
  

 

 

 

Basın Bülteni                      İstanbul, 03 Mart 2015 

 

 

ING Practica Kampı gençlere uluslararası bir kariyerin 
kapısını aralıyor  

ING Bank’ın üniversitelerin 4.sınıf öğrencileri ve yüksek lisans son sınıf öğrencileri için bu yıl 7’ncisini 

düzenlediği Practica Kampı sona erdi. 25-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nde düzenlenen 

kampa katılan 32 aday ING Bank’ın üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek insan kaynakları süreçlerini, 

ING Bank’taki segmentlerin verdikleri hizmetleri ve çalışma prensiplerini ayrıntılı bir şekilde dinleme şansı 

elde etti. ING Uluslararası Yetenek Programı (IITP) kapsamında değerlendirmeleri devam eden 

katılımcılardan süreci başarıyla tamamlayan 10 kişi ING’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde uluslararası 

kariyer yapma imkanına kavuşacak.  

“Eski köye yeni âdet” getiren anlayışıyla geleneksel bankacılık hizmetlerini sorgulayan ING Bank, işe alım 

süreçlerinde de yenilikçi uygulamalar kullanmaya ve gençlere farklı kariyer imkânları sunmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda her yıl düzenlediği ING Practica Kampı’nın yedincisini 25-27 Şubat tarihleri arasında 

gerçekleştirdi.  

Üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen kampa bu yıl, ön 

elemeleri başarıyla geçen 32 aday katıldı. Adaylar, kamp süresince ING Bank’ın üst düzey yöneticileriyle 

birlikte proje yarışmaları ve özel eğitimlerin yanı sıra çeşitli oyun ve çalıştaylarla yaratıcılıklarını geliştirmeye 

yönelik aktiviteler yürüttü. 

ING Bank, gelenekselleşen kariyer kampı “ING Practica” ile bünyesine genç yetenekleri katmanın yanı sıra iş 

hayatına atılmaya hazırlanan gençlerin yeni nesil bankacılık hakkında bilgi sahibi olmaları ve kariyer 

planlamalarını doğru yapmalarına imkan sağlamayı amaçlıyor.  

 “Gençlerin Kariyer Haritalarını Doğru Bir Şekilde Çizmelerine İmkân Sağlıyoruz” 

ING Practica Kampı’yla üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer haritalarını doğru bir şekilde 

çizmelerine imkân sağladıklarını belirten ING Bank İnsan Kaynakları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Seçil 

Refik, “Bizim bu yıl yedincisini düzenlediğimiz ING Practica Kampı yıllar içerisinde gelişerek bambaşka bir 

boyut kazandı ve bambaşka bir kulvarda ilerlemeye başladı. Biz ING Practica ile genç yetenekleri keşfetmenin 

yanı sıra onların da ING Bank ve bankacılık anlayışı hakkında yakından bilgi sahibi olmalarına fırsat sağlayan 3 

günlük bir kamp gerçekleştiriyoruz. Kampımızı, “bankacı olmayı düşünenancak bankaların hangi 

bölümlerinde çalışmak istediği hakkında net bir fikri olmayan veya bankaların farklı departmanlarının 

yürüttükleri ana işler ve ürettikleri çözümler hakkında detaylı bilgisi olmayan öğrencilere sunduğumuz 

hızlandırılmış bir eğitim olarak görüyoruz. Kampımızda katılımcılar Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, 

Risk, Finans ve Bilgi Teknolojileri alanlarındaki çalışmalara yakından bakma imkânına kavuştular.  



  

 

 

Programımızın bir diğer en önemli özelliği olarak da başarılı olan 10 katılımcı IITP kapsamında ING Bank’ta 

çalışmaya başlayacak ve ING Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkelerde uluslararası kariyer yapma imkânı 

bulacak. Bu yönüyle de programımızın fark yarattığını ve benzerleri arasından bir adım öne çıktığını 

düşünüyoruz. ING Bank olarak, Practica Kampı ile başlattığımız sürecin ardından aramıza katılacak olan genç 

arkadaşlarla gücümüze güç katacağımıza ve geleceğin bankacılığını birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz.” 

dedi.  

ING Practica Kampı’nın tamamlanmasının ardından ING Uluslararası Yetenek Programı  (IITP) kapsamında işe 

alım sürecine tabi olan katılımcılar Değerlendirme Merkezi’ne katılacaklar. Tüm IITP ülkelerinde aynı 

standartlarda, danışman bir firma aracılığı ile profesyonel olarak gerçekleştirilen değerlendirmenin ardından 

süreci başarı ile tamamlayan 10 kişi ING Bank’ta IITP çalışanı olarak Temmuz’da işe başlayacak.  

4 yıllık bir programa başlayacak ve ayrı bir eğitim sürecinden geçecek olan bu 10 kişi, 1,5 yıllık ING Bank 

Türkiye’deki rotasyon sürecinin ardından ING Bank’ın aktif olduğu ülkelerden birine giderek 4-6 ay süresince 

orada çalışma imkanına sahip olacaklar. Bununla birlikte, her yıl 2-4 hafta süresince Amsterdam’a giderek 

orada tüm ülkelerdeki IITP programına katılan gençlerle bir arada eğitim alacaklar. . 

 

Ayrıntılı Bilgi için:   
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ING Grubu Hakkında: 

 

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

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. 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.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones 

Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

 

Türkiye’de yaklaşık 330 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. Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan 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 Bank, 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 ilk yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 öğrenciye 

ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 


