkekler ve çalışan kadınlar, %19,9’la en yüksek tasarruf 

sahipliği oranına sahip gruplar oldu. Bekar kadınlarda bu oran  

%12,8, tüm kadınlardaysa %8,8 olarak gerçekleşti. 

Single men and working women were the biggest savers  

with 19.9%. For single women this figure was 12.8%, and 

8.8% for all women.
%8.8

Tasarruf araçları tercihlerinde ilk sırayı vadeli hesap aldı; ardından altın, yastık altı 
nakit para ve vadesiz hesap geldi. Bireysel emekliliğin de giderek artan bir biçimde 
tercih edildiği gözlemleniyor.

The most popular instrument for saving was the term deposit account, followed by cash 
under matress and checking account. The popularity of private pension plans is on the rise. 

Tasarruf	eğİlİmlerİ		

araşTırması’nın	İkİ	yıllık		

verİlerİnİn	Bİze	anlaTTıkları…

WhaT	We’ve	learned	from	The	TWo-year	

daTa	of	The	survey	of	savıng	

Tendencıes	ın	Turkey…

Ekim 2011’den Ekim 2013’e kadar, kentsel nüfustaki bireylerin tasarruf sahipliği ora-
nı %12 olarak belirlendi. Tasarruf edemeyenler, bunun en önemli gerekçesi olarak ge-
lir yetersizliği ve borçlarını gösterdi. Yaş grubu olarak bakıldığında, en yüksek tasarruf 
sahipliği oranı, %15,4 ile 18-24 yaş grubunda. 

From October 2011 to October 2013, the ratio of saving ownership of individuals in the 
urban population was 12%. Those who weren’t able to save cited insufficient income 
and debts as the most important reasons. Among age groups, the highest levels of  
savings are 15.4% for the age 18-24 group.
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hayaTa	doyamayanlar
									can’T	geT	enough	of	lıfe

“Hayata doyamayanlar” %26’lık bir grup. Eğitim düzeyleri yük-
sek, büyük bir kısmı öğrenci ve diğer segmentlerle karşılaştı-
rıldığında emekli sayısı daha fazla. Yarısının çocuğu yok, aktif 
bir sosyal yaşam sürüyorlar. Ev almak için tasarruf yapıyorlar 
ve vadeli TL hesabıyla gayrimenkulleri tercih ediyorlar. Tasarruf 
yapamama nedenleriyse gelir yetersizliğinin yanı sıra eğitim har-
camaları.

People who say they “Can’t get enough of life” make up 26% of the 
sample. The have a high level of education, many of them are still in college, 
and compared to other segments, this one has more retired people. Half of them 
have no children and lead an active social life. They save to buy a house and 
prefer term deposit accounts (TL) and real estate. Their reason for not saving is 
mostly insufficient income and educational expenditures.

hayaT	zor	lıfe	ıs	hard
Araştırmaya katılanların %19’u “hayat zor” diyor. Bunların yarı-
dan fazlasını ev kadını ve işsizler oluşturuyor. Bu grup içinde 
emekliler de görece yüksek oranda. Eğitim düzeyi düşük, ev-
lilik oranı ve çocuk sayısı yüksek. Ev almak, sağlık ihtiyaçları-
nı karşılamak ve çocukların geleceği için vadeli TL hesabı ve 

altın tasarrufuna yöneliyorlar; tasarruf yapamayanların nedeni 
gelir yetersizliği ve çalışmama.

19% of those who took part in the survey said “life is hard.” More 
than half of these are housewives and the unemployed. Retired people 

also make up a relatively big percentage. Their level of education is low, and the 
number of married people as well as the number of children they have are high. 
They use term deposit accounts (TL) and gold as instruments to save for the house 
they want to buy and to meet their medical bills. Those who can’t save cite insuf-
ficient income and unemployment as their reason.

Five different segments were formed as a result of 

the segmentation analysis based on lifestyle ques-

tions the survey had: “My life is my child”, “Can’t 

get enough of life”, “Life is hard”, “Think about the 

future as much as the present”, and “Barely making 

ends meet”.

Examining the segment profiles, we find that those 

who say “My life is my child” constitute 31% of the 

sample. 

Yaşam tarzı sorularının sonucunda oluşturu-

lan segmentasyon analiziyle beş farklı segment 

(küme) oluşturuldu. Bunlar; “Hayatım Çocuğum” 

diyenler, “Hayata Doyamayanlar”, “Hayat Zor” di-

yenler, “Bugüne kadar Yarını da Düşünenler” ve 

“Ancak Yetişenler”. 

Segment profillerine bakıldığında, “Hayatım Çocu-

ğum” diyenler toplamın %31’ini oluşturuyor. 

hayaTım	çocuğum	my	lıfe	ıs	my	chıld
“Hayatım Çocuğum” diyenler toplamın %31’ini oluşturuyor. 
Çocuklarına ve onların geleceğine odaklanıyorlar, tasarrufla-
rını da çocuklarına birikim oluşturmak için yapıyorlar; yapa-
mayanların nedenleri arasında gelir yetersizliği başta geliyor. 

Orta yaş ve üzeri kadınların %56’sını oluşturduğu bu segmen-
tin tasarruf aracı tercihi vadeli TL hesabı ve borsa.

Those who say “My life is my child” constitute 31% of the sample. 
They focus on their children and their future, and save for their children; 

those who cannot save cite insufficient income as their reason. Middle-aged and older 
women make up 56% of this segment, and prefer term deposit accounts and the stock 
market as the most popular instrument to save.
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The “Survey of Saving Tendencies in Turkey” came in third among 225 projects competing for one of the most 

prestigious awards of the business world, the International Stevie Awards, in the “Communication Program 

or Public Relations Campaign of the Year” category, and won the bronze medal. The survey also won the “Best 

Communications Research” award in the “Communications Research” category of the Golden Globe 2013 

Awards given by the International Public Relations Association (IPRA).

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”,  uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak 

kabul edilen “International Stevie Awards”da, “Yılın İletişim Programı veya Halkla İlişkiler Kampanyası” 

kategorisinde, 225 proje arasından üçüncülük alarak bronz ödüle layık görüldü. Araştırma aynı zamanda 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA) 2013 Altın Küre Ödülleri’nde, “İletişim Araştırmaları” kate-

gorisinde “En İyi İletişim Araştırması” ödülünü kazandı. 

Tasarruf	sahİplİğİ	grafİğİ	The	raTıo	of	savıng	oWnershıp	By	segmenTs

hayata	doyamayanlar
can’t	get	enough	of	life

				Bugün	kadar		
yarını	da	düşünenler		
Think	about	the	future	
as	much	as	the	present

hayatım	çocuğum
my	life	is	my	child

hayat	zor
life	is	hard

ancak	yetişenler
Barely	making	ends	meet

%21 %20

%10

%	6 %	5

“Ancak yetişenler” de %12’lik bir paya sahip. Bunların çoğu 35 
yaş ve üstü evli ve çalışan (ağırlıklı olarak mavi yakalı) erkek-
lerden oluşuyor. Eğitim düzeyleri genele göre düşük durumda. 
Çocukların geleceği için tasarruf yapıyorlar, vadeli TL hesabı ve 
BES’i tercih ediyorlar; tasarruf yapamayanların nedeni ise gelir ye-
tersizliği.

Another 12% say they are “barely making ends meet”. Most of them are 
working (mostly blue-collar) men past 35. Their level of education is compar-
atively low. They save for their children’s future, preferring term deposit ac-
counts (TL) and private pension plans. Insufficient income is the main reason 
for not being able to save.

				Bugün	kadar	yarını	da	düşünenler	
Thınk	aBouT	The	fuTure	
as	much	as	The	presenT

“Bugün kadar yarını da düşünenler”in oranı %12. Bunların 
çoğu 18-34 yaş arası erkek; hepsi çalışıyor ve eğitim düzey-
leri yüksek. Sosyal yaşama düşkünler, evlilik oranları dü-
şük; ev almak, evlenmek ve emeklilik nedenleriyle tasarrufa 
yöneliyorlar ve yastık altı nakit ya da altın yatırımını tercih 
ediyorlar. Tasarruf yapamama nedeni olarak da borçlarını 

gösteriyorlar.

12% of the people think about the future as much as the present. 
Most of them are men aged between 18 and 34; all of them are 

gainfully employed, and have a high level of education. They have an 
active social life and low percentage of marriage; they save to buy a house, get 

married, or think about their retirement, preferring cash under the pillow and gold. 
Those who cannot save cite debts as their main reason.

ancak	yeTİşenler	Barely	makıng	ends	meeT

araşTırmaya	ödül	(2013)	aWards	for	The	survey	(2013)
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fİnansal	
okuryazarlık	
fınancıal	
lıTeracy

Individuals today can no longer afford to be financi-

ally illiterate, but it is also true that there is still a lot 

of ground to cover. According to the Global Financial 

Inclusion Database prepared by The World Bank:

• 2.5 billion people in the world have no account at a 

financial institution

• 41% of 740 million people aged between 16 and 

25 have never been to a bank,

• Young people, poor people, people living in rural 

areas, and women are less likely to have a bank ac-

count at a financial institution.

Günümüzde, bireylerin artık finansal okuryazar olma-

mak gibi bir lüksü yok, ancak bu konuda daha gidile-

cek çok yol olduğu da bir gerçek. Dünya Bankası’nın 

Global Finansal Erişim/Kapsam Endeksi’ne göre;  

• Dünyada 2,5 milyar kişinin finansal bir kuruluşta 

hesabı bulunmuyor,

• 16-25 yaş arası 740 milyon gencin %41’i banka ile 

hiç tanışmamış.

•  Özellikle gençlerin, yoksulların, kırsal kesimde otu-

ranların ve kadınların finansal bir kuruluşta banka he-

sap sahibi olma olasılığı daha az. 

“Turuncu	damla”
programı

The	“orange	drops”	
program

25
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Tasarruf	Bankacılığı

savıngs	Bankıng

Scientific research indicates that the best time to 

inculcate the awareness for saving is during child-

hood. As ING Bank Turkey, we have therefore ai-

med at making a change in the behavioral patterns 

of third and fourth graders. 

The pilot study of the “Orange Drops” social res-

ponsibility program was conducted in 2012 for a 

period of eight weeks and was supported by aca-

demic research; in 2013, we rolled out the prog-

ram. Teachers, school administrations, and parents 

expressed their great appreciation of the program.

Birçok bilimsel araştırma, tasarruf bilincinin çocuk-

luk döneminde kazandırılması gerektiğini gösteri-

yor. Biz de ING Bank Türkiye olarak, davranışsal 

değişim yaratabilmek için ilkokul 3. ve 4. sınıf ço-

cuklarına gitmeyi hedefledik. 

2012’de pilot çalışması yapılan, sekiz hafta süren 

ve akademik araştırmayla desteklenen “Turuncu 

Damla” sosyal sorumluluk programını, 2013’te 

devreye aldık. Öğretmenler, okul yönetimleri ve 

veliler bu kapsamlı çalışmayı büyük beğeniyle 

karşıladı.

Dünyada bir ilk! Gelecek 
alışkanlıklara yönelik en 
etkili davranış değişikliği 

yaratılabilecek yaş grubuna 
(8-9 yaş) gidiliyor.

For the first time in the world! 
ING Bank goes to the age group 

(8-9) that is the most open to 
effective behavioral change 

regarding future habits. 

Tüm sektörler ve  
özellikle bankacılık için 

gelecek davranışsal 
iktisatta! 

The future is in 
behavioral economics 
for all industries and 
especially banking!

Akademik temelli etki 
analizi ile sınırları aşan 

veri üretiliyor.

Academically based 
impact analysis creates 

information across 
borders.

It is clear that in order to obtain long-term and sus-

tainable results, a nationwide strategy on financial 

literacy is necessary; serious steps are being taken 

throughout the world in this direction:

• In 2012, OECD has added financial literacy to PISA 

(Programme for International Student Assessment),

• Great Britain and Japan have added financial lite-

racy to their national curriculum (2009),

• In Turkey, a national strategy and action plan has 

been drafted by the Saving Deposit Insurance Fund 

(TMSF), the Banking Regulation and Supervision 

Agency (BDDK), and the Central Bank of the Re-

public of Turkey; the Capital Markets Board (SPK) 

was entrusted with the coordination of the plan. 

Görüyoruz ki uzun soluklu ve sürdürülebilir sonuçlar 

almak için finansal eğitim konusunda ulusal bir stra-

teji gerekli; dünyada bu yönde ciddi adımlar atılıyor. 

• Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 

2012’de Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı olan PISA’ya (Programme for Internatio-

nal Student Assessment) finansal okuryazarlık baş-

lığını ekledi. 

• İngiltere ve Japonya müfredatlarına finansal okur-

yazarlık konusunu eklediler. (2009)

Türkiye’de de (TMSF), BDDK ve TCMB tarafından 

bu konuda ulusal strateji ve eylem planı taslağı ha-

zırlandı, koordinasyon göreviyse Sermaye Piyasası 

Kurulu’na (SPK) verildi. 

• ING Bank, 
finansal okuryazarlığın  

“teknik” değil, “davranışsal” 
boyutuna yöneldi. 

•ING Bank addressed not the “technical” 
but the “behavioral” aspect of financial literacy. 

• Gerçek bir tasarruf bankası olmak için altındaki dinamikleri iyi anlamak gerekiyor.
• In order to become a real savings bank, it is necessary to better understand its dynamics.
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of Mine Kayraklı and Bengi Keskin and led by Feriha 

Dildar of PSI Consulting simplified this content into a 

form more suitable to the age group of the children. 

On March 12, 2013, we signed a protocol with the 

National Education Directorate for the implemen-

tation of the Orange Drops program, and as a first 

step, the areas in Istanbul were selected. After an-

nouncing the program to individual schools through 

the District National Education Directorates, teach-

ers volunteered to take part in the program, and we 

trained the class teachers.

turdu; PSİ Danışmanlık’tan Feriha Dildar öncülü-

ğünde Mine Kayraklı ve Bengi Keskin’den oluşan, 

alanında uzman pedagog ve çocuk psikoloğu ekibi, 

bu içeriği çocukların yaşına uygun bir dile çevirdi. 

12 Mart 2013 tarihinde Turuncu Damla’nın hayata 

geçirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü’yle bir pro-

tokol imzalandı ve ilk aşamada İstanbul’da bölgeler 

belirlendi. Bu bölgelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlük-

leri aracılığıyla okullara gönderilen duyuruların ar-

dından, gönüllü öğretmenler programa başvurdu; 

sınıf öğretmeni eğitimleri gerçekleştirdik.

genel	müdürümüz	pınar	abay,	
çocukların	Turuncu	damla	dersine	

konuk	oldu	(mayıs	2013).
pınar	abay,	ceo	of	ıng	Bank	Turkey,	
attended	the	“orange	drops”	
class	for	children	(may	2013).

“Orange Drops” has four unique aspects:

• Its multiple stakeholder model,

• Its long-term curriculum

• Class Teachers delivering the curriculum

• Scientific measurement methods used for the ef-

fectiveness of the program, which is based on aca-

demic research.

Going beyond a one-time effort, we designed “Or-

ange Drops” as a continuing program. To achieve that 

aim, we focused on teachers and gave them training 

that would allow them to increase their own aware-

ness of saving and to better understand the behavio-

ral changes in children. The teachers believed in the 

program, which ensured its success and continuity. 

Orange Drops is a financial literacy education based 

on academic research, and its effectiveness is scien-

tifically proven. We conducted some very serious pre-

paratory work before starting the program. We studied 

the whole curriculum in order to create content that is 

in line with the course work in elementary school. We 

noted that some relevant concepts entered the cur-

riculum at the second grade level and that these were 

elaborated during the following years. Our research 

indicated that education at an early age is most effec-

tive in inducing future behavioral change in children. 

The content of the program was led by Professor 

Şule Alan and created by Assistant Professor Dr. 

Seda Ertaç of Koç University and her team; a team of 

pedagogy and child psychology specialists consisting 

Turuncu Damla’yı benzersiz kılan dört yönü var: 

• Çok paydaşlı modeli

• Uzun soluklu eğitim müfredatı

• Sınıf Öğretmenleri üzerinden aktarılan eğitim    

programı

• Eğitimlerin etkinliğinin bilimsel ölçüm metodlarıyla 

ölçülmesi ve akademik araştırmaya dayanması

Bir seferlik bir çalışmanın ötesine geçerek, “Turuncu 

Damla”yı sürekliliği olan bir program olarak tasarla-

dık. Bunu başarabilmek için de özellikle öğretmen-

lere odaklandık, onların tasarruf konusundaki farkın-

dalıklarını artırıcı ve bunun çocuklardaki davranışsal 

değişimlerini daha iyi anlamalarına yönelik çalışma-

lar yaptık: Öğretmenlerimiz programa inandı, bu da 

programın başarısını ve devamını sağladı.

Akademik araştırma temelli ve etkinliği bilimsel 

olarak kanıtlanmış finansal okuryazarlık eğitimleri, 

Turuncu Damla’nın temelini oluşturuyor. Programı 

başlatmadan önce çok ciddi hazırlık çalışmaları ger-

çekleştirdik. Ders programlarıyla uyumlu bir içerik ça-

lışması gerçekleştirilebilmesi için bütün müfredatı ta-

radık. İlkokul ikinci sınıftan itibaren müfredata uygun 

olarak bazı kavramların girdiğini ve sonraki yıllarda 

bu kavramların pekiştiğini gördük. Araştırmalarımız 

da, erken yaşlarda yapılacak çalışmaların, çocukların 

gelecekteki davranışlarını biçimlendirmede çok etkili 

olduğunu gösterdi. 

Program içeriğini Prof. Şule Alan önderliğinde Koç 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seda Ertaç ve ekibi oluş-
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following attainments:

• Planning,

• Postponing wants,

• Defining spending and savings,

• Conscious consumption,

• Relaying of exemplary saving behavior,

• Using available means thriftily,

• Differentiating between wants and needs,

• Making choices according to priority needs.

The educational methodology used in the project 

aims for the children to acquire skills such as crea-

tive, reflective and critical thinking, reasoning, deduc-

tion, simple calculations, and budgeting. In addition, it 

involves techniques designed to develop leadership, 

taking initiative, and forming empathy. 

Throughout this eight-week program, we took care 

not to disrupt the natural learning environment at 

school. The study material we used for the program 

comprised a teacher’s guide book and the “Orange 

Drops” kit for the students (Orange bag, course 

book, letter to the parent, activity sheet, sticker, and 

badge). At the end of the term, we gave the students 

who completed their Orange Drops education the 

book entitled My Friend the Little Lion, written by 

Yalvaç Ural, and a piggy bank.  

In order to measure the impact and success of the 

program, we conduct an Impact Evaluation Study 

• Bilinçli tüketim, 

• Örnek para biriktirme davranışını aktarma, 

• Mevcut imkânları tutumlu değerlendirme, 

• İhtiyaçlar ile istekleri ayırt etme, 

• Seçimleri öncelikli ihtiyaçlar üzerinden yapma.

Projedeki eğitim metodolojisi, çocuklara yaratıcı, yan-

sıtıcı ve eleştirel düşünme, yorum yapma, çıkarımda 

bulunma, basit hesaplama ve bütçeleme gibi bece-

riler kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca liderlik, inisiyatif 

alma, empati kurma alanlarındaki gelişime yönelik 

teknikleri de barındırıyor. 

Sekiz haftalık program boyunca, okuldaki doğal öğ-

renme ortamını mümkün olduğunca bozmamaya özen 

gösterdik. Programda kullandığımız eğitim malzeme-

leri:  Öğretmen kılavuz kitabı, öğrenciler için “Turuncu 

Damla” kitinden (Turuncu Çanta, ders kitabı, veli mek-

tubu, etkinlik kağıdı, etiket, rozet) oluşuyordu. Dönem 

sonunda, Turuncu Damla eğitimlerini tamamlayan öğ-

rencilerimize karne hediyesi olarak Yalvaç Ural’ın Tu-

runcu Damla programı için yazdığı “Arkadaşım Küçük 

Aslan” kitabını ve kumbaralarını dağıttık. 

Programın etkisini ve başarısını ölçmek için Koç 

Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte bir Etki De-

ğerlendirme Çalışması yürüttük. Turuncu Damla 

eğitimlerini alan ve almayan olmak üzere uygulama 

ve kontrol grupları ile karşılaştırmalı analizler yaptık. 

Bu akademik çalışmayla davranışsal ekonomi (be-

havioral economics) literatürüne uluslararası alanda 

önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz.

The Orange Drops program offers savings education 

employing the following themes:

• Perception of limited resources perception and budgeting,

• Smart shopping,

• Self-control against temptation goods

• Forgoing today’s utility for higher utility in the future 

(patience)

• Saving for a target

• Developing commitment device to meet a saving target,

• Taking initiative on behalf of a group (related to finan-

cial decisions).

The stories we created for each theme targeted the 

Turuncu Damla kapsamında verilen tasarruf eğitimini 

oluşturan temalar şunlar:

• Kısıtlı kaynak algısı ve bütçeleme,

• Tasarruf yapma ve akıllı alışveriş, 

• Cezbedici ürüne karşı tasarruf yapma, 

• Sabırlı olma, 

• İsteklerini bekletme ve plan yapma, 

• Grup kararları alma. 

Her temaya yönelik olarak tasarladığımız hikâyeler 
de şu kazanımları hedefliyor:

• Planlama, 

• İstekleri bekletme, 

• Harcama ve birikim kavramını tanımlama, 

The drawings about “saving” 
made by the little Orange Drops 

during their “Orange Drops” 
education were exhibited at the 
Cihangir Art Gallery of İstanbul 
Municipality; the exhibition was 

opened by Canan Ediboğlu, 
member of our board of directors. 
(October 10 – November 4, 2013) 

 Turuncu Damla 
eğitimleri sırasında “tasarruf”u 

resmeden küçük Turuncu 
Damlaların çalışmaları da, İstanbul 
Beyoğlu Belediyesi Cihangir Sanat 

Galerisi’nde sergilendi;  
açılışı Yönetim Kurulu Üyemiz  

Canan Ediboğlu yaptı. 
(10 Ekim- 4 Kasım 2013). 
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The “Orange Drops” program is 
supported by the website at 

www.turuncudamla.com, 
aiming to teach children all over 

Turkey the importance of saving in 
a fun and easy-to-remember way, 
and to create awareness for smart 

consumption.  
with academics of Koç University. We carry out com-

parative analyses with those who took part in the 

Orange Drops education and those who didn’t (the 

control group). We believe that the results of this 

academic study will make an important international 

contribution to the behavioral economics literature.

According to the results of the impact evaluation 

concerning third grade students participating in the 

Orange Drops program during the first term (Spring 

2012-2013), which involved saving habits and eco-

nomic choices:

• There is a positive correlation between patience in 

consumption and success. Children who can postpone 

their wants at this age for future gratification tend to 

be more successful in their social roles in the future.

• After the third grade education formulated in line 

with the fact that saving is based on motivation af-

“Turuncu Damla” kapsamında 3. sınıf öğrencilerine, 

ilk dönemde, yani 2012-2013 eğitim yılı Bahar dö-

neminde verilen eğitimlerin çocukların tasarruf etme 

alışkanlığı ve ekonomik tercihlerine ilişkin etki anali-

zinden çıkan sonuçlara göre:  

• Tüketimde sabır ve başarı arasında pozitif bir ilişki 

bulunuyor. Bu yaşlarda yarınlar için bugünden istek-

lerini erteleyebilen çocuklar, ileride toplumdaki rolle-

rinde diğerlerine göre daha başarılı olabiliyorlar.  

• Tasarrufun temelinde sabır motivasyonunun yatma-

sı gerçeğine göre kurgulanan 3. sınıf eğitimleri son-

rasında, eğitim alan çocukların tüketimde daha sabırlı 

davranarak bir hafta sonra gelebilecek daha büyük 

bir getiri için bugünkü tüketimden vazgeçme eğilimi 

gösterebildikleri görülmüştür.

• Eğitimler kapsamında erkek çocuklarda sabırlı dav-

ranma yönünde daha fazla artış olduğu gözlemlen-

The exhibition showcasing 
“saving” as seen by children 

was also taken to ING’s 
headquarters in Amsterdam, 

where it remained open 
between December 17, 2013 

and January 17, 2014.  

forded by patience, we observed that children who 

participated in the program were more patient and 

tended to give up immediate consumption for greater 

satisfaction one week later. 

• Male students in the program showed greater in-

crease in patience. Before the program, male students 

were more focused on the present, whereas after the 

program their level of patience increased. In the base-

line female students were more patient. 

• According to measurements, children who participat-

ed in the program began to care more for the “future” 

when making decisions.

During the “Orange Drops” program, which began in 

Spring 2012-2013 and continues in 2013-1014, 

• Over 8000 students were reached with the sup-

port of

miştir. Eğitimden önce erkek öğrenciler daha bugü-

ne odaklı iken, eğitim sonrasında sabırları artmıştır. 

Bunun nedeni, kız çocuklarının başlangıçta daha sa-

bırlı bir tutum sergiliyor olmaları.

• Yine yapılan ölçümlemelere göre, verilen eğitim 

sonrasında çocuklar karar verirken “yarın”ı daha fazla 

gözetmeye başlıyor. 

2012-2013 Bahar döneminde başlayan Turuncu 

Damla’ya 2013-2014 eğitim dönemiyle birlikte toplam:

• 100 okul, 

• 191 öğretmen ve ING Bank Turuncu Gönüllüleri’nin 

desteğiyle toplamda 8.000’den fazla öğrenciye ula-

şıldı. 

Çocukların gözünden 
“tasarruf”un anlatıldığı 

resim sergisi, 
17 Aralık 2013 - 17 Ocak 2014 

arasında ING 
Grubu’nun Hollanda’da 
Amsterdam’daki genel 

merkezinde de sergilendi. 

“Turuncu Damla” 
programı, Türkiye’nin her 

yerinden daha çok çocuğa 
ulaşarak tasarrufu eğlenceli, 

akılda kalıcı bir şekilde öğretmek 
ve akıllı alışveriş bilinci yaratmak 

üzere hazırlanan web sitesi 
www.turuncudamla.com  

ile destekleniyor. 	
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yalvaç	ural
çocuk	kİTaBı	ve	“arkadaşım	küçük	aslan”ın	yazarı		

Turuncu Damla, tasarrufun önemini anlama konu-

sunda çocuklara çok şey katıyor. Her çocuğa bir 

kumbara veriliyor. Bu aynı zamanda bankanın, toplu-

ma uzun vadeli baktığının da bir göstergesi. “Ben bu 

ülkenin bir bankasıyım ve bugünün sekiz yaşındaki 

çocuklarını bankayla ve tasarrufla tanıştırarak onlara 

bunun önemini bir damla olsun öğretip alt yapısını 

verirsem, gelecekte de bilinçli ve bunu davranışlarına 

yansıtmış bireyler yaratmış olurum,” zihniyetinden do-

ğan, uzun vadeli, başarılı bir proje. 

Hayatın her alanında bir birikim ve tasarruf söz ko-

nusu. Çocukların bunu anlaması için onların ilgisini 

çekebilecek örneklere ihtiyaçları var. Bunun en iyi 

örneği de çocuklar üzerinde etkili olan hayvanların 

yaşamından verilir diye düşündüm. Gelecek günlere 

yatırım yapmanın ve tasarrufun önemini hayvanların 

kış için fazladan topladığı yemeklerle bağdaştırarak 

bir hikaye yazdım. Sadece bugününü değil gelecek 

günlerini de düşünerek hareket etmeleri gerektiği 

bilincini vermek istedim. Ayrıca bunun yanı sıra hay-

vanlarla ilgili genel bir bilgi birikimine de sahip olsun-

lar istedim. Çünkü bu konuda ciddi eksiklikleri oldu-

ğunu görüyorum. Bütün bunları birleştirip çocukları 

her anlamda eğitecek bir kitap oluşturmaya çalıştım. 

auThor	of	my	frıend	The	lıTTle	lıon	

The “Orange Drops” program teaches the children 

many things about the importance of saving. Each 

child receives a piggy bank. This is also a sign of the 

bank’s long-term approach to society. This is a long-

term and successful program based on the under-

standing that “We are the bank of this country, and if 

we introduce 8-year old children to the bank and to 

saving, if we can teach them the importance of saving 

and provide them with the basic understanding, we 

will create future individuals with awareness whose 

behavior will reflect these fundamentals.”

Saving is part of life in many different areas. Chil-

dren need interesting examples to comprehend this. I 

thought the best example would come from the lives 

of animals that impress children. I wrote a story that 

showed the importance of investing in the future and 

how animals saved through gathering extra food to 

put aside for winter. I wanted them to come away with 

the awareness that it is important to think of the fu-

ture and not only the present. I also wanted them to 

learn a few things about animals, because I see that 

they have serious shortcomings on that front. Putting 

these together, I tried to write a book that would be 

instructive for them in all the senses of the word. 

• 100 schools and

• 191 teachers and ING Bank “Orange Volunteers”. 

In the 2013-2014 school year, and as part of the 

“Big Support for Little Ones” initiative, the “Orange 

Drops” program was extended to Bursa, Diyarbakır, 

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir,  

Mersin, and Samsun, with the support of teachers 

and ING Bank volunteers living outside Istanbul.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Turuncu Damla, 

İstanbul dışında öğretmenler ve ING Bank gönül-

lüleriyle birlikte “Küçüklere Büyük Destek” girişimi 

kapsamında Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kahra-

manmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin ve Samsun’da 

uygulanmaya başlandı.  

• İstanbul 
• Bursa
• Diyarbakır

• Gaziantep
• Kahramanmaraş
• Kayseri

• Kırşehir
• Mersin
• Samsun

•  Ataşehir,
• Bahçelievler,
• Bakırköy,
• Bayrampaşa,
• Beyoğlu,

• Büyükçekmece,
• Gaziosmanpaşa,
• Kadıköy,
• Kartal,
• Maltepe,

• Sarıyer,
• Sultanbeyli,
• Sultangazi,
• Şişli,
• Ümraniye

Türkİye

İsTanBul
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dr.	muammer	yıldız
İsTanBul	İl	mİllİ	eğİTİm	müdürü		

Turuncu Damla ile çocuklarımıza küçük yaşlarda biri-

kim yapmanın önemini, tasarrufu öğretiyor, onlara te-

mel yaşam becerisi kazandırma anlamında önemli bir 

katkı sağlıyoruz. Bu projede ING Bank’ın finansal des-

teği ve bilgi birikimiyle beraber, Koç Üniversitesi’nin 

akademik desteğini de alıyor olmamız, projeyi daha 

etkili, daha kalıcı ve bilimsel hale getirdi. Şu anda 

İstanbul’da uygulamaya konulan bu önemli projenin 

önümüzdeki eğitim öğretim yılında daha fazla okula, 

öğrenciye, öğretmene ulaştırılması çabamız var.

Turuncu Damla’nın ilk yılında eğitim çıktılarını 

değerlendiriyoruz, öğretmenlerden geri bildirim-

ler alıyoruz. Projeyle ilgili olarak genel anlamda 

bir memnuniyet olduğunu, çocuklarımızda bir 

farkındalık bilinci oluştuğunu ve çocuklarımızın 

projeyi çok sevdiklerini, benimsediklerini, tutum 

ve davranışlarını geliştirdiklerini açık bir şekilde 

gözlemleyebiliyoruz.

naTıonal	educaTıon	provınce	dırecTor,	ısTanBul	

With the “Orange Drops” program, we teach our 

children the importance of saving at a young age, 

and give them the basic skill set that will help them 

in their lives. The financial support and know-how 

provided by ING Bank, and the academic support 

of Koç University made this project more effective, 

lasting, and scientific. We are working to take this 

important project, which is currently being imple-

mented in Istanbul, to more schools, students, 

and teachers in the next school year. We are 

assessing the outcomes of the project’s first 

year, obtaining feedback from teachers. In 

general, we see that they are satisfied with the 

project; the children have gained awareness 

and loved the project, and their behavior has 

visibly changed. 

prof.	umran	İnan

koç	ünİversİTesİ	rekTörü	

Üniversitelerde her ne kadar bilimsel çalışma-

lar üretilse de bunların uygulamalarını, topluma 

nasıl yansıdıklarını görmek gerekiyor. Özellikle 

içinde bulunduğumuz tüketici toplumu çerçeve-

sinde küçük çocuklara tutumlu olmayı öğretme-

ye amaçlayan bir çalışma bize çok heyecan verdi. 

Özellikle çocuklar işin içinde olunca zaten bizim 

için akan sular duruyor.

Üniversitede sadece bilim değil, bu yapılan bilimin 

ortaya çıkan sonuçlarını, düşüncelerini toplumu 

etkileyen boyutlarını değerlendirmek çok önemli 

olacaktır. Projenin çıktılarını uluslararası akademik 

platformlara taşımayı hedefliyoruz.

presıdenT,	koç	unıversıTy	

Universities conduct scientific research, but it is 

also necessary to see how these are applied to 

society. It was especially exciting for us to par-

ticipate in a program that aimed to teach chil-

dren how to be thrifty in our consumer society. 

Especially when the topic is about children, it is 

enough to get us excited. 

It is of utmost importance that universities en-

gage not only in the practice of science but also 

in the results of scientific research, assessing 

the impact of these results and the ideas be-

hind them. We aim to share the outcomes of 

this project on international academic platforms. 
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Hosted by the Capital Markets Board (SPK), with 

Borsa Istanbul as its main sponsor, supported by the 

Central Bank of the Republic of Turkey, the Istanbul 

Settlement and Custody Bank, the Central Securities 

Depository (MKK), and the Association of Capital 

Market Intermediary Institutions of Turkey (TSPKB), 

and organized by Child & Youth Finance Internation-

al (CYFI), which is one of the leading institutions of 

the world in financial literacy and inclusion, The 2nd 

CYFI Summit was held between May 7 and 9, 2013; 

ING Bank was the only bank from Turkey to attend 

the summit as a speaker, and introduced the “Or-

ange Drops” program on this international platform. 

On October 31, 2013, Professor Dr. Şule Alan, aca-

demic coordinator of the “Orange Drops” program, 

and Associate Professor Dr. Seda Ertaç presented 

the program to international participants, policy-

makers, and financial literacy experts at OECD’s In-

ternational Financial Education Network (INFE). 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ev sahipliğinde, Bor-

sa İstanbul’un ana sponsorluğunda, TCMB, İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin 

katkılarıyla gerçekleşen ve finansal okuryazarlık ve fi-

nansal erişim konusunda dünyanın sayılı uluslararası 

kuruluşundan olan “Child & Youth Finance Internati-

onal (CYFI)” tarafından 7-8-9 Mayıs 2013 tarihinde 

düzenlenen II. CYFI Zirvesi’ne ING Bank, Türkiye’den 

konuşmacı olarak katılan tek banka oldu ve Turuncu 

Damla Programı’nı uluslararası platformda tanıttı. 

31 Ekim 2013 tarihinde, OECD’nin Uluslararası 

Finansal Eğitim Ağı’nda (INFE) Turuncu Damla, 

programın akademik koordinatörlerinden Prof. Dr. 

Şule Alan ve Doç. Dr. Seda Ertaç’ın önderliğinde 

uluslararası katılımcılara, politikacılara ve finansal 

okuryazarlık uzmanlarına sunuldu. 

Turuncu	damla’ya	
uluslararası	İlgİ	

ınTernaTıonal	acclaım	for	
The	“orange	drops”	program

savaş	BüBer	
sınıf	öğreTmenİ	-	TalaTpaşa	İlkokulu,	İsTanBul		

class	Teacher	–	TalaTpaşa	prımary	school,	ısTanBul

Öncelikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

himayesinde ING Bank’ın yürüttüğü Turun-

cu Damla Projesi’nde yer aldığımız için öğren-

cilerim adına mutluluk duyduğumu belirtmek 

isterim. Proje, yaşları 8 ila 9 arasında değişen, 

İstanbul’un farklı bölgelerinde eğitim gören öğ-

rencilere, bu yaşlardan başlayarak sabretmeyi, 

isteklerini ertelemeyi, herşeyden önemlisi ta-

sarruf yapmak gibi temel becerilerine yönelik 

farkındalık yaratmıştır. Öğrencilerim 8 haftalık 

eğitimde, müfredata uygun olarak hazırlanmış 

etkinlikleri yaparken oldukça keyif aldılar. Ayrı-

ca bu proje, öğrencilerin tasarruf bilincinin ge-

lişmesinde şimdiden büyük rol oynamıştır. Öğ-

rencilerimin yaşam sürecinde büyük farkındalık 

yaratacağına inandığım bu eğitim programının 

Milli Eğitim müfredatına dahil edilerek tasarruf 

bilincinin ülke geneline yayılması gerektiğini dü-

şünüyorum.      

I would first like to express my happiness, in the 

name of my students, for having been part of 

the “Orange Drops” program carried out by ING 

Bank under the auspices of the National Educa-

tion Province Directorate, Istanbul. The project 

involved students between ages 8 and 9, going 

to school in various parts of Istanbul, and aimed 

to impart to them basic skills regarding patience, 

postponing wants, and most importantly, saving. 

My students attending this 8-week program 

greatly enjoyed the activities designed accord-

ing to the curriculum. This project has already 

made a difference in the sense of developing 

the students’ awareness about saving. I am con-

vinced that this educational program will greatly 

change the lives of my students, and believe that 

it should be made an integral part of the Nation-

al Education curriculum and taught throughout 

the country. 
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As part of the “ING Chances for Children” prog-

ram, designed to support children under the ING 

Group’s sustainability efforts, the “Big Support for 

Little Ones” by ING Bank Turkey makes us one of 

the most active countries. The “Big Support for Little 

Ones” met with the great support of our employees, 

and voluntary involvement as well as cash contributi-

ons increased in every period. 

ING Grubu’nun sürdürülebilirlik çatısı altında çocuk-

lara destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği “ING 

Chances for Children” programı çerçevesinde, ING 

Bank Türkiye olarak “Küçüklere Büyük Destek” adıy-

la yürüttüğümüz projeyle, en aktif ülkelerden birisi 

konumundayız. “Küçüklere Büyük Destek” projesi 

çalışanlarımızdan büyük destek gördü, her dönem 

sağlanan gönüllü destek ve maddi katkı arttı. 

küçüklere	Büyük	
desTek

Bıg	supporT	for	
lıTTle	ones
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In the fundraising part of our “Big Support for Little 

Ones” 2013 Program, around 500 of our employees 

ran the Eurasia Marathon to enable children in need 

in Kahramanmaraş to have access to preschool edu-

cation. Thanks to donations, every step turned into 

aid, and we surpassed our target by a wide margin. 

As a result, Turkey’s ranking among ING countries 

rose. 

The ING Group matches the aid collected by the 

“Big Support for Little Ones” effort. The donations 

in 2013 were transferred to the Educational Cen-

ter to be opened in Kahramanmaraş as part of the 

Preschool Education Project carried out by UNICEF 

Turkey in collaboration with the Ministry of National 

Education. This Center will provide preschool edu-

cation and daycare to children aged 3-5 as well as 

offering various educational programs to mothers. 

“Küçüklere Büyük Destek” 2013 Programı’nın kay-

nak geliştirme ayağında, 500’e yakın çalışanımız, 

Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi çocukların okul ön-

cesi eğitime erişebilmeleri için, Avrasya Maratonu’nda 

koştu. Koşarken attığımız her adım, yapılan bağışlar 

sayesinde yardıma dönüştü ve hedeflenen miktarın 

çok üzerine çıktık. Böylece, ING ülkeleri içerisinde 

Türkiye topladığı bağışlarla ön sıralara yükseldi. 

ING Grubu, “Küçüklere Büyük Destek” kapsa-

mında toplanan bağış tutarıyla aynı oranda kat-

kıda bulunuyor. 2013 yılında toplanan bağışlar,  

UNICEF Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttü-

ğü Okul Öncesi Eğitim Projesi’nin bir parçası olarak 

Kahramanmaraş’ta açacağı Eğitim Merkezi’ne akta-

rıldı. Merkezde, 3-5 yaş grubu çocuklara okul öncesi 

eğitim ve bakım hizmetinin yanı sıra anneler için de 

çeşitli eğitim programları sunulacak. 

ıng	Bank		
“İyİlİk	İçİn”	avrasya	
maraTonu’nda		
ıng	Bank	aT	The	
eurasıa	maraThon,	
runnıng	for	
“good”.

Every year around November 20 World Children’s 

Rights Day, ING Bank’s “Orange Volunteers” carry 

out various fundraising and employee volunteering 

activities under the children theme determined for 

that year by UNICEF. 

Our projects for the “Big Support for Little Ones” 

Program:

Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü içi-

ne alan dönemde ING Bank’ın Turuncu Gönüllüleri, 

UNICEF’in o yıl için belirlediği çocuk teması altında 

çeşitli kaynak geliştirme ve çalışan gönüllülüğü et-

kinlikleri gerçekleştiriyor.

Küçüklere Büyük Destek Programı kapsamında yü-

rüttüğümüz projeler;

küçüklere	Büyük	desTek	projesİ	–	2012	ve	2013	sonuçları		

Bıg	supporT	for	lıTTle	ones	–	2012	and	2013	resulTs

%23 Ortalamada %23 çalışan katılımı 
23% employee involvement on average

22.820	euroYaratılan kaynak: 22.820 Euro
Total contributions: 22.820 Euros

Voluntary involvement of employees in the initiative:
620 ING Bank Turkey employees volunteered
a total of 1820 volunteer hours.

1820
saaT
hours

Çalışanların gönüllü inisiyatife katılımı:  
620 gönüllü ING Bank Türkiye personeli  
1820 gönüllü saati harcadı. 
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ols in Istanbul, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ga-

ziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, 

Mersin, and Samsun, teaching 2600 children for the 

duration of one period the importance of saving, in-

telligent consumption, and smart shopping. 

The main themes of these classes were “delay of 

gratification” and “patience”, both important ele-

ments of saving, aimed at raising the awareness of 

second and third graders about saving. 

The “Orange Volunteers” completed the project with 

many sweet memories and shared their experiences 

with other volunteers and their teammates by e-mail, 

thus raising awareness within the bank. The “Orange 

Volunteers” shared their photographs with children 

taking during the classwork on ING Bank Turkey’s 

Facebook page.

Gönüllü; İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, 

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, 

Mersin ve Samsun’da 33 okulu ziyaret etti ve 2600 

çocuğa bir ders saati süresince tasarrufu, bilinçli tü-

ketim ve akıllı alışveriş konularını anlattı.

Tasarrufun önemli bir ögesi olan “tüketimi erteleme” 

ve “sabretme” ana temaları altında sunulan eğitimler, 

ilköğretim okullarındaki 2. ve 3. sınıf öğrencilerine 

tasarruf kavramını ve önemini anlatarak farkındalık 

yaratılması amaçlandı.

Turuncu Gönüllüler, pek çok güzel anı ile tamamla-

dıkları çalışma sonrasında, deneyimlerini diğer gönül-

lüler ve ekip arkadaşları ile e-posta yoluyla paylaştı 

ve kurum içindeki farkındalığa katkıda bulundu. Tu-

runcu Gönüllüler, eğitimler esnasında çocuklarla çe-

kilmiş fotoğraflarını ING Bank Facebook sayfasında 

paylaştı. 

100’e yakın Turuncu Gönüllü 2013 yılının teması olan “Her Çocuk Haklıdır” kapsa-

mında, görme engellilere sesli kitap arşivi oluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi 

Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) işbirliğiyle çocuk kitabı oku-

maya gönüllü oldu. 

Around 100 “Orange Volunteers” collaborated with the Assistive Technology and Edu-

cation Laboratory for Individuals with Visual Disabilities (GETEM) at Boğaziçi University 

and read books for children as part of the effort to create an audio book archive for 

the visually impaired. 

The “Orange Volunteers” contributed to the success 

of the “Big Support for Little Ones” project with the 

educational activities they conducted at schools. 

Our aim was to open a new window in the children’s 

world about saving. We as the ING Bank family also 

wanted to raise our own awareness about spending 

some of our personal time by volunteering in such 

projects.

Before meeting the children at schools, we trained 

the “Orange Volunteers” in volunteering and saving. 

This preliminary work taught the volunteers how to 

teach saving at a primary school level, which added 

to the success of the project. 

Between November 26 and December 9 in 2012 

and 2013, 70 “Orange Volunteers” visited 33 scho-

Turuncu Gönüllüler, okullarda yürüttükleri eğitim 

çalışmalarıyla “Küçüklere Büyük Destek” projesinin 

başarısına katkıda bulundu. Hedefimiz, çocukların 

dünyasında tasarruf konulu yeni bir pencere açmaktı. 

Aynı zamanda ING Bank ailesi olarak da zamanımızın 

bir bölümünü bu tür çalışmalara gönüllü olarak ayırma 

bilincinin kendi içimizde yerleşmesini hedefliyorduk. 

Okullarda çocuklarla bir araya gelmeden önce Tu-

runcu Gönüllüler’e gönüllülük ve tasarruf eğitimi ver-

dik. Bu ön çalışma, gönüllü çalışanların tasarrufun 

yanı sıra, konunun ilköğretim seviyesinde nasıl anla-

tılması gerektiği konusunda da bilgi edinmelerini ve 

dolayısıyla projenin başarısını artırmayı sağladı.

2012 ve 2013 yıllarında 26 Kasım-9 Aralık tarihle-

ri arasında, çalışanlarımızdan toplamda 70 Turuncu 

Turuncu	gönüllüler	
okullarda	Turuncu	damla	

Tasarruf	eğİTİmİ	verdİ.
orange	volunTeers	

offerıng	“orange	drops”	
savıngs	educaTıon	

aT	schools.
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“pass	The	gloBe,	help	a	chıld”	
İnTerneT	kampanyası
“pass	The	gloBe,	help	a	chıld”	
ınTerneT	campaıgn	

Dünyanın doğal kaynaklarını koruyarak gelecek nesil-

lere devretmenin, çocuklara yardım ile eşdeğer olduğu 

ana fikrinden hareket eden yarışma kapsamında, web 

adresinde gerçekleşen her online iletişim karşılığında 

her yıl UNICEF’e para bağışı yapılıyor.  

The result of the conviction that preserving the na-

tural resources of the world for future generations 

is as important as supporting children, this com-

petition involves making a donation to UNICEF for 

every online communication on the website. 

onlıne	Bağış	Toplama	
çalışmaları	ve	unıcef	
kuTuları
onlıne	donaTıon	projecTs	
and	unıcef	Boxes

We continue to collect donations on the ING Bank 

internet branch and the UNICEF donation boxes at 

the ING headquarters. It is also possible to contri-

bute to the global support by purchasing items from 

the UNICEF stand at the ING headquarters. 

ING Bank internet şubesi üzerinden ve Genel 

Müdürlük’te kurulan UNICEF bağış kutuları ile bağış 

toplamayı da sürdürüyoruz.  Genel Müdürlük binasın-

da kurulan UNICEF standından satın alınan ürünler 

ile de küresel desteğe katkıda bulunuluyor. 

Every year as part of the “Big Support for Little Ones” 

project, our employees participate in the “Sister 

School Campaign” by Starbucks. They donate books, 

pencils, notebooks and winter clothings in the basket 

provided by the Starbucks branch at ING’s headqu-

arters. The gifts collected are then sent to Ayazağa 

Primary School, Starbucks’ sister school.

All members of the Kharma rock band are ING Bank 

Turkey employees, and the band gives a traditional 

aid concert every year. All proceeds are donated to 

UNICEF.

“Küçüklere Büyük Destek” projesi çerçevesin-

de, her yıl çalışanlarımız Starbucks’ın “Kardeş 

Okul Kampanyası”na katılıyor. Kitap, kalem, def-

ter gibi kırtasiye malzemelerini ING Bank Genel 

Müdürlüğü’ndeki Starbucks’ta yer alan sepete bırakı-

yorlar. Toplanan hediyeler banka bünyesinde hizmet 

sunan Starbucks’ın kardeş okulu Ayazağa İlköğretim 

Okulu’na teslim ediliyor. 

Tamamen ING Bank Türkiye çalışanlarından oluşan 

Kharma Rock Band, geleneği sürdürerek her yıl bir 

destek konseri veriyor. Gerçekleşen konserlerden 

elde edilen tüm gelirler UNICEF’e bağışlanıyor.

sTarBucks	kardeş	okullar	
projesİ’ne	desTek
supporT	for	The	
sTarBucks	sısTer	schools	
projecT

kharma	rock	Band	konserİ kharma	rock	Band	concerT
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ıng	Bank	desTeğİyle

“anadolu	Bursİyerlerİ”	

programı,	son	İkİ	yıldır	

ülkenİn	en	donanımlı	eğİTİm	

kurumlarında	yükseköğrenİm	

fırsaTı	Bulamayan	

öğrencİlere,	geleceğİn	

kapılarını	aralıyor.

For the last two years, ING Bank has been suppor-

ting Koç University’s “Anatolian Scholarship” Prog-

ram, which has a history of three years, designed to 

open the doors to the future for students who live 

in various cities in Turkey and who, although having 

gained admission, cannot attend the most prestigio-

us colleges of the country due to financial reasons. 

The funds created by the commitment of individu-

al and corporate donors for successful students in 

need have been leading the way in the formation of 

a new charity culture in Turkey. This program aims 

to contribute to equal opportunity in education while 

increasing the efficient use of the country’s potential 

through contributions to science.

We continue our support of the “Anatolian Scho-

larship” Program started by Koç University with the 

aim of increasing access to high-quality education. 

We meet the education and living expenses of three 

students, selected after a detailed application and 

evaluation process, for the whole five years of their 

college life.

ING Bank’ın iki yıldır desteklediği ve Koç Üniversitesi 

tarafından üç yıldır yürütülen “Anadolu Bursiyerleri” 

Programı, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan, ba-

şarılı oldukları halde ekonomik nedenlerle ülkenin en 

donanımlı eğitim kurumlarında yükseköğrenim fırsatı 

bulamayan öğrencilere, geleceğin kapılarını aralı-

yor. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin tam burslu 

eğitim görebilmeleri için bağışçı kişi ve kuruluşların 

taahhütleriyle birlikte yaratılan kaynaklar Türkiye’de 

yeni bir hayırseverlik kültürünün oluşmasına öncü 

oluyor. Bu program, eğitimde fırsat eşitliği sağlama-

ya destek olurken, bilime yapılacak katkılar ile ülke 

potansiyelinin en etkin şekilde kullanımını artırmayı 

amaçlıyor. 

Biz de Koç Üniversitesi’nin kaliteli eğitime erişi-

mi desteklemek için başlattığı Anadolu Bursiyerleri 

Programı’na katkımızı sürdürüyoruz. Üniversite ida-

resi tarafından detaylı bir başvuru ve değerlendirme 

süreci sonunda seçilen üç öğrencinin beş yıllık üni-

versite dönemi boyunca tüm eğitim ve yaşam mas-

raflarını üstleniyoruz.

supporTed	By	ıng	Bank,	

The	“anaTolıan	scholarshıp”	

program	has	Been	openıng	The	

doors	To	The	fuTure	for	The	

lasT	TWo	years	for	sTudenTs	

Who	cannoT	aTTend	The	mosT	

presTıgıous	colleges	ın	Turkey	

due	To	fınancıal	reasons.

“anadolu	Bursİyerlerİ”	
programı	
“anaTolıan	scholarshıp”	

program
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How did you become an Anatolian Scholar? 

Tell us a bit about yourself and the process.

I found out about the Anatolian Scholarship prog-

ram during the second term in my senior year in 

high school. My goal had been to attend Koç Uni-

versity even before I learned about this program, but 

I had doubts because my score was a bit lower than 

the required level. The Anatolian Scholarship prog-

ram became my second chance. During the selecti-

on week, I attended Koç University’s presentations, 

Nasıl Anadolu Bursiyeri oldun? Bize kendinden 

ve süreçten biraz bahseder misin?

Anadolu Bursiyeri Programı hakkında lisede,12. sını-

fın ikinci döneminde bilgi sahibi oldum. Bu program-

dan haberim olmadan önce de hedeflerimden birisi 

Koç Üniversitesi idi fakat puanım olması gerektiğin-

den biraz düşük olduğu için bu konuda şüphelerim 

vardı. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrendikten 

sonra bana ikinci bir şans doğdu. Tercih haftasında 

üniversitemizin tanıtım programlarına katıldım ve böy-

“gençlere	hayallerİnden		
ne	olursa	olsun	
vazgeçmemelerİnİ	
söylemek	İsTerİm.”
“ı’d	lıke	To	Tell	Them	noT	To	
gıve	up	Theır	dreams	no	maTTer	

WhaT.”

çağaTay	Barın		
Bİlgİsayar	mühendİslİğİ
compuTer	engıneerıng

and became even more enthusiastic. When I recei-

ved a positive response from the university I accep-

ted without hesitation, and enrolled as an Anatolian 

Scholar.

How about your dreams for the future?

I had made some superficial research about business 

opportunities for graduates of the Computer Engine-

ering department, and I’m continuing my research. I 

think I will be able to plan my future more easily once 

my course load gets heavier. 

Anything you want to say to young people or the 

ING family?

I’d like to tell them not to give up their dreams no 

matter what. Sometimes it isn’t easy making your dre-

ams come true, but we can make them come true by 

making the best of the opportunities we are given. I’d 

like to thank the ING family for creating this second 

chance for me. I hope they continue to contribute to 

education by giving providing similar opportunities to 

many young people. 

What does social responsibility and volunteering 

mean to you? 

Awareness of social responsibility plays an impor-

tant role in the solution of a country’s problems. I do 

my best to participate in such projects. Since I live in 

Muğla, a city by the sea, I worked on water pollution 

both individually and as part of groups. In addition, I 

participate in planting trees and encourage my fri-

ends to do the same.

lece üniversite hakkındaki isteğim daha da pekişti. 

Üniversiteden olumlu cevap geldikten sonra da za-

man kaybetmeden kabul ettim ve böylece üniversite-

ye Anadolu Bursiyeri olarak adımımı attım.

Peki ya gelecek hayallerin…

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün iş olanakları hak-

kında tercih dönemimden önce yüzeysel bir araştırma 

yapmıştım, araştırmalarım hala devam ediyor. Dersler 

yoğunlaştıktan sonra sanırım geleceğim hakkında 

daha kolay planlamalar yapabilirim.

Gençlere/ING Bank ailesine söylemek istediğin 

bir şey var mı?

Gençlere hayallerinden ne olursa olsun vazgeçme-

melerini söylemek isterim. Bazen hayallere ulaşmak 

kolay olmasa da bizler için yaratılan fırsatları iyi de-

ğerlendirerek onları daha gerçekçi kılabiliriz. Ben de 

bana bu ikinci şansı yaratan ING Bank ailesine teşek-

kür ederim. Umarım daha  birçok gence bu fırsatları 

sunarak eğitime katkı vermeye devam ederler.

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük size ne ifa-

de ediyor? 

Toplumsal sorumluluk bilinci bir ülkenin sorunlarının 

çözülmesinde etkin bir rol oynar. Ben de elimden 

geldiğince bu tarz projelerde yer almaya çalışıyorum. 

Örneğin bir sahil kenti olan Muğla’da yaşadığım için 

deniz kirliliği konusunda bireysel veya grup olarak 

faaliyetlerde bulundum. Bunların dışında ağaç dikimi 

ve bunun gibi aktivitelerde rol alarak arkadaşlarımı da 

teşvik etmeye çalışıyorum.
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the resources here convinces me every day that I 

made the right choice.

How about your dreams for the future?

For me, the future is an extension of the present. So I 

try not to postpone my dreams and do the right things 

at the right time. My dreams are based on the idea of 

producing. I think enrolling in the computer enginee-

ring program was the first step in this direction. I’ve 

always been lucky, and I’m convinced that if I think 

positively and try to produce useful things for society, 

new opportunities will arise and new doors will open. 

What would you like to say about the program?

The Anatolian Scholarship program is very special for 

me. I would continue to believe it would change many 

things in Turkey and especially in education even if I 

hadn’t been a part of it. I would like to thank the ING 

Bank family for giving us this equal opportunity. In our 

education system, where your dreams depend on sol-

ving a few questions more, we as Anatolian scholars 

think we are very lucky, and feel extremely happy for 

having been seen worthy of the program.

What does social responsibility and volunteering 

mean to you? 

During the years I lived in Samsun my friends and 

I participated in the social responsibility projects 

of our school and other institutions. In Istanbul, 

and especially by using the means provided by 

Koç University, we can reach more people. I hope 

the awareness about social responsibility grows 

among young people. 

riş yaptım. Ne kadar doğru ve faydalı bir programa dahil 

olduğumu, imkanlarını tecrübe ederek fark ediyorum.

Peki ya gelecek hayallerin… 

Gelecek benim için şimdinin bir uzantısı. O yüzden ha-

yallerimi gerçekleştirmek için hiçbir şeyi ertelemeden, 

doğru zamanda doğru işler yapmaya çalışıyorum. Ha-

yallerimin temelindeyse “üretmek” fikri var. Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü’ne başlayarak da bu yönde ilk 

adımı attığımı düşünüyorum. Bu zamana kadar şanslı 

biri oldum ve sanıyorum ki güzel şeyler düşünüp, top-

lum için de faydalı şeyler üretmenin peşinde olursam 

önümde yeni şanslar, yeni kapılar açılacaktır.

Program ile ilgili neler söylemek istersin? 

Anadolu Bursiyerleri Programı benim için çok ayrı 

bir program. Dahil olamasaydım bile bu programın 

Türkiye’de, özellikle eğitim alanında, birçok şeyi değiş-

tirebileceğine olan inancım sürecekti. Bu açıdan ING 

Bank ailesine biz gençlere bu fırsat eşitliğini sunduğu 

için teşekkür ediyorum. Hayallerine ulaşmanın yalnız-

ca 3-5 soru daha fazla çözmeye bağlı olduğu eğitim 

sistemimizde biz Anadolu Bursiyerleri, kendimizi hem 

çok şanslı hem de diğer açılardan da değerlendirilip 

yeterli bulunduğumuz için çok iyi hissediyoruz. 

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük sana ne ifa-

de ediyor? 

Samsun’da geçirdiğim yıllarda çeşitli kurum ve kuru-

luşların yanı sıra okulumuzda birçok sosyal sorumluluk 

projesinde görevler üstlendik. İstanbul’da ve özellikle 

Koç Üniversitesi’nin imkanlarıyla daha çok kişiye ula-

şabiliyoruz. Umarım gençler arasında sosyal sorumlu-

luk bilinci artarak devam eder.

How did you become an Anatolian Scholar?  

Tell us a bit about yourself and the process.

I was born and raised in Samsun. I’m a graduate of 

Samsun Science High School. I have always dreamed 

of studying computer engineering at Koç University, 

and this year I was accepted. I learned about the 

Anatolian Scholarship program when I first started to 

study for the university entrance exams, and as time 

passed, I saw the advantages and was convinced this 

would be a great opportunity for me. After a year of 

hard work, I enrolled in the Computer Engineering 

program at Koç University as an ING scholar. Using 

Nasıl Anadolu Bursiyeri oldun? Bize kendinden 

ve süreçten biraz bahseder misin?

Samsun’da doğup büyüdüm. Samsun Fen Lisesi’nden 

mezun oldum. En başından beri, bu yıl Koç 

Üniversitesi’nde başladığım Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’nde okumayı hayal ettim.  Üniversite sınavları-

na hazırlık sürecinin henüz başında Anadolu Bursiyer-

leri Programı’ndan haberdar oldum ve zaman geçtikçe 

de avantajlarını görüp benim için büyük bir şans olabi-

leceğine inandım. Yoğun geçen bir yılın ardından, yapı-

lan değerlendirmeler sonucu ING Bank bursiyeri olarak 

Koç Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne gi-

“hayallerİmİn	Temelİnde	
üreTmek	fİkrİ	var”	
“my	dreams	are	Based	on	
The	ıdea	of	producıng”

Burak	yılmaz	
Bİlgİsayar	mühendİslİğİ
compuTer	engıneerıng
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How about your dreams for the future?

After the ING family, my greatest supporter, what dri-

ves me to work hard is my dreams. I study law and 

want to be a lawyer in the future. A lawyer who is 

not only accomplished in law but intellectually in every 

area as well. I want to travel around the world, get 

to know different cultures, and organize various aid 

campaigns for those in need both locally and inter-

nationally.

What would you like to say about the program?

My advice to young people is, set yourself goals for 

the future. “Working” and “believing” are factors that 

lead to success, but they are meaningful only when 

they are accompanied by dreams. Have a dream that 

will make people around you say, “No way!” Even if 

they find it hard to believe, never give up. If you believe 

you will succeed, good things come to you. The ING 

Bank family opened the way to my dreams for me, 

they believed in me. And I will never let them down and 

never let their efforts go to waste. I’m grateful to them.

What does social responsibility and voluntee-

ring mean to you? 

For me, social responsibility is about making inequali-

ties disappear as much as possible – class, economic 

or social inequalities. Having social responsibility is 

one of the greatest requirements of being human. Be-

ing sensitive about the problems of the society we live 

in is important not only for the individual but for society 

as well. My latest effort was with the Koç University 

Volunteers group – we tried to make the New Year 

wishes of the children at a school in Mardin come true. 

Individually, I want to design projects for stray animals. 

How did you become an Anatolian Scholar?  

Tell us a bit about yourself and the process.

I’m a freshman at Koç University Law School. The 

Anatolian Scholarship Program provides full scholars-

hip to students with a strong social background, and 

lets them take the biggest step of their educational 

career at Koç University. And the biggest heroes of 

this program are doubtlessly the philanthropist donors. 

Companies giving scholarships to students makes it 

easier for students like me to get one step closer to 

their dreams. My fairy in this program is ING Bank.

Nasıl Anadolu Bursiyeri oldun? Bize kendinden 

ve süreçten biraz bahseder misin?

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrenci-

siyim. Anadolu Bursiyerleri Programı sosyal alan-

da kendini geliştirmiş öğrencilere tam burs desteği 

sağlayarak, eğitim hayatının en büyük adımını Koç 

Üniversitesi’nde attıran bir program. Ve kuşkusuz bu 

programın en büyük kahramanları da hayırsever ba-

ğışçılar. Çeşitli şirketlerin öğrencilere burs sağlaması 

benim gibi öğrencileri hayallerine bir adım daha yak-

laştırıyor. Bu  programda benim iyilik perim ING Bank.

“Bİr	hayalİnİz	olsun,	
Bu	hayal	çevrenİzdekİlere	
‘yok	arTık!’	dedİrTsİn”	
“have	a	dream	ThaT	Wıll	
make	people	around	you	
say,	‘no	Way!’”
sümeyye	şahİn
hukuk
laW	school

Peki ya gelecek hayallerin…  
En büyük destekçim ING ailesinden sonra, beni çalış-

maya iten faktör hayallerim tabii ki. Hukuk okuyorum 

ve ileride avukat olmak istiyorum. Sadece hukuk ala-

nında değil, her alanda kendini geliştirmiş, entelektüel 

bilgi birikimi olan bir avukat. Aynı zamanda dünyayı 

gezip, farklı kültürler tanımak ve hem ulusal hem de 

uluslararası alanda ihtiyaç sahipleri için çeşitli yardım 

kampanyaları düzenlemek istiyorum.

Program ile ilgili neler söylemek istersin? 
Gençlere kendilerine gelecek için hedefler belirleme-

lerini tavsiye ederim. Çünkü başarıyı oluşturan “çalış-

mak” ve “inanmak” faktörleri hayallerle anlam kazanı-

yor. Bir hayaliniz olsun, bu hayal çevrenizdekilere “yok 

artık!” dedirtsin. Onlar inanmakta güçlük çekse de siz 

asla yılmayın. Başarıya inancınız olduktan sonra, iyi 

şeyler sizi buluyor. İşte bu noktada ING Bank ailesi 

bana hayallerime giden yolu açtı, bana inandı. Ben de 

onları asla hayal kırıklığına uğratmayacağım ve emek-

lerini boşa çıkartmayacağım. Onlara müteşekkirim.

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük sana ne ifa-
de ediyor? 
Sosyal sorumluluk benim için eşitsizlikleri olabildiğin-

ce ortadan kaldırmak demek. Sınıfsal, ekonomik ya da 

sosyal eşitsizlikleri. Sosyal sorumluluk bilincine sahip 

olmak da insan olmanın en büyük gereği. Beraber 

yaşadığımız toplumda sorunlara  karşı duyarlı olmak, 

sadece birey için değil aynı zamanda toplum için de 

artıdır. Koç Üniversitesi Gönüllüleri Topluluğu’yla en 

son Mardin’de bir okuldaki çocukların yılbaşı için is-

tediklerini elimizden geldiğince onlara sağlamaya ça-

lıştık. Bireysel olarak da sokak hayvanları için projeler 

tasarlamak istiyorum.
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ING Bank is represented in the International Investors 

Association (YASED), and we give our support to its 

social responsibility project entitled “Koza Project”. 

Students who were born in the underprivileged pro-

vinces of Turkey and continue their college education 

there, the Project offers internships in member com-

panies. As the ING Bank family:

• We cover the travel expenses of the students from 

their regions,

• We meet the students at the airport and take them 

to their dormitories,

• We pay them the minimum wage during their  

internship as well as their health insurance,

• We provide lunch and shuttle service on work days,

• We also ensure that each student is appointed to 

an appropriate mentor by YASED.

The students in the Koza Project are offered intern-

ships on a rotational basis so that they experience 

different departments. This allows students to gain 

experience in departments in which they could get 

to know the industry.

ING Bank olarak yönetim kurulunda da yer aldığımız 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) sosyal 

sorumluluk projesi olan “Koza Projesi”ne destek ve-

riyoruz. 2008’den bu yana Türkiye’nin en az gelişmiş 

illerinde doğup eğitim gören üniversite öğrencilerine, 

üye şirketlerde staj olanağı sağlanan Proje kapsa-

mında ING Bank Ailesi olarak;

• Öğrencilerin bölgelerinden ulaşım ve dönüş yol 

masraflarının karşılanması,

• Öğrencilerin havaalanından karşılanarak yurtlarına 

yerleştirilmesi,

• Öğrencilerin staj süresince asgari ücretlerinin ve 

sigorta primlerinin ödenmesi,

• Öğrencilere iş günlerinde öğle yemeği, servis imka-

nından yararlanma hakkı, 

• Her stajyer için YASED tarafından belirtilen özellik-

lere uygun mentorların atanmasını sağlıyoruz.

Koza Projesi kapsamında, öğrencilere farklı bölüm-

lerde rotasyon olacak şekilde staj imkanı sağlıyo-

ruz. Öğrenciler, sektörü tanıyabilecekleri bölümlerde 

farklı alanlarda deneyim kazanıyor.

ıng	Bank,	koza	projesİ	İle	İmkanı	kısıTlı	

ünİversİTe	öğrencİlerİne	sağladığı	sTaj	

olanağıyla	karİyer	adımlarına	desTek	verİyor.

ıng	Bank	offers	ınTernshıps	To	

college	sTudenTs	WıTh	lımıTed	means,	

supporTıng	Them	ın	Theır	fırsT	sTeps	

ToWards	Theır	careers.	

yased	–	koza	projesİ	
The	koza	projecT
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İsmaİl	davuT	akgök

Oturduğu il: Diyarbakır
Okulu: Harran Üniversitesi Maliye Bölümü
Staj: 15 - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında 
Medya ve Bütçe Planlama Bölümü,
1 - 19 Ağustos 2013 tarihleri arasında Yönetim 
Raporlaması ve Bütçe Grubu

YASED projesinin bize çok önemli katkıları 
oldu. ING Bank’ta staj yapabilmekse çok özel ve 
anlatması zor bir ayrıcalıktı. Bu stajın sonunda 
bazı eksikliklerimi daha iyi görebilme fırsatı 
buldum. Büyük bir şirkette çalışmanın nasıl bir 
şey olduğunu yaşayarak gördüm; bu ortamda 
verimliliğin ve verimli çalışma yöntemleri 
konusunda kendimi geliştirmenin önemini 
daha iyi anladım. Her şey insanlarla doğru 
ve etkili iletişim kurabilmekten geçiyor. Grup 
toplantıları olsun, bire bir iletişim olsun, derdini iyi 
anlatabilmek ve karşındakinin söylediğini doğru 
anlayabilmek çok önemli. ING Bank’taki stajım, 
bütün bu konularda özgüvenimin artmasına da 
katkıda bulundu.

Province of residence: Diyarbakır
College: Harran University Department 
of Finance
Internship: Media and Budget Planning 
Department, July 15 – 31, 2013
Management Reporting and Budget Group, 
August 1 – 19, 2013.

The YASED project has meant a lot to us. Being 
an intern at ING Bank was even more special 
and a privilege difficult to describe. At the end 
of my internship, I came to see some of my 
shortcomings more clearly. I saw what it was 
like working at a big corporation, and I realized 
the importance of efficiency and improving 
myself in terms of efficient working techniques. 
Everything starts with establishing the right and 
effective communication with people. It’s very 
important to express yourself clearly and to 
understand what others say correctly, be it in 
group meetings or one-to-one communication. 
My internship at ING Bank contributed to 
increasing my self-confidence on this front. 

Bİlge	İTmeç

Oturduğu il: Kahramanmaraş
Okulu: Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü
Staj: 15-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında 
Bireysel Krediler Tahsis Grubu,
1 - 19 Ağustos 2013 tarihleri arasında  
Kobi Kredileri Grubu

YASED'in Koza Projesi'nde amaç, gelişmemiş 
illerde ikamet edip oradaki üniversitelerde 
okuyan, İstanbul’u hiç görmemiş öğrencilere 
staj olanağı sağlamaktı. Bu projede herkes 
eminim kendini çok şanslı buluyordur ama 
ben ve iki arkadaşım daha da şanslıydık, 
çünkü ING Bank’ta staj yapmak, bütün banka 
çalışanlarından ilgi görmek çok büyük bir 
mutluluktu. Staj yaptığım bölümlerde bulunan 
müdürler ve çalışanlar, bilgilerini aktarmak 
için ciddi zaman ayırdı. Artık biliyorum ki bir iş 
başvurusunda bulunduğumda bir adım önde 
olacağım. Ayrıca çalışacağımız kurumu çok çok 
dikkatli seçmek gerektiğini anladım. Sadece 
çalışmak için ya da parası için değil, bir ömür 
boyu güven ve huzur içinde çalışma imkanı 
sağlayan şirketleri tercih etmek gerek. Ben 
ING Bank’ta bu güveni hissettim. 

Province of residence: Kahramanmaraş
College: Adıyaman University Department of 
Management
Internship: Retail Banking Credit Allocation Group, 
July 15 – 31, 2013
Small and Medium Business Banking Credit Group, 
August 1 – 19, 2013.

The aim of the YASED Koza project is to provide 
internship opportunity to students who live and 
study in underprivileged provinces of Turkey, and 
have never been to Istanbul. I’m sure everyone in 
the project find themselves lucky, but two friends 
of mine and I were especially lucky, because being 
an intern at ING Bank and being treated well by all 
the people there was a very happy experience. The 
managers and employees of the departments I in-
terned in devoted a serious amount of time to give 
me information. I know now that when I will apply for 
a job, I will be one step ahead. And I also know that 
it is very important to make the right choice about 
the company where you will work. You should make 
your choice based not on salary but on whether you 
will have security and peace of mind. I felt that secu-
rity at ING Bank.







www.ingbank.com.tr | www.turuncudamla.com | www.tasarrufegilimleri.com




