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ING Practica Heyecanı “Gelecek Benim” 
Sloganıyla Başlıyor 

 

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ING Bank’ın genç yetenek 
yarışması ING Practica’da maraton başlıyor. ING Practica, bu yıl 

öğrencilerin karşısına ‘Gelecek Benim’ temasıyla çıkıyor. Profesyonel 
iş hayatına hazırım diyen üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerini 

kapsayan ING Practica Yetenek Kampı, bu yıl da büyük bir heyecana 
sahne olacak. 

 

Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen kurumu olma hedefi doğrultusunda ING Bank, genç 
yetenekleri keşfetmek amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan ING Practica’nın 
beşincisine hazırlanıyor. 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen ING Practica’nın bu yılki teması 
‘Gelecek Benim’ olarak belirlendi.  
 
Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği yetenek kampı programında gençler ‘Gelecek 
Benim’ teması ile belirlenecek projeler üzerine çalışacak. ING Practica Kampı’nı başarıyla 
tamamlayan, yetenekleri ve yaratıcı fikirleri ile fark yaratan 3. sınıf öğrencileri ING Bank’ta staj 
programına dahil olurken, 4. sınıf öğrencileri Management Trainee ve IITP gibi yetenek 
programlarında avantaj kazanacak.  
 
Geçtiğimiz 2 yılda 2500’e yakın üniversite öğrencisinin başvurduğu yarışmaya 21 üniversiteden 115 
grup adına 458 öğrenci katıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ING Practica’nın 
facebook sayfasını 18 bine yakın kişi takip ediyor. 
 
Süreç nasıl işleyecek? 
ING Practica Kampı’na başvurmak isteyen öğrenciler 28 Ocak tarihine kadar 
http://www.ingbank.com.tr/ik-kamp-programi.asp adresinden programa başvuruda bulunabilecekler. 
Değerlendirme aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar Şubat ayında İstanbul’da gerçekleşecek 
olan kampa davet edilecekler.  
 
Final kampı İstanbul’da 
Şubat ayında İstanbul’da yapılacak olan 3 günlük kampta öğrenciler kıyasıya yarışacak. Burada 
“Gelecek Benim” başlığı altında hazırlayacakları projelerle yeteneklerini ING Bank üst yönetimine 
gösterecek olan öğrenciler, ING Bank’ta staj yapma ve yetenek programlarında öncelik kazanma 
imkanı kazanırken, aynı zamanada birçok sürpriz hediyenin de sahibi olacaklar.  

 
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 93 binin üzerinde 
çalışana ve 63 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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