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Barbaros Uygun,  ING Avusturya’ya CEO olarak 

atandı 

ING Bank Türkiye’nin Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi 

Barbaros Uygun, 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ING Avusturya CEO’su 

olarak atandı. Bu transfer, Türkiye’den Avrupa menşeili bir bankaya CEO düzeyinde 

Avrupa’daki ilk atama olarak Türk bankacılık sektörü adına büyük önem taşıyor.   

ING Bank Türkiye, yurt dışına üst düzey yönetici transfer etmeye devam ediyor. ING Bank bu kez Türkiye 

bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak Türkiye’den Avusturya’ya CEO düzeyinde bir atama 

gerçekleştirdi. ING Bank Türkiye’de “Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı” ve “İcra Kurulu Üyesi” 

olarak görev yapan Barbaros Uygun ING Avusturya’nın bundan sonraki büyüme stratejisine liderlik 

etmek üzere CEO olarak atandı. Uygun, Avusturya’da veri ve teknoloji odaklı dönüşüme liderlik yapacak.  

 

2012 yılında ING Bank Türkiye’ye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Barbaros 

Uygun,  2013 yılından itibaren mevcut görevine ek olarak ING Bank Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve ING 

Menkul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaya başladı. Barbaros Uygun; Bireysel Bankacılık, 

Özel Bankacılık ve Yatırım Ürünleri, Bankasürans, Dijital Bankacılık, CRM, Pazarlama İletişimi, Müşteri 

Deneyimi ve Satış Riski ekiplerini yönetti.  

 

Banka’nın yapısal ve kültürel dönüşümüne öncülük eden yönetim ekibinde yer alan Uygun, görev yaptığı 

dönemde Bireysel Bankacılık alanında eski köye yeni âdet getiren ürün ve servislerin geliştirilmesini 

sağladı. Banka’nın dijital dönüşümüne, yeni iş modellerinin uygulanmasına ve iş ortaklıkları yapısının 

oluşturulmasına liderlik eden Barbaros Uygun, aynı zamanda kolay kullanılabilen ve müşteri odaklı 

teknolojik altyapılara dayalı süreçlerle şube ağının değişimini sağladı. Barbaros Uygun, tüm kanallarda 

müşteri deneyiminde öncü uygulamalar geliştirilmesi ve ING Bank Türkiye marka stratejisinin 

olgunlaşmasında da liderlik etti.  

 

Bu önemli atamayı değerlendiren ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Aramızdan çok başarılı 

bir yöneticimizin Avrupa’da ING Bank için önemli bir pazarda CEO olarak atanmasından gurur duyuyoruz. 

Bu transfer Türkiye’den Avrupa menşeili bir bankaya CEO düzeyinde Avrupa’daki ilk atama olarak Türk 

bankacılık sektörü adına büyük önem taşıyor. Barbaros Uygun’un bankacılık sisteminde edindiği güçlü 

deneyim ile başarılarını yeni görevinde de devam ettireceğine inancımız tam” dedi.  

 

Barbaros Uygun Kimdir? 

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Barbaros Uygun, İşletme yüksek 

lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı ve Columbia Üniversitesi’ndeki Business Excellence 

programına katıldı. 1998 yılında yönetici yetiştirme programı ile Garanti Bankası’nda bankacılık 
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kariyerine ilk adımı atan Uygun, Bireysel Bankacılık Satış ve Pazarlama, KOBİ Bankacılığı ve Dağıtım 

Kanalları dahil olmak üzere birçok farklı bölümde çalıştıktan sonra 2012 yılında ING Bank Türkiye’de 

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılından itibaren mevcut 

görevine ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Barbaros Uygun, aynı yıldan 

itibaren ING Menkul Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenmiştir. 

 

Barbaros Uygun evli ve iki çocuk babasıdır.  
 

ING Grubu Hakkında 

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank aracılığıyla yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip, küresel çapta finansal 

hizmetler sunan bir şirkettir. Özel ve iş yaşamlarında bir adım önde durmalarına yardımcı olmak adına insanların 

gücüne güç katmayı amaç edinmiş olan ING Bank 51.000 çalışanıyla 40’ı aşkın ülkede müşterilerine bireysel ve 

toptan bankacılık hizmeti sunmaktadır.  

 

ING Grup hisseleri Amsterdam (INGA NA, INGA.AS koduyla), Brüksel ve New York Borsalarında (ADRs: ING US, ING.N 

koduyla) işlem görmektedir.  

 

Sürdürülebilirlik ING’nin stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu durum, Sustanalytics sıralamasında 395 banka 

arasında ilk sırada yer almasıyla da tescillenmiştir. FTSE4Good’un yanı sıra gerek dünyada gerekse Avrupa’da Dow 

Jones Sürdürülebilirlik endeksine dahil olan ING Grup hisseleri bu endekslerde de Bankacılık sektörünün liderleri 

arasında yer almaktadır. 
 

ING Bank 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 üyesidir. Aynı zamanda,  Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve 

temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. 

 

Türkiye’de yaklaşık 261 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik 

büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf 

bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi 

itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu 

Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde 233 okulda, 800 öğretmene ve 29.000’i aşkın 

öğrenciye ulaşmıştır. 

 

Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık 

modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING 

Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.  
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