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ING Bank’tan Kahramanmaraş’a  

Bankacılık Üssü 
 

ING Bank, Operasyon Merkezi ile Kahramanmaraş’ta 500 kişiyi 

istihdam edecek. 
 

ING Bank, Kahramanmaraş’a Haziran ayında Operasyon Merkezi kuruyor. Bünyesinde 

Çağrı Merkezi ve Bankacılık Operasyon Merkezi ekiplerini barındıracak bina ilk etapta 4500 

metrekare kapalı alana kurulacak. Projenin, ileriki yıllarda 7.000 metrekareye çıkartılması 

planlanıyor. 

 

ING Bank Operasyon Merkezi 500 kişiye istihdam sağlayacak 

ING Bank olarak Türkiye’de uluslararası bankacılık üssü kurulması için bir süredir çalışmalar 

yürüttüklerini ifade eden Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Görkem 

Köseoğlu; “Bankacılık artık teknolojinin çok ağırlıklı kullanıldığı bir sektör haline geldi. Biz de 

operasyon ve teknoloji anlamında 

Türkiye’nin bir merkez olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’ta kuracağımız 

merkezi uzun vadede ING Grubu ülkelerine hizmet verebilecek bir merkez olarak da 

konumluyoruz. Yaklaşık 500 kişiye iş imkânı sağlanacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi ve Kahramanmaraş İşkur Müdürlüğü işbirliği ile personel ihtiyacımızı 

karşılayacağız” dedi 

 

“Kahramanmaraş’ta günümüzün en ileri teknolojisini kullanarak inşa edeceğimiz Operasyon 

Merkezi ile hem müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini bir adım ileri götüreceğiz hem 

de bölgedeki istihdam sorununun giderilmesine katkı sağlayacağız. ING Bank Operasyon 

Merkezi projesinin, Kahramanmaraş’a birçok değer getireceğine inanıyoruz.”  

 

Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan projede, “Operasyon” ve “Çağrı Merkezi” bölümleri 

olacak. “Çalışma Bloğu” olarak da adlandırılan A Bloğu, iki katlı ve toplamda 2 bin 400 

metrekare olarak inşa edilecek. Bu bölümde Veri Merkezi, Çağrı Merkezi ve Operasyon 

Merkezi ile toplantı odaları bulunuyor. Giriş Bloğu olarak yapılan, saydam olan ve konfor 

özelliklerinde iddialı B Bloğunda ise toplam 2100 metrekarede yemekhane, dinlenme ve 

eğlenme alanları ile spor merkezinin yanı sıra binanın idari bölümleri bulunuyor.  

 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime 
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç 
katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği 
toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. 
UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında 
çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones 



Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global 
Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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