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ING Practica 2012 birincisi Holistic Grubu 

Amsterdam’ı fethetti 

ING Bank’ın bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiği “ING Practica” 

yarışması birincisi Holistic Grubu ödül olarak Amsterdam’da hem 

gezdi hem de ING Grubu’nun Hollanda’daki merkezini ziyaret etti.  

ING Bank’ın “En iyi işveren olma” vizyonu ile yarının yöneticileri olan üniversite öğrencilerine 

yönelik bu sene dördüncüsünü düzenlediği ING Practica kapsamında birinci olan Bilkent 

Üniversitesi'nden Holistic Grubu ödül olarak hem Amsterdam’ı keşfetti, hem de ING 

Grubu’nun Hollanda’daki merkezini ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.  

 

Raşit Yelmen: “ING Bank sayesinde yurtdışındaki bankacılık sektörünü yakından 

tanıdım” 

 

Grup üyelerinden Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Raşit 

Yelmen, ING Practica sayesinde hem bankacılık sektörü ile ilgili bilgilerini genişletme hem 

de iş dünyasındaki uygulamaları birebir yaşama şansı yakaladıklarını ifade etti. ING Bank’ın 

finansal açıdan ve yönetim açısından Hollanda’nın lokomotif kuruluşlarından biri olduğunu 

yerinde görme fırsatı bulduklarını belirten Yelmen şunları söyledi: “Amsterdam seyahatimiz 

esnasında ING Grubu yöneticileri, Management Traineeler ve İnsan Kaynakları 

departmanından yetkililerle keyifli sohbetler yaptık. Gerek iş dunyası ve bankacılık sektörü 

gerekse sosyal hayat ile ilgili tecrübe katacak diyaloglarımız oldu. ING Bank sayesinde 

yurtdışındaki bankacılık sektörünü de yakından tanıma fırsatımız oldu.” 

 

Amsterdam’ı çok beğendiklerini dile getiren Raşit Yelmen, “Sehir merkezinin hemen her 

yerini, ana meydan olarak bilinen Dam Meydanını, ilk yerleşim merkezlerinden Marken ve 

Volendam kasabalarını ziyaret ettik. Hollanda mutfağı ile Çin ve Arjantin gibi dünya 

mutfaklarının lezzetli yemeklerini deneme fırsatımız oldu. Dolu dolu geçen 3 günlük 

Amsterdam tatilimiz unutulmaz anılarımız arasında yer aldı. Tüm bu fırsatları bize sunduğu 

için ING Bank’a teşekkür ederiz” dedi. 

 

Seçil Refik: “Yetenekli ve yaratıcı gençlere ulaşmak için bu yarışmayı dört yıldır 

düzenliyoruz” 

 

Practica süresince yetenekli gençleri tanımaktan son derece memnun olduklarını dile getiren 

ING Bank İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Direktörü Seçil Refik “Global bir finans 

kurumunun üyesi olarak yeni mezun, genç yeteneklere ve halen bankamızda çalışan genç 



meslektaşlarımıza büyük fırsatlar sunuyoruz. ING Practica bunlardan sadece biri. ING 

Practica sayesinde genç, heyecanlı öğrenciler ve taze zihinlerle birlikte olmak bizim içinde 

son derece ilham verici oldu” dedi.  

 

Holistic Grubu’na ödül BikING ile geldi 

 

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

ile 4’üncü sınıf öğrencileri Raşit Yelmen ve Samet Güney’den oluşan Holistic Grubu üç 

günlük Amsterdam gezisine BikING isimli proje ile katılmaya hak kazandı. Grup, projelerinde 

ücretsiz bisiklet istasyonları tasarladı. Bu istasyonlar sayesinde ödül kazanan projede, pilot 

şehirlerde, ING Bank kartı sahibi olanların faydalanabilecekleri farklı şehirlerdeki üniversite 

öğrencilerini hem tasarruf ile tanıştırmayı hem de ulaşım ihtiyaçlarını çevreci bir yolla 

çözmeyi hedefledi.  

 

 
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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