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ING TÜRKİYE ÇALIŞANLARI TURUNCU MOLA İLE İŞ HAYATINA
ARA VERİP HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK
ING Türkiye, öncü bir insan kaynakları uygulamasına imza atarak çalışanlarına 6
aya kadar Turuncu Mola kullanabilme olanağı getirdi. Turuncu Mola sayesinde ING
Türkiye çalışanları, istediği herhangi bir konuda; örneğin eğitim, sosyal sorumluluk
ya da seyahat hayallerini gerçekleştirebilmek için 3 ay ücretli izin kullanabilecek,
bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleri ile 6 aya kadar uzatabilecek. ING Türkiye
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “Duvarlarında
‘Kendin ol, özgür ol’ yazan bir kurum olarak çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine ve
hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bu uygulamayı hayata
geçirdiğimiz için memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek
hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, öncü bir insan kaynakları uygulamasına daha
imza atarak Turuncu Mola’yı hayata geçirdi.
Turuncu Mola sayesinde 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın
istedikleri herhangi bir döneminde 3 aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu
süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek 6 aya kadar uzatılabilecekler. ING
Türkiye’nin çalışanına değer veren, iş ve özel hayatta bir adım önde olmalarına olanak
tanıyan bir kurum olma vizyonu ile hayata geçirdiği Turuncu Mola sayesinde
çalışanlar iş yaşamından tamamen kopmak zorunda kalmadan hayallerini
gerçekleştirmek, dil öğrenmek, aileleriyle vakit geçirmek veya bir sosyal sorumluluk
projesinde yer almak için kariyerlerine kısa bir ara verebilecek, bu sırada maaşlarını
alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler.
Meltem Kalender Öztürk: “Çalışanlarımızı daha da özgürleştirecek öncü bir
uygulamaya imza attığımız için mutluyuz”
ING Türkiye’nin sektörde öncü olan haftada 2 gün ofis dışından çalışma, esnek çalışma
saatleri, serbest kıyafet, Okulun İlk Günü İzni, Kreşe Alıştırma İzni gibi pek çok insan
kaynağı uygulamasına imza attığını hatırlatan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, şöyle konuştu:
“Duvarlarında ‘Kendin ol, özgür ol’ yazan ING Türkiye, çalışanlarının kişisel
gelişimlerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir kurum olarak öne

çıkıyor. Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz.
Dünyada benzer “sabbatical leave” uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu
molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor. ING Türkiye
ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari
ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek. Fark
yaratan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet
duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza
atmaya devam edeceğiz.”

ING Türkiye Hakkında:
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 üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri
- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin bankacılık stratejisi, Türkiye’nin
sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve
inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli,
uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal
okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 310 okulda,
35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan
ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine
geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.
ING Grubu Hakkında:
ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir
finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı
amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING
US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING,
Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri
FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri
arasındadır.

