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ING Practica 2012 Birincileri Amsterdam Yolcusu 

ING Bank’ın bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiği ING Practica’da 

“BikING Projesi” ile birinci olan Bilkent Üniversitesi öğrencileri 

Amsterdam’a gidiyor.  

ING Bank’ın “En İyi İşveren Olma” vizyonu ile üniversite öğrencilerine yönelik bu sene 

dördüncü kez düzenlediği “ING Practica” yarışmasının finalinde birinciliği göğüsleyen Bilkent 

Üniversitesi'nden Holistic Grubu, 21 Eylül’de Amsterdam’a gidiyor. Üç gün boyunca 

Amsterdam’a ziyaret gerçekleştirecek olan Holistic Grubu, aynı zamanda ING Bank’ın 

merkezini de görme şansı yakalayacak. Grup üyesi öğrencilere Amsterdam ziyareti 

sonrasında ING Bank’ta staj imkanı da sunulacak.  

Hem ‘tasarruf’ hem de ‘çevreci’ proje BikING 

ING Practica 2012 Final Kampı’nda BikING Projesi ile birinciliği elde eden Holistic Grubu, 

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencileri Hür Bakan ve Gözde Sayın 

ile 4’üncü sınıf öğrencileri Raşit Yelmen ve Samet Güney’den oluşuyor. Grup, bir tasarruf 

projesi olan BikING ile pilot şehirlerde, ING Bank kartı sahibi olanların faydalanabilecekleri 

ücretsiz bisiklet istasyonları tasarlayarak farklı şehirlerdeki üniversite öğrencilerini hem 

tasarruf ile tanıştırmayı hem de ulaşım ihtiyaçlarını çevreci bir yolla çözmeyi hedefledi. 

Üç günlük macerayı Facebook’taki ING Practica sayfasında anlatacaklar 

Holistic Grubu üyeleri, İstanbul’a döndükleri zaman, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki 

ING Practica sayfası üzerinden üç gün boyunca Amsterdam’da yaşadıklarını fotoğraf ve 

videolarla paylaşacak.  

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

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 94 binin üzerinde 

çalışana ve 67 milyonun üzerinde 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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