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ING Bank ofis değişim programıyla sektörde bir ilke daha imza attı:  

 

‘FLEXI35’ İLE ING BANK ÇALIŞANLARI  

İSTERSE İZMİR'DEN ÇALIŞACAK  
 

ING Bank, bankacılık sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği FlexING uygulaması 

kapsamında, çalışanlarına İzmir’den çalışabilme imkânı getirdi. Buna göre Genel 

Müdürlük ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanları, talep 

etmeleri halinde ister yaz ister kış döneminde, İzmir’de açılan ‘Flexi35’ ofisinden 

geçici olarak çalışabilecek. Banka ayrıca, İK uygulamalarında bir ilke daha imza 

atarak, tüm şubelerinde esnek kıyafet ve esnek mesai saati uygulaması da başlattı.  
  

ING Bank, Türkiye bankacılık sektöründe İnsan Kaynakları (İK) alanında bir ilke imza 

atarak hayata geçirdiği ve çalışanlarına esnek çalışma koşulları sağlayan FlexING 

kapsamında, bu kez de İzmir’de çalışabilme imkânı getirdi. Banka talep eden Genel 

Müdürlük ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanlarına “Flexi35” 

uygulamasıyla ister yaz ister kış döneminde geçici olarak İzmir’deki 50 kişilik ofisinden 

çalışabilme fırsatı sağlayacak. Çalışanların iş ve özel hayat dengesini iyileştirerek bir 

adım önde olmalarını amaçlayan ING Bank, yeni uygulamasıyla sektörde yeni bir ilke 

daha imza atmış olacak.  

 

ŞubemFlexi de uygulamaya geçiyor 

 

Bankacılık sektöründe bir diğer ilk de eşzamanlı olarak uygulamaya girecek. Buna göre 

yine FlexING uygulaması kapsamında eşzamanlı başlatılan ŞubemFlexi uygulaması ile 

de artık tüm ING Bank şube çalışanları Cuma günleri işe rahat kıyafetle gidebilecek ve 

ayda iki kere olmak üzere mesaisine 1 saat geç gelebilecek ya da işten 1 saat erken 

çıkabilecek. 

 

“Çalışanlarımızın beklentilerine yanıt verebiliyoruz” 

 

ING Bank olarak “Eski Köye Yeni Adet” anlayışıyla hizmet verdiklerini ve yalnızca 

müşterilerinin değil, çalışanlarının da hayatını kolaylaştıracak çözümler ürettiklerini 

kaydeden ING Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen şunları 

söyledi: “Çalışanlarımızın kendilerini farklı, üretken ve yenilikçi hissedebilmelerini 
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sağlamak, sahip oldukları bu değerli becerileri daha da geliştirebilmeleri için uygun bir 

ortam yaratmak ING’de en önemli önceliklerimiz arasında. Gücünü çalışanından alan 

bir banka olarak, çalışanlarımızın taleplerine kulak veriyor, imza attığımız 

uygulamalarımızla, iş ortamından beklentilerine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bu 

doğrultuda 2015 yılında, FlexING adıyla, sektörümüzde bir ilke de imza atarak 

başlattığımız uygulama ile Genel Müdürlük çalışanlarımıza çalışma saatlerini ve 

yerlerini belirleme olanağı sunuyoruz. Şimdi bu esnek modele bir yenilik daha ekleyerek 

geçici olarak İzmir’den çalışma seçeneği getiriyoruz. Ayrıca 6 aydır esnek çalışma 

modelimizi bazı şubelerimizde de test ediyorduk, bu sürecin sonunda uygulamamızı 

bundan sonra tüm şubelerimize yayma kararı aldık. Hem genç hem de yeniliklere açık 

bir banka oluşumuz sayesinde, çalışma ortamımızı sürekli iyileştiriyoruz. ING Bank 

olarak mobiliteyi destekleyen iş modelimizle, dünyayı yakından takip eden ve bir işten 

fazlasını talep edenlerin en çok tercih ettiği şirketlerden biriyiz. Bu alanda yeni 

uygulamaları hayata geçirmeye ve sektörümüzde öncü olmaya devam edecek, 

çalışanlarımızın ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üretmeye devam edeceğiz.” 

 

Haftada iki gün ofis dışında çalışma imkanı  

 

ING Bank, Genel Müdürlük çalışanlarına haftanın 2 günü ofis dışında çalışma imkânı 

sunarken, çalışanlar esnek çalışma saatleri uygulamasından da faydalanarak hafta içi 

çalışma saatlerini kendileri belirleyebiliyor.  Anne ve baba olan her çalışana okulların 

açıldığı ilk gün Okulun İlk Günü İzni, okulların son günü Karne Günü İzni ve yıl içerisinde 

kendi seçtiği bir günü çocuğuyla geçirebilmeleri için Turuncu Gün İzni hakkı verilen 

bankada hamilelere de periyodik kontrolleri için ayda bir gün izin hakkı sağlanıyor. Anne 

olan çalışanlar da bebekleri 6 aylık olana kadar maaş kesintisi olmaksızın izinli 

sayılırken, baba olan çalışanlar da 1 yıl boyunca kullanılabilecekleri şekilde 10 gün izin 

hakkı elde ediyor. Çocuğu kreşe başlayan ebeveyn çalışanlara da kreşin açıldığı hafta 

ilk gün tam gün, kalan günler ise yarım gün izin hakkı sağlanıyor.  

 

  
 

 

ING Bank Türkiye Hakkında:  

ING Bank 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 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi 

olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi ile hizmet 
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veren ING Bank’ın 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, 236 okulda, 800 öğretmene ve 29.000’i aşkın öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni 

dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her 

yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” 

sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.  

 

ING Grubu Hakkında:  

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 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 Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır. 

 

Bilgi için: İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir / 0549 667 1004 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com  

               İnsula İletişim / Merve Duysak / 0549 667 1002 / merveduysak@insulailetisim.com  

 


