
  

 

Basın Bülteni        İstanbul,  8 Temmuz 2014 

 

ING Bank, İşe Başlamak İçin Mezun Olma 

Şartını Ortadan Kaldırıyor 
 

Ürün ve hizmetlerini “Eski Köye Yeni Adet” anlayışıyla yeniden şekillendiren ING 

Bank, üniversiteli gençleri profesyonel hayata erkenden hazırlamak için yepyeni 

bir program hayata geçiriyor. 

“Turungers” adı verilen program ile ING Bank, üniversite öğrencilerinin işe 

başlamaları için mezun olma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. 

 

ING Bank, gençlerin kariyer planlanması için yepyeni bir program hayata geçirdi. Sektörde ilk olma 

niteliği taşıyan, Turungers adlı program sayesinde üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerine staj dışında 

gerçek bir iş imkânı sunan ING Bank, genç yetenekleri bünyesine katmayı hedefliyor.  

 

Profesyonel hayata genç yaşta ING Bank’ın uluslararası alanda deneyimi ve mobil tecrübesi ile  

hazırlanmak ve mezun olduktan sonra ING Bank Ailesi’ne katılmak isteyen üniversite öğrencilerine 

yönelik hazırlanan bu program kapsamında, öğrenciler, ING Bank’ın mobil satış ekibinde görev 

alacaklar.  

 

Program, 90 Turungers ile başlıyor 

Turungers programına dâhil olmaya hak kazanan üniversite öğrencileri, alacakları eğitimin ardından 

ilk görevlerine başlayacaklar. Bireysel ve KOBİ Bankacılığı ürünlerinin satışını gerçekleştirecek olan 

90 Turungers 7 ay sürecek part-time çalışmanın ardından ise yapılacak değerlendirme sonucunda 

ING Bank’ta tam zamanlı çalışma şansına sahip olacak.   

 

Programa başvurmak için; Turungers Facebook sayfasını beğendikten sonra açılacak başvuru 

sekmesine tıklamak yeterli.  
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ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime 

öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata 

geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları 

esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini 

gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk 

ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  

UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı 

kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde kaynak yaratarak çocukların 

eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability 

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. Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile 

hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık 

yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır.  

www.ingbank.com.tr  
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