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GELECEĞİN LİDERLERİ ING PRACTICA KAMPI’NA KATILDI 

 

ING TÜRKİYE’DEN GENÇ YETENEKLERE 

ULUSLARARASI KARİYER FIRSATI 
 

ING Türkiye’nin geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği Global 

Yetenek Programı’nın (International Talent Program / ITP) online değerlendirme 

aşamalarını geçen adaylar Practica Kampı’na katıldı. Bu yıl dijital ortamda 

düzenlenen etkinlikte, adaylar ING’yi ve iş kollarını yakından tanıma fırsatı buldu. 

Kampta seçtikleri iş kollarına göre vaka analizi gruplarına dahil olan genç 

yetenekler arasından programı başarıyla tamamlayanlar ING bünyesinde farklı 

görevlerde işe başlayacak ve yurt dışında eğitimlere katılıp deneyim kazanma 

fırsatı yakalayacak.  

 
Genç yetenekleri bünyesine kazandırarak geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen ING 

Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkelerden 13’ünde uyguladığı Global Yetenek Programı’nın 

(International Talent Program / ITP) Türkiye ayağı devam ediyor. Bu yıl 3 bine yakın adayın 

başvurduğu ITP’nin online değerlendirme aşamalarını geçmeyi başaran 128 genç yetenek, 

Practica Kampı’na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.  

 

Adaylar çalışmak istedikleri iş kolunu Practica Kampı’nda seçti 

 

Dört yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden son iki yıl içinde mezun olan genç yeteneklerle 

ING Türkiye yöneticileri ve çalışanlarının bir araya gelip kurumu ve birbirlerini yakından 

tanıdıkları Practica Kampı, bu yıl dijitalleşme stratejisine uygun bir biçimde dijital ortamda 

yapıldı. 13 Haziran 2020 Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte, genç yetenekler ING 

yöneticilerinin düzenlediği webinar’lara katıldı, chat odalarında yöneticiler ve çalışanlarla bire 

bir sohbet etme imkânı buldu. ING Türkiye tarafından sisteme yüklenen sunumları inceleyip 

iş kollarını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, gün sonunda düzenlenen konser ile de keyifli 

anlar yaşadı. 

 

Practica Kampı’nda tanıtılan “Kurumsal Bankacılık”, “Bireysel Bankacılık”, “Risk”, “Finans”, 

“Analitik”, “Operasyon” ve “İnsan Kaynakları” olmak üzere toplam yedi iş kolu arasından 

kendilerine en uygun olduğunu düşündükleri bölümü seçen adaylar, bir sonraki aşamada İK 



ve iş kollarıyla mülakatlara alınacak ve bu son değerlendirmenin ardından ING bünyesine 

katılma fırsatı yakalayacak.  

 

Meltem Kalender Öztürk: “Yetenek programımız iş imkânının ötesinde gençlerin geleceğini 

şekillendiriyor” 

 

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, Global 

Yetenek Programı’nın bir iş imkânın ötesinde gençlerin geleceğini şekillendiren bir sürecin 

başlangıcı olduğuna dikkat çekerek, “Program dahilinde her yıl ING Grubu’nun bulunduğu 

ülkelerden yeni mezunlar seçiliyor. Bu gençler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, 

uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve global 

rotasyon fırsatlarını içeren dört yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam ediyor” dedi. 

 

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu yıl 13’üncü kez düzenlediğimiz kampımızı, dijitalleşme 

stratejimize uygun olarak ve gençlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek dijital 

ortama taşıdık. Düzenlediğimiz canlı yayınlar ve hazırladığımız sunumlar ile adayların her 

sene olduğu gibi çok verimli bir kamp geçirmesini sağladık. ING olarak aramıza katılacak 

arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyor, geleceğin bankacılığı yolunda bizlerle birlikte 

ilerleyecekleri için mutluluk duyuyoruz.”  

 

ING Türkiye Hakkında: 

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

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

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

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

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 

veren kadınları destekliyor. 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 tabanına 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 

kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 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’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri 

STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. 
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