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ING BULUT TEKNOLOJİLERİNE LİDERLİK EDEN MEIJS,  

ING TÜRKİYE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANDI 

ING TÜRKİYE’YE GLOBALDEN CIO TRANSFERİ 

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye’de 

Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ING’de global 

deneyime sahip Wouter Meijs atandı.  

BDDK süreçlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine 

başlaması beklenen ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev 

yapan Meijs, geçtiğimiz aylarda ING Belçika’ya CIO olarak atanan Bahadır Şamlı’nın 

görevini devralacak.  

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Meijs’in dijitalleşme stratejilerine önemli katkı 

sağlayacağına inandıklarını belirtti. 

Dijitalleşmeyi stratejisinin odağına alarak müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz 

bankacılık deneyimi sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. 

Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine, uluslararası geniş bir deneyime sahip 

ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev yapan Wouter Meijs atandı. ING’de 

teknoloji alanında birçok önemli görevde yer alan Meijs’in, BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 

1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor. Dijitalleşmeyi bütüncül bir anlayışla ele 

alarak iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren ING Türkiye, Meijs’in yeni görevine atanmasıyla beraber 

teknoloji alanında ING ile global entegrasyonu en üst düzeye çıkaracak.  

Alper Gökgöz: Wouter Meijs’in dijitalleşme stratejimize değerli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.  

ING’de global düzeyde çeşitli rollerde deneyimi bulunan bir ismin ING Türkiye’de kritik bir göreve 

atanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Teknoloji 

departmanlarının dönüşümünde önemli başarılara imza atan Meijs’in, Türkiye’nin lider dijital kurumu 

olma hedefimiz doğrultusunda önemli katkı sağlayacağına ve Türkiye’deki teknoloji ekiplerimize ilham 

verici bir liderlik yapacağına inancımız tam. Meijs, ING Türkiye’nin dijital ve teknolojik yetkinliklerini ING 

Grubu’ndaki diğer ülkelere ihraç etmemize katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.  

ING Türkiye ekibine katıldığı için mutlu olduğunu belirten Wouter Meijs, “ING Türkiye’nin müşterilere 

sunduğu dijital deneyimin oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda dünya 

standartlarında bir dijital deneyim sunma yolunda alanında yetkin ve donanımlı teknoloji ekipleriyle 

birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum” diye aktardı.  



Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamlayan ve 2006 yılında ING Yetenek Programı ile 

ING ailesine adım atan Meijs, birçok farklı kritik görevle birlikte DevOps Hizmet Dağıtım Merkezi, 

Avustralya ING Direct Uygulama Geliştirme Fonksiyonu ve ING Global Bulut Teknolojileri Yönetimi’nde 

üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 

 

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. 

 

http://inga.as/

