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ING ULUSLARARASI YETENEK PROGRAMI KAPSAMINDA PRACTICA KAMPI GERÇEKLEŞTİ  

 

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK YETENEKLER 

ING PRACTICA KAMPI’NA KATILDI  
 

ING Uluslararası Yetenek Programı (International Talent Program) kapsamında düzenlenen, 

adayların ve kurumun birbirini tanımasını sağlayan Practica Kampı, global platform üzerinden 

gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 100’e yakın yeteneğin katılımı ile 

19 Haziran’da gerçekleşti. Kampın ardından gerçekleştirilecek mülakatlar sonunda belirlenen 

gençlerin, ING’nin geleceğini şekillendiren yetenekler arasındaki yerlerini almaları hedefleniyor. 

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk “Practica Kampı, 

ailemize genç yetenekler kazandırması açısından çok değer verdiğimiz bir uygulama, doğru 

eşleşme için adayların ve kurumun birbirini tanımasının önemli olduğunu düşünüyoruz. ING 

ailesinin bir üyesi olmak isteyen genç yeteneklerle bir arada çalışacak olmaktan dolayı heyecan 

duyuyoruz” dedi. 

 

Çalışanlarının iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı amaçlayan ve 

Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 13 yıldır düzenlenen ve 

ING’nin faaliyet gösterdiği 16 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı (ING International 

Talent Program - ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Bu kapsamda programa başvuran ve global 

platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 100’e yakın aday, 

19 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Practica Kampı etkinliğine katılarak ING 

kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatına sahip oldu. Practica Kampı 

ardından gerçekleşecek mülakatların ardından belirlenen adaylar, Uluslararası Yetenek Programı’na 

dahil olarak ING’de çalışma fırsatına sahip olacak.  

Adaylar çalışmak istedikleri iş kolunu yakından tanıma fırsatına sahip oldu 

Webinarların gerçekleştiği Practica Kampı’na katılan genç yetenekler bir gün boyunca ING Türkiye 

yönetimi ve çalışanlarıyla dijital ortamda bir araya gelirken, hem kurumu ve iş kollarını yakından 

tanıma hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak buluşmalara katılma şansı yakaladılar. Practica 

Kampı ile ING kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan adaylar, etkinliğin ardından çalışmak 

istedikleri iş kolları ile detaylı mülakatlara katılacak ve seçildikleri takdirde Uluslararası Yetenek 

Programı’na dahil olarak ING Türkiye bünyesinde çalışmaya başlayacaklar.  



Meltem Kalender Öztürk: Practica Kampı ile kurum ve adayların birbirini tanıması çok değerli 

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “Aramıza katılacak 

yetenekleri belirlemek üzere gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Yetenek Programı’na yoğun ilgi 

olmasından dolayı mutluyuz. Bu program kapsamında gerçekleşen Practica Kampı, her yıl ailemize 

genç yetenekler kazandırması açısından çok değer verdiğimiz bir program. Doğru eşleşme için 

adayların ve kurumun birbirini tanımasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 'Önce kendin olursun, sonra 

ING’li' yaklaşımıyla çalışanlarımızın mutluluğunu ve bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, 

dahiliyetçi, fırsat eşitliği sunan, özgür ve güvene dayalı bir yönetim politikası benimsiyoruz. Bu 

kapsamda programa dahil olan adaylarımızın mutlu olabileceği ve kendini geliştirebileceği bir iş 

kolunda konumlanması bizim için çok önemli. Yetenek programımız ile iş fırsatının ötesinde genç 

yeteneklere geleceklerini şekillendirme ortamını sunuyoruz. Bu doğrultuda ING ailesinin bir üyesi olmak 

isteyen genç yeteneklerle bir arada çalışacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz " şeklinde konuştu. 

 

 

 

ING Türkiye Hakkında: 

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren 

ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. 

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka 

yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası 

olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları 

destekliyor.  ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için 

Teknoloji Akademisi projelerini yürütüyor. 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 üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - 

WEPs imzacısı. 

 

ING Grubu Hakkında: 

Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 

AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri 

Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. 

Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics ve MSCI tarafından yapılan sektör 

kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider konumda yer 

alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, 

Ocak 2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) 

puan aldı. 
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