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ING BANK’A ‘STARTUP DOSTU 

ŞİRKETLER’DE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ  
 

ING Bank; startup’lar tarafından anketle belirlenen ‘Startup Dostu Şirketler’ 

listesinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Listedeki kuruluşlar, startup’lar ile 

kurdukları ilişkilerde iş birliğine açık olmaları, yatırım yapabilmeleri, mentorluk ve 

danışmanlık gibi konularda yardımcı olmaları, iş yapma potansiyelleri ve 

kuluçka/hızlandırıcı programları sunmaları gibi kriterler üzerinden start-up’larca 

değerlendirilerek seçiliyor. ING Bank adına ödülü alan Bireysel Bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Bankamız içinde ve dışında yaratmaya 

çalıştığımız inovasyon kültürüne yönelik attığımız tüm adımların, startup’larca 

oylanarak ödüle dönüşmesinden büyük gurur duyuyoruz” dedi.  

 

“Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi” vizyonuyla faaliyet gösteren ING Bank, 

startup’ların oylarıyla belirlenen ‘Startup Dostu Şirketler’ listesine üçüncü sıradan hızlı bir giriş 

yaptı. Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Özyeğin Üniversitesi ve Bizz Consulting 

işbirliğiyle düzenlenen Corporate&Startup Day etkinliği kapsamında gerçekleştirilen ‘Startup 

Dostu Şirketler’ anketiyle belirlenen listede, startup’lar şirketleri; yaptıkları yatırımlar, 

gerçekleştirdikleri iş birlikleri, verdikleri mentorluk ve kuluçka/hızlandırıcı program imkânları 

açısından değerlendiriyor.  

 

Alper Gökgöz: “ING içinde ve dışında inovasyon kültürünü geliştiriyoruz”  

 

Startup Dostu Şirketler ödülünü alan ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 

Alper Gökgöz, “İnovasyon kültürünü geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların, bizzat 

startup’larca oylanan bir anket sonucunda ödüllendirilmesinden gurur duyduk” dedi. Banka 

içinde inovasyon kültürünü beslemek üzere; esnek çalışma modeli gibi öncü insan kaynakları 

uygulamaları, agile temelli ürün geliştirme metodolojileri, Platform for Innovation ve 

Innovation Bootcamp gibi çalışanlar arasında kurumiçi girişimciliği destekleyen yenilikçi 

platformlar hayata geçirdiklerini anlatan Gökgöz, banka dışında ise sponsorluklar, ödüller, 

yarışmalar ve etkinlikler yoluyla genç girişimcilere ve startup’lara destekler sunduklarını 

kaydetti.   

Startup’lara sundukları tüm desteklerde, bankacılık sektörünün laboratuvarı olması hedefiyle 

açtıkları inovasyon atölyeleri ‘Orange Lab’ı hareket noktası olarak konumlandırdıklarını 



belirten Gökgöz, “ING olarak sektörümüzde kuralları yeniden yazmak iddiamızda, ana 

odağımızı inovasyon ve teknoloji oluşturuyor. Orange Lab sayesinde fintech olup olmadığına 

bakmaksızın, Türkiye’deki hemen her startup ile temasa geçiyoruz. Katkıda 

bulunabileceğimizi düşündüklerimizle, ilgili ekiplerimizi buluşturuyor ve hizmet satın alımı, 

birlikte üretim, ortak kampanya gibi farklı modellerle işbirlikleri gerçekleştiriyoruz” dedi.   

 

 

 

 

ING Bank Türkiye Hakkında:  

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 260 şubesi 

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, 236 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.  

 

ING Grubu Hakkında:  

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu 

hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS),  Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) 

işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka 

endüstrisi sıralamasında  “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow 

Jones Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır. 
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