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ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ALPER GÖKGÖZ ATANDI
ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz atandı. Atamayı değerlendiren ING
Grubu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris, “Dijital
bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye’de, Gökgöz’ün bu
alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına
inanıyoruz” derken, Gökgöz de “8 yıldır parçası olduğum ING Türkiye’ye liderlik
edecek olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.
ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Alper Gökgöz atandı. ING Türkiye’ye 2012 yılında
katılan ve bugüne kadar Bireysel Bankacılık içerisinde farklı yönetici görevleri üstlenen Gökgöz,
1 Ocak 2018’den bu yana Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
ING Türkiye’nin dijital bankacılığı odağına alan dönüşüm sürecine önemli katkılar sunan
Gökgöz, dijital kanalların en yeni teknolojilerle müşteri odaklı dönüşümüne liderlik etti. ING
Türkiye’nin sektördeki müşteri memnuniyeti en yüksek, önde gelen dijital bankalardan biri
haline gelmesini sağlayan Gökgöz, aynı zamanda sektörde örnek teşkil edecek pek çok ilke
imza atılan stratejik iş ortaklıkları iş modelinin de başarıyla büyümesinde etkin rol oynadı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz,
işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School’dan aldı ve son olarak Stanford
Üniversitesi’nde Yönetici Liderlik programını tamamladı.
Alper Gökgöz, ING Grubu’nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi)
ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay’dan boşalan koltuğu
devralmış olacak.
Aris Bogdaneris: “Alper Gökgöz’ün dijital bankacılık deneyimi değer yaratacak”
Gökgöz, 40’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu içerisinde Türkiye’nin de bağlı
olduğu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris’e bağlı olarak çalışacak.
Aris Bogdaneris, Gökgöz’ün atamasını değerlendirerek, “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz başarılı
dönüşüm sürecine Alper Gökgöz’ün büyük katkısı oldu. Dijital bankacılık stratejisiyle

güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye’de, Gökgöz’ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası
için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz” dedi.
Alper Gökgöz: “8 yıldır parçası olduğum ING Türkiye’ye liderlik etmek heyecan verici”
Alper Gökgöz de, ING ailesinin 8 yıldır parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek,
“Kişisel ve profesyonel hayatımda önemli bir yere sahip olan ING Türkiye’ye yeni dönemde
liderlik edeceğim için büyük heyecan ve gurur duyuyorum. Çalışma arkadaşlarımla beraber
ING Türkiye’nin başarı hikayesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” diye
konuştu.
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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