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ING ÇALIŞANLARI YAZLARI DİLEDİKLERİ ŞEHİRDEN ÇALIŞABİLECEK

ING TÜRKİYE UZAKTAN ÇALIŞMADA
SINIRLARI KALDIRIYOR
ING Türkiye, çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliğini artıran yeni nesil
çalışma yöntemine “Flexi Yaz”ı da ekledi. Buna göre, ING Türkiye Genel Müdürlük
ve Kahramanmaraş Operasyon Merkezi çalışanları, seçtikleri paket kapsamında
yaz döneminde diledikleri şehirden çalışabilecek. Uygulamanın finans sektöründe
bir ilk olduğunu söyleyen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Meltem Kalender Öztürk, “İşin ihtiyaçları karşılandığı sürece herkesin, her zaman
ve her yerden esnek çalışabileceğine inanıyoruz. Salgın dolayısıyla uzun süredir
evlerinden çalışan arkadaşlarımız bu yaz kendilerini çok daha rahat ve özgür
hissedecek, üstelik uygulamamız her yaz devam edecek” dedi.
Çalışanlarının iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen
ING Türkiye, bu doğrultuda geliştirdiği yenilikçi uygulamalarına bir yenisini ekledi. “Flexi Yaz”
adı verilen uygulama ile ING çalışanları yaz döneminde diledikleri şehirde ve lokasyonda
çalışabilecek.
Çalışanlara, seçtikleri pakete göre bir ya da iki ay kendi tercih ettikleri lokasyondan çalışma
imkânı sunan Flexi Yaz, 15 Haziran - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Aynı
zamanda Flexi Yaz seçenler, bu dönemde haftada beş gün değil, üç ya da dört gün çalışmayı
tercih edebilecek.
Meltem Kalender Öztürk: “Çalışanlarımız özgür ve keyifli bir yaz geçirecek”
Türkiye’nin en çok çalışmak istenilen ve en sevilen markalarından biri olmayı hedeflediklerini
belirten ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk,
çalışanlarının mutluluğunu, bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, verimliliği ve
yetenek çekimini artıran bir politika benimsediklerini söyledi. Flexi Yaz uygulamasını da bu
vizyonla geliştirdiklerini ifade eden Öztürk, “ING Türkiye olarak yalnızca bankacılık
sektöründen değil, genel olarak özel sektörden de ayrışarak son beş yıldır haftada iki gün
uzaktan çalışıyor, çalışanlarımıza her gün esnek çalışma saatleri sunuyoruz. Dolayısıyla
çalışanlarımız uzaktan çalışmaya oldukça alışkın ancak salgın nedeniyle uzun süredir zorunlu
olarak evde kaldığımız için bu kez farklı bir durum söz konusu” dedi. Öztürk, buradan hareket

ederek, çalışanların yazları kendilerini çok daha rahat ve özgür hissetmeleri için finans
sektöründe yine bir ilk olan Flexi Yaz uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Meltem Kalender Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü; “Böylece çalışanlarımız bu yazın önemli bir
kısmını dilerlerse uzun süredir uzak kaldıkları ailelerinin yanında veya bir tatil bölgesinde
geçirebilecek. Haftada üç veya dört gün çalışacaklarından işi ve tatili bir arada yapacak,
böylece çalışmaktan da daha fazla keyif alacaklar. İşin ihtiyaçları karşılandığı sürece herkesin,
her zaman ve her yerden esnek çalışabileceğine inanıyoruz. Flexi Yaz da bu bakış açımızın ilk
yansıması oldu. Bunun yanı sıra farklı modelleri de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi.
ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla
gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski
Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini
destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk
programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da
gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham
veren kadınları destekliyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu,
TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu
ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının
Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.
ING Grubu Hakkında:
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık
faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde
kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık
hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler
Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri
STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor.
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