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FİNANSBANK ve 4 BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞU İŞBİRLİĞİ İLE 
TOPLUMA KATKI GELECEĞE DESTEK  

 
 
Türkiye’de bir ilke imza atan Finansbank, Türkiye’nin en büyük 4 sivil toplum örgütü; ANNE ÇOCUK 
EĞİTİM VAKFI (AÇEV), ARAMA KURTARMA TİMİ (AKUT), ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME 
DERNEĞİ (ÇYDD) ve EKONOMİSTLER PLATFORMU ile yapmış olduğu işbirliği sonucu bu 
kuruluşlara  finansal destek verecek. 
  
Projenin amacı; Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlere destek olan sivil toplum örgütlerinin, finansman 
desteği ile Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde daha etkin olmalarını sağlamak. 
 
“Topluma Katkı Geleceğe Destek” anlayışı  çerçevesinde geliştirilen proje kapsamında Finansbank, 
müşterilerinin temel bankacılık ihtiyaçlarına cevap veren en önemli ürünleri arasında yer alan bireysel 
bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin bir bölümünü, bağış çerçevesinde AÇEV, AKUT ÇYDD ve 
Ekonomistler Platformu’na finansal destek verecek.  
 
Bu projeyle, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) üyeleri Finansbank’ın sunduğu hizmetlerden yararlanarak 
bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de hiçbir ek ödeme yapmaksızın topluma katkı sağlayıp, geleceğe 
destek olacak. 
 
Finansbank; proje kapsamında sivil toplum örgütleri üyelerinin kişisel temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı 
sıra bu üyeler için sivil toplum kuruluşlarına destek olabilecekleri özel bir bağış sistemini içeren bireysel 
bankacılık ürün ve hizmet paketi desunuyor. . Finansbank’ın hayata geçireceği bu hizmet paketi ile AÇEV, 
AKUT, ÇYDD ve Ekonomistler Platformu finansman sorunlarına uzun vadeli çözüm getirecek.  
 
FİNANSBANK TOPLUMA KATKI GELECEĞE DESTEK PROJESİ İLE  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BAĞIŞ SAĞLANACAK ÜRÜNLER 
 

• Otomatik Hesap 
• CardFinans 
• TL / DTH Vadeli Mevduat 
• Bireysel Krediler  
 
 

FİNANSBANK 
TOPLUMA KATKI GELECEĞE DESTEK PROJESİ  

ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ ÇERÇEVESİNDE SUNULMASI  
PLANLANAN AVANTAJ VE BAĞIŞ SİSTEMİ 

 
AÇEV, ÇYDD, AKUT ve Ekonomistler Platformu  üyelerinin tümüne sunulmak üzere hazırlanan proje,  üyenin 
kullanacağı  bankacılık ürünlerinin bir kısmından, Finansbank’ın sivil toplum kuruluşlarına bağış yapması 
üzerine kurulu.  
 
BAĞIŞ SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLER 
 

1.   OTOMATİK HESAP 
Birikimlerin verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan Otomatik Hesap açtıran üyeler hesabın tüm 
kolaylıklarından ve yatırım fonu getirisinden yararlanabilecekler. Ayrıca; 



 
FON BAKİYESİ ÜZERİNDEN BAĞIŞ 
Otomatik hesapta bulunan B tipi likit fon ortalama bakiyesi üzerinden belirli bir miktar, STK projesi 
kapsamında Finansbank tarafından bağış olarak aktarılacak. 
 

2. CARDFİNANS 
Finansbank tarafından ilgili AÇEV, AKUT, ÇYDD ve Ekonomistler Platformu üyelerine çok özel bir CardFinans 
verilecek. Finansbank, üyelerin CardFinans kredi kartları ile gerçekleştirecekleri her türlü harcamadan 
Finansbank sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunacak 
 

3.   YÜKSEK GETİRİLİ TL ve DTH MEVDUAT :   
AÇEV, ÇYDD, AKUT VE Ekonomistler Platformu üyelerinin açtıracağı her tutardaki TL ve DTH Mevduat 
hesabına, tutar gözetmeksizin, standart uygulamadan farklı olarak en yüksek faiz oranı uygulanacak. 
Böylece, bu ürünlerin kullanımı artırılarak projeye desteğin maksimum seviyeye getirilmesi sağlanacak. 

 
4. DÜŞÜK FAİZLİ BİREYSEL KREDİ 

Finansbank proje kapsamında bireysel kredi kullanan platforma dahil olan Sivil Toplum Kuruluşları üyelerine 
standart uygulamadan daha özel faiz oranları sunacak. Her platform üyesinin kullandığı kredi başına belirli bir 
miktarı, Finansbank; AÇEV, ÇYDD, Ekonomistler Platformu ve AKUT’tan oluşan STK Platformuna bağış 
yapacak.  

 
AÇEV 

 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV). 1993 yılında Ayşen Özyeğin önderliğinde ve Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, 
Prof. Dr. Sevda Bekman ile Prof. Dr. Diane Sunar’ın bilimsel çalışmaları ışığında kuruldu.  Erken çocukluk ve 
yetişkin eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması için eğitim programları hazırlamak ve 
toplumun hizmetine sunmak amacıyla hizmet veren AÇEV’in programları ise şöyle: 
 
Erken Çocukluk Eğitimi Birimi (EÇE) 
Baba Destek Programı (BADEP) 
Okulöncesi Veli – Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP) 
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP) 
 

 
ÇYDD 

 
Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği’nin (ÇYDD) kuruluş ve faaliyet amacı; Atatürk ilke ve devrimleri ile 
gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilip yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile insan ve çağdaş 
topluma ulaşılmasıdır. 
 
 

EKONOMİSTLER PLATFORMU 
 
28 Haziran 2000 tarihinde; Türkiye’nin dinamik ekonomik yapısı içerisinde sorunların açıkça ortaya konulmak 
üzere fikirlerin alınıp değerlendirildiği Ekonomistler Platformu,  ekonomi politikalarının belirlenmesi ve 
uygulama aşamasında referans olarak başvurulabilecek güçlü ve güvenilir ortamı yaratmak amacı ile doğdu. 
Hemen hemen her sektör ve alandan üyesi bulunan Ekonomistler Platformu, Türkiye’ye daha iyi bir gelecek 
sağlamak için toplumu bilinçlendirme misyonu ile hareket ediyor. 
 
 

AKUT 
 
Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, başı dertte olan kişilere en kısa 
sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması 



yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini 
gerçekleştirmek ve bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek üzere kuruldu. 
 
Gönüllük temelinde profesyonel bir yaklaşım ile hareket eden AKUT, özellikle 17 Ağustos Depremi’nde yaptığı 
çalışmalar ile tanındı.  
      ***** 
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