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Sessiz sedasız bir
FINANS DEVI doğuyor

leyeceklerimle karışabiliyor. 1980 Tirebolu doğumluyum. “Neresi” diye soracak olursanız, görmedim ama
Giresun’un bir ilçesi olduğunu biliyorum. Babam ya da
annemin ilgili olduğu bir bölge değil Karadeniz, öğretmen olmaları ve ilk görev yerleri olması sebebiyle Karadeniz doğumlu oldum. Anne baba öğretmen olunca,
zorunlu şark görevleri nedeniyle eğitim hayatım Bingöl
Sudüğünü Köyü’nde, ilk öğretmenim babamla birlikte
başladı. Kırıkkale Anadolu Lisesi, Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nde lisans, Gazi Üniversitesi’nde de yüksek lisansla devam etti. Ailemden son harçlık aldığımda
13’ündeydim. Daha o yaşta başladım geleceğimi planlamaya, başarının peşinde koşmaya. Bilgisayar ve teknolojiyle 1991 yılında, 11 yaşındayken tanıştım. Elektronik
setler alıp küçük işlevleri olan elektronik devreler yaptım.
“Neden” diye sormayın, benim için oyun, oyuncak onlardı. Çalıştıklarında hissettiğim duygu inanılmazdı ve bu
duygu beni hep daha büyük ve karmaşık olanına yöneltti.
Annemin birkaç halısını asitle eritmek hariç zararsız bir
çocuktum sonuçta. Bilgisayarla tanıştığımda yeşil ekranları, büyük boyutları yanında düşük performansları olsa
da GwBasic, QBasic, Cobol, Pascal dillerini öğrenmeme,
mantığımı geliştirmeme çok yardımcı oldular. Okuyanları sıkmak istemem, detay öğrenmek isteyene uzun uzun
anlatırım...

HUKUK DÜNYASINI KEŞFEDINCE...

Emin Can Yılmaz

Yıllık 5 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmiyle Türkiye’nin en büyük
elektronik para kuruluşu olan Turk Elektronik Para, İstanbul’daki yeni
merkeziyle yeni “ilk”lere yelken açacak. Anadolu yakasında kurulacak
“Turk Finans ve İnovasyon Merkezi”, 100 kişilik bir startup çalışma
alanına da ev sahipliği yapacak. “Turk Holding Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu” ile başarılı girişimcilere destek olunacak. Turk
Finansman A.Ş. ise “Param Finans” ve “Param Kredi” ürünleriyle
ön ödemeli kart sektörü için yeni bir dönem başlatacak...
ABDULLAH
ÇETİN

B

u sektörün içinden biri değilseniz, “Türkiye’de
ön ödemeli kart deyince aklınıza gelen ilk şirket hangisi” sorusuna net bir cevap veremeyebilirsiniz. Ama 2019’dan itibaren vereceğinizi
söyleyebilirim...
Hakim, savcı, adliye çalışanı ya da avukatsanız BaroKart veya AdaletKart kullanıyor olabilirsiniz. En
azından adını duymuşsunuzdur. Mali müşavirseniz de
TÜRMOBKart’ı... Bazı belediyeler ve AVM zincirlerinin
yanı sıra kurumsal sadakat kartlarının sol üst köşesindeki
“Param” logosu da size aşina gelecektir. Kısa bir süre içinde Param Yemekmatik kartlarının üzerinde de göreceksiniz bu logoyu...
Evet, Turk Elektronik Para A.Ş’den söz ediyoruz. Ancak
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bu şirketi PSM sayfalarına taşıyan sadece, 2.5 milyona yakın kartının kullanılması, 2019 sonunda da 5 milyon karta
ulaşmayı hedefliyor olması değil. Turk Elektronik Para
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, asıl sürprizleri ilk kez buradan PSM okurlarıyla paylaşıyor...
Yılmaz ile modern bir “startup üssü”nü de barındıran
İstanbul’daki yeni finans ve inovasyon merkezini, girişim
sermayesi yatırım fonunu, Turk Finansman A.Ş. ve daha
fazlasını konuştuk...

Basında fazla yer almadığından kaynaklansa
gerek şirketiniz ve siz kamuoyunda pek tanınmıyorsunuz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Baştan söyleyeyim, Kayseriliyim. Çünkü sonradan söy-

İş hayatına nasıl başladınız?
İlk şirketimi 18 yaşında kurdum, o zamanlar donanım
ürünlerinin toptan satışını yapıyordum. Aslında bilgisayara ait parçaların içinde olmaktan mutluydum, bir yandan
da yazılım yapmaya devam ediyordum. Şirketin muhasebesi, stok takibi, depo uygulaması gibi birçok iç yazılımını
geliştirdim. 1998 yıllıydı ve ticaret içimdeki bir dürtüydü.
İnanılmaz acemiydim. Düşünsenize, tanıdıklar vasıtasıyla
resmi muhasebeci buluyorsunuz ve size “şirketin sermayesi ne kadar olacak” diye sorusuna “ne kadar olsun” sorusuyla cevap veriyorsunuz. Sermaye yok belli, tecrübe de
yok, kredi almak için teminat yok, aslında henüz bir fikir/
ürün de yok. Mevzuat bilmiyorum, astığımız tabelanın boyutuna göre bir vergisi olduğunu dahi bilmiyorum. Bilseydim biraz daha küçük yaptırırdım. Sermaye kaydı hatalı
başlayan hesap planının sonucunda başarılı bir mali tablo
beklemek zaten en iyimser bakışla acemilikti. Sermayesiz
mal alıp satma işinin sonucu belliydi ve kaçınılmaz son
geliyordu. Bu arada işler kötüye gitmeye başlayınca tabii
ki hukukla daha yakından tanıştık. O tarihlerde tanıştığımız, şirket avukatımız olan, sonradan “ikinci babam”
diyebileceğim kadar yakın olduğum ortağımın kelimelerle tarif edilemeyecek destekleriyle
yazılım şirketimizi kurduk. Bir anda hukuk dünyasının içinde buldum kendimi.
Ticaretin olağan döngüsünün büyük bir
parçasının hukuk olduğunu ve hukuksuz
ticari bir başarının olamayacağını adliye
koridorlarında öğrendim. Üretmeliydim, üretmeden başarılı olamayacağımızı anlamıştım. İşin ehli bir avukatla
ortak olunca, üretmeye hukuk alanında
başladık ve AVG, GD hukuk yazılımları-
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nı ürettik. Yazılım geliştirmek için tüm süreçleri mutlaka
iyi bilmelisiniz ki yazılım bekleneni versin. AVG, bir icra
takip programıydı. Tüm icra/iflas süreçlerini dinledim,
gördüm, içinde yaşadım, her detayını yazılıma kodladım.
GD, içtihat mevzuat programımızdı ki bu yazılımla da
son 50 yıllık Yüksek Mahkeme kararlarını sınıflandırmak,
mevzuat maddelerine bağlamak üzere büyük kısmını okudum. Çok ilginç olayları, anlaşmazlıkları gördüm, yanlış
kararlarla başımıza gelebilecekleri tecrübe etmiş oldum.
İnanılmaz bilgi birikimi ve tecrübeye sahip, bir o kadar da
arkadaşı/dostu olan, evinde de sizi öz çocuğundan ayırmayan babanız gibi avukat ortağınız olunca, bilginiz, birikiminiz arttığı gibi çevreniz de artıyor. Bu sürecin kişisel
gelişimime çok faydası olduğunu düşünüyorum.
Ticari bir firma için ürün denilebilecek, benim içinse
üçüncü çocuğum olan BaroKart’ın doğuşuyla birlikte
daha çok insan tanıdım, daha çok adliye binası gördüm,
daha fazla hukuk dünyasının içinde bulundum.
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Baro yöneticilerine çözüm olarak sunduğumuz hizmetlerin birleşimi, kalabalık ziyaretçisi olan adliye binalarında
üyelerine hizmet götürebilme yolu oldu. Bu süreçte çok
değerli insanlar tanıdım, hepsinin katkısı oldu bana ve şirketlerime. Hepsine teşekkür ediyorum.

“RESMİ GAZETE’Yİ İLK BEN OKUYAYIM
DİYE SAAT 5’E ALARM KURDUM”
Elektronik para kuruluşu fikri
nasıl ortaya çıktı?
Bahsettiğim dönemde, yazılım geliştirmek ile ödeme sistemi yönetmek arasında şimdilerde adı FinTech olan
sektör doğuyordu. Bu süreçte en çok zorlandığım konu
şirketimizin faaliyetini anlatmaktı. Faaliyetimizin mevzuata, denetime, güvene ihtiyacı vardı. Meclis komisyonlarının çalışmalarını genelde takip ederim. İlgili olduğunuz
mevzuatın komisyondaki süreçlerini okumak, kanun yayımlandığında maddeleri daha rahat anlamanızı sağlıyor.
2013 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda, ileride
“6493 sayılı yasa” olarak anılacak kanun taslağını gördüğümde, ihtiyacımız olan mevzuatın geleceğini gördüm ve
o gün itibarıyla takip ettim. Şirketin gelecekte regülasyona
tabi bir sektöre hazır olması için 2014 yılındaki yönetmeliği beklemeden, BDDK nezdinde elektronik para kuruluşu
olmak için girişimde bulunduğumuz toplantıyı yaptığımızda takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Doğal olarak yönetmeliği beklememiz söylendi. Yönetmelik yayınlandıktan 1
hafta sonra tekrar toplantı talep ettik. Genelde heyecanlı,
hiperaktif, aceleci bir yapım vardır. Heyecanlıydık çünkü,
2004 yılında başlayan serüvenin eksik olan tarafını; güven
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kurumu olma ihtiyacını, BDDK faaliyet izni tamamlayacaktı. BDDK binasının önünden geçerken duyduğum heyecanı dün gibi hatırlıyorum. Başvurudan faaliyet izninin
Resmi Gazete’de yayınlanmasına kadar geçen sürede yanımda olanlar bu kısmı okuyorsa yerimde duramadığımı,
Resmi Gazete’yi ilk okuyan olmak için sabah 5’e alarm
kurduğumu hatırlar. Kendimle ilgili fikir verebilecek kadar
olan ve kısaca anlatabileceklerim bunlar...

YILLIK İŞLEM HACMİ 5 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ
Sıcak ve samimi paylaşımlarınız için
teşekkürler. İzninizle biraz da
Turk Elektronik Para’nın faaliyetlerinden
bahsedelim. Sizi Ankara merkezli bir şirket
olarak ve BaroKart ile tanımıştık. Şimdi
İstanbul’a taşınacağınızı duyduk...
Hayır, bu bir taşınma değil. Ankara merkezimiz ve ekibimiz olduğu gibi duracak. İstanbul’da daha büyük ve
adına “Turk Finans ve İnovasyon” dediğimiz bir yerleşke
kuruyoruz. Anadolu yakasında, 14 katlı, 5 bin metrekare
kapalı alana sahip bir yerleşke. Dilerseniz elektronik para
kuruluşumuzu biraz anlatayım, sonrasında yerleşke, yatırım fikirlerimiz ve diğer grup şirketlerimize değineyim...
Hatırlanacağı gibi BDDK, 2014 yılında 6493 sayılı kanunda, elektronik para kuruluşunun kanunda tanımlanan
faaliyetlerden başka faaliyette bulunamayacağını bildirdi. Bu da tamamen yeni bir şirket kurmamızı gerektirdi.
2014’te başvurduk, 2015’te de BDDK’dan ilk elektronik
para kuruluşu faaliyet iznini aldık.
Tabii ilkler burada bitmedi. Bankalararası Kart Merkezi

(BKM) üyesi olan banka dışındaki ilk elektronik para kuruluşuyuz. Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Troy’un üyesiyiz.
Üye olduğumuz tarihten bu yana en çok Troy logolu kart
ihraç eden kuruluşuz. Aynı zamanda Mastercard üyesi olan ilk elektronik para kuruluşuyuz. BKM Express’e
kartı tanımlanabilen, BKM Express’in temassız ödeme
özelliğinin kullanılabildiği ilk karta sahip kuruluşuz. Bütün
bunların yanında, yine BDDK’dan 5464 sayılı kanun kapsamında faaliyet izni alan ilk kuruluşuz. TechPOS üyesi
olan yine banka dışı ilk kuruluşuz...
Bu kadar “ilk”in maliyeti de inanılmaz oluyor tabii. Kazancımızın tamamına yakınını kuruluşumuzun büyümesine, varlıklarının, haklarının artmasına yönelik kullanıyoruz. Tüm bu üyelikler, hizmetler, ürünlerin maliyeti,
bankalar gibi dev bilançolara sahip kuruluşlara göre tasarlandığı için zorlanıyoruz elbette. Yaptığımız işe güveniyor
ve kaynaklarımızı mümkün olduğunca kuruluşumuzun
büyümesi için kullanıyoruz. Öngördüğümüz ve ileride
olacak riskler için hazır olmak istiyoruz.
Bu kadar yatırımla birlikte, 2.5 milyona yakın bireysel ve
5 bine yakın ticari müşteriyle, 57 farklı kart programıyla,
2015 yılından bu yana yaklaşık 10 milyar TL, 2018’in ilk
11 ayında ise yaklaşık 5 milyar TL işlem hacmine sahip bir
elektronik para kuruluşuyuz.
Sektördeki yerimizi soracak olursanız, çok iyi bir ekibe
sahip olduğumuzu, işimizi iyi yaptığımızı söyleyebilirim.
“Sektör lideri”, “en iyi” gibi sıfatları ise bizim değil sanırım müşterilerimizin, sektör paydaşlarının söylemesi daha
doğru olacaktır. Yarışmaları, ödülleri bu açıdan doğru bir
kriter olarak görmüyorum.

İSTANBUL YERLEŞKESİ
200 YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Turk Finans ve İnovasyon Merkezi’ne dönecek olursak, nasıl bir yerleşke olacak burası?
14 katın 8’ini Turk Holding, Turk Elektronik Para, Turk
Finansman ve ortak insan kaynaklarımıza güvenli bölge
olarak ayırdık. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eğitim
verebileceğimiz, konferans düzenleyebileceğimiz, girişimcilerin projelerini sunabilecekleri 150 kişilik konferans salonu, 100 kişilik startup çalışma alanı, toplantı salonları,
kafeterya, yemekhane, spor salonu, dinlenme alanları,
tıbbi müdahale odası gibi bölümler oluşturduk. Yerleşkede
hedefimiz, kendi şirketlerimizin kaynaklarını ortak kullanarak, girişimcilerin de faydalanmasını sağlamak.
Herkesin krizden bahsettiği bir ortamda
böyle bir yatırım riskli değil mi?
Aksine, bu gibi yatırımlar için çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Sohbet ettiğimiz her ortamda -benim
de büyük ölçüde katıldığım- krizin büyüdüğü, derinleştiği
gibi bilgilere rağmen, güçlü ve büyük bir ülke olduğumuzu
düşünüyorum. Hayat devam ediyor ve hane halkı harcamaları açısından bizim hizmetlerimizin daha çok kullanılacağı yıllara girdiğimizi öngörüyorum.
Merkezimizde 200 kadar yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız için konforlu ve düzenli
bir çalışma ortamı oluşturmanın yanında, 13 Aralık 2018
tarihli SPK bülteninde yayınlanan girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluş izniyle birlikte, girişimcilere destek

olmak, onlarla birlikte fikirlerini ürün haline getirmek üzere bir yola çıkıyoruz. Merkezimiz bu yolda ihtiyaç duyacağımız tüm gereksinimlere cevap verecek halde tasarlandı.

İLK STARTUP YATIRIMI PAYFULL’A...
Nasıl bir fon olacak bu,
piyasadakilerden farkı ne?
“Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nu, Global Menkul Değerler Portföy Yönetim A.Ş. ile birlikte oluşturduk. Bu fonla fikri olan, fikrinin arkasında duran, fikrinin başarılı bir ürün haline dönüşmesi için çok çalışmayı
göze alan gençleri/genç hissedenleri en iyi anlayanlardan
biri olacağımıza eminim. Kardeşim (Serhan) ile genç yaşta başladığımız iş hayatımıza, kimi zaman fıkralara konu
olabilecek kadar komik, kimi zaman ders olarak anlatılacak
kadar ciddi, çoğu genç girişimciyi yolundan geri döndürecek kadar sıkıntılı anılar biriktirdik. Yılmadık, çok çalıştık.
Yolun başında olanları da en iyi biz anlarız. Girişimcilerin
sonuna kadar yanında olacağımız, tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz, ihtiyaç duyacakları finansı sağlayabileceğimiz
fonumuz faaliyetine başlıyor. Paylaşmadan büyümek, büyütmek mümkün değil. Biz ürettik, yönettik sıra paylaşmakta. Tecrübemizi ve kaynaklarımızı paylaşmak üzere, hayallerini başarı hikayesine dönüştürmek isteyenleri bekliyoruz.
Her şeyden önce mutlaka belirtmek isterim ki biz “melek
yatırımcı” değiliz, girişimcilere çok komik tutarlarda yatırım yaparak, bu komik tutarların 10 katı kadar PR yapmayı
düşünerek de bu işe girmiyoruz. Ticaretin bu denli zor olduğu, başarının imkansıza yaklaştığı dönemde mecazi de
olsa “melek” gibi düşünerek başarı çok zor olacaktır. Motivasyonumuzu öncelikle başarılı olmak ve iyi bir iş yapmış
olmak üzerine kurabildiğimiz girişimcilerle yola çıkacağız.
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TASARIM VE ÜRETIM
Serhan Yılmaz’dan sorulur!

Serhan Yılmaz

Bu süreç nasıl işleyecek,
biraz daha açabilir misiniz?
Önce fonun web sitesi üzerinden girişimcilerin başvurularını alacağız. Ayda 2 kez toplanacak ön değerlendirme kurulu
tarafından onaylanan projelerin girişimcilerini, kendilerini
anlatmak üzere merkezimize davet edeceğiz. Yatırım komitemiz projeleri, fikirleri, hangi aşamada olduklarını dinleyecek ve ürüne dönüşebilecek, başarılı olacağına inandığı
projelere yatırım kararı alacağız. Yatırım modelimiz ise finansman, tecrübe, hizmet ihtiyaçlarının sağlanması üzerine
olacak. Özetlemek gerekirse, her şirketin ortak ihtiyacı olan,
finans, muhasebe, mevzuata uyum, denetim gibi alanlardaki
hizmetleri grup içinden karşılayacağımız, grup şirketlerimiz
ve yatırım yaptığımız şirketlerin ürünü/hizmeti olmayan ihtiyaçları dışarıdan sağlayacağımız bir yapı kuruyoruz.
Nitekim ilk yatırımı da Payfull’a
yaptığınızı öğrendik...
Evet, ilk yatırımımızı online ödeme platformu Payfull’a
yapıyoruz. Payfull, bizim ve rakiplerimizin de ihtiyaç
duyduğu, mümkün olan en esnek bir yapıyı sunan online tahsilat platformu. Şirketin kurucuları Recep Erdoğan
ve Muhammet Alabed ile yaptığımız görüşmeler sonucu,
büyük başarılara yürüyeceğimiz bir işbirliğine giriyoruz.
Turk Finansman A.Ş. hangi ihtiyaçtan
yola çıkarak kuruldu? Bu alanda da bir
“ilk” ile karşılaşacak mıyız?
Turk Elektronik Para ile büyük bir kitleye hizmet veriyoruz.
Ancak işlerin umduğumuz kadar hızlı büyümediği de bir
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gerçek. Bu konuda yaptırdığımız anketler, araştırmalar da
gösteriyor ki alışkanlıklarımıza uygun olmayan bir durum
var; önce para yükleyip sonra harcama konusunda müşterilerimiz bizim gibi düşünmüyor. Kredi kartı gibi bir ürün
varken ön ödemeli kartların kullanımını artırmamız zor.
İşte bu gerçekten yola çıkarak, mevzuata da uyum sağlamak üzere iki ürünümüzü farklı hale getirmeyi amaçladık.
E-ticaret şirketlerine tüm yerli ve yabancı kredi kartlarıyla
tahsilat alabilmeleri için sağladığımız sanal POS hizmetimize “Param Finans” sekmesini ekleyerek, son tüketiciye
kredi kartlarından da fazla taksit imkanı sağlamak istiyoruz. “Param Kredi” ürünümüzle de Param üyesi kartlarımızı “KrediliKart” haline getirmek istiyoruz. Halen
faaliyet izni süreci devam ettiği için finansman şirketimiz
hakkında daha detaylı bilgi veremiyorum. Umuyorum ki
kısa bir süre sonra bu alanda da ilklerle karşınızda olacağız.

Peki Turk Holding’i nasıl konumlandırıyorsunuz? Turuncu Holding isim mi değiştiriyor?
Hayır, Turuncu Holding’in isim değiştirmesi söz konusu
değil. Turk Holding’i, grubumuz bünyesindeki finansal
kuruluşların ana hissedarı, çatı şirketi olarak konumlandırıyoruz. Finansal kuruluşlarımızı birbirleriyle bağlantılı
şekilde büyütme stratejimiz doğrultusunda, olası bir yatırımı Turk Holding adına almanın, şirketleri daha büyük hedeflere koştururken çatı şirketle yönetmenin daha doğru
olacağını düşünerek 2017 yılında bu kararı aldık.
Turuncu Holding ise halen grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra yeni sektörlerdeki yatırımlarıyla yoluna devam edecek.

Serhan Bey, kısaca sizi de tanıyabilir miyiz?
1984 Kayseri doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Kırıkkale’de tamamladım. Ardından Ahmet Yesevi
Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun
oldum. Babam sayesinde 6 yaşında bilgisayarla tanıştım.
Abim yazılıma, ben de tasarıma yöneldim. “Banner” programıyla değişik fontlarda yazılar yazarak, o zamanın şartlarında kendimce tasarım yapmaya çalışıyordum. Bir taraftan
da abimin parçalarını topladığı bilgisayarları fişe takarak ona
yardımcı oluyordum. Tabii 1990’lı yılların başında yaygın
bir aktivite değildi bilgisayar toplama işleri, deneme yanılma
yoluyla yapıyordu abim, son testi de bana yaptırıyordu: Fişe
takmak! Hala iki kolum ve iki bacağım var, başarılıydı yani.

ketle daha çok geliştirdim. Bir taraftan da yurtdışına çeşitli
ürünlerin ihracatını yaparak ticari hayatıma devam ettim.
Yaptığımız tüm işleri kendi bünyemizde üretme, sonuçlandırma odaklı olduğumuz için birçok konuda bilgi sahibi
ve hızlı iş yapabilme kabiliyetimiz gelişti. Birinin geliştirip
yapması, diğerinin de pazarlayıp satması lazımdı. Özetle
işi hızlı bitirme konusunu, ilk kurduğumuz şirket ve yaptığımız ilk işten beri birinci sıraya koyduk. Yani işi hızlıca
yapmak bizim için bir yaşam tarzı oldu. Hızlıdan kastım;
tam olarak bitmiş, müşteri memnuniyeti sağlanmış ve başarıya ulaşılmış iş. Son zamanlardaki rekorumuz, 6 günde
ortak markalı kart tasarlayıp, üretip, kişiselleştirip müşteriye
teslim etmek oldu. Normal şartlarda bu 1 ay sürer.

Sizin iş hayatınız nasıl başladı?
Ortaokul yıllarında, yaz tatillerinde babamın arkadaşının
matbaasında çalıştım. Şimdiki işimi yaparken, ofset ve baskı konusunda orada öğrendiklerim hala bana yardımcı oluyor. Stajımı çok erken yaptım yani. Lise yıllarında müziğe
olan hevesimle basgitar çalmaya başladım. Hala da büyük
bir zevkle çalmaya devam ediyorum. Lise yıllarımda müzik
yapmanın yanı sıra bu işin ticaretini yapmaya başladım.
Müzik aletleri satışından harçlığımı çıkarıyordum. Kayserili olunca insanın içinde oluyor bir şeyler alıp satmak...
Asıl çalışma hayatına ise 18 yaşımda abimin yazılım şirketinde başladım. 1 yıl sonra ayrılıp, Güney Amerika’da
faaliyet gösteren bir turizm firmasında bilgi işlem uzmanı olarak çalıştım. 2005 yılında abimin de girişimleriyle
Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Sonrasında beraber kartlı
ödeme sistemleri üzerine çalışmaya başladık. Çocukluğumuzdaki gibi abim yazılım, ben de tasarım tarafında oldum. Biz bunu hep inşaat mühendisi ve mimar birlikteliği
gibi tanımladık. Yazılımların arayüzlerini, plastik kartların
tasarımlarını, kioskların üç boyutlu çizimlerini yapıyordum. Tasarım yapmayı ve ticaret yapmayı kurduğumuz şir-

Gruptaki görev dağılımında
sizin rollerinizi öğrenebilir miyiz?
Şu anda Turuncu Holding, Turk Elektronik Para ve Turk
Finansman A.Ş’de yönetim kurulu üyesi ve başkan vekiliyim. Ödeme sistemlerindeki en önemli enstrümanlardan
biri olan plastik ve polikarbonat kart üzerine çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Karta ek olarak kart baskı sistemleri ve
yüksek güvenlikli kart tasarımı konularıyla daha yoğun ilgileniyorum. Türkiye’de kullanılan ve nüfus cüzdanı yerine
geçen Avukat Kimlik Belgesi (BaroKart), Adalet Bakanlığı
Personel Kimlik Belgesi (AdaletKart), TürmobKart, Gine
Cumhuriyeti Ehliyet tasarımı, BaroKart hologram tasarımı, TürmobKart’ın ve BaroKart’ın kinegram tasarımı ile
2011-2012 yıllarında basılan vekalet pulları, yüksek güvenlikli olarak yaptığım en önemli tasarım işleri arasında.
Bunların yanı sıra birçok kart tasarımım var ve aktif olarak
tasarlamaya da devam ediyorum. Bu organizasyonda üretim ve tasarım kısmı benim hobilerim arasında diyebilirim.
Bu gelişimimizde bize en çok fırsat veren, güvenen ve destek olan anneme ve babama teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayrıca her zaman bana yol gösteren ve kendimi geliştirmemde büyük desteği olan abime teşekkür ediyorum.
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Çok fazla projeyi çok kısa zamanda tamamlayıp
uygulamaya geçirdiğinizi biliyoruz, bu konuda
sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellik nedir?
İşte cevabım: Bana sürekli “Bu kadar projeyi nasıl tamamlıyorsunuz”
diye soruyorlar. Bu sorunun cevabını çok net olarak fotoğraflarda
görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz kocaman aile, ekibimdir. Bu röportajda
anlattıklarımın özeti olarak aşağıdaki resim, “aile” içerir... Annemin
“Allah sizi iyilerle karşılaştırsın” duasının kabulü ve yıllardır geliştirdiğimiz
insan kaynakları politikamızın sonucu oluşan harika ekibimi içerir.

* Yetişmez, bitmez, mümkün değil, imkansız kelimelerinin kullanımı yasaklandığından işaret dili öğrenmeye çalışan, mesai konusunu tamamen yanlış anlayıp haftanın
45 saatini evde kalanını şirkette geçiren Yazılım ekibim,
* Riski erken saptamak için çabalayan, ülkemin sunduğu sınırsız riskle malzemesiz kalmayan Risk ekibim,
* En önemli kaynağımız, çalışma arkadaşlarımızı moti-

Resimde gördüğünüz güler yüzlü, güzel kadınlar, şirketimizin yüzde 65’ini oluşturuyor. Her biri diğerini inanılmaz sever, bazen çok sıkı sarılıyorlar birbirlerine ve zor
ayırıyoruz, oradan anlıyorum :)
* “Potansiyel müşteri” sözündeki, potansiyelin fazla olduğunu hep gösteren Satış ekibim,
* Mevzuata uyum, sonsuz müşteri talepleri ve prensiplerimiz
üçgeninin iç açıları toplamını bir şekilde 180 derece yapabilen, tüm tarafları huzurla masaya oturtabilen Hukuk ekibim,
* Satış ekibinin müşterilerimize verdiği sözleri yerine getirebilmek için atom parçalamaya çalışırken yakaladığım
İş Geliştirme ve Ürün ekibim,
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ve etmek üzere, her türlü etkinliği düzenleyen İK ekibim,
* Arkamı toplamaya çalışan, projelerimizin eş güdümünü sağlayan “asistante”lerim, yemeğimizle, güvenliğimizle, temizliğimizle tüm detaylarla ilgilenen diğer çalışma
arkadaşlarım,
* Genel Müdürüm ve biri öz, diğerleri de en az onun
kadar öz kardeşim olan Yönetim Kurulu Üyelerim...

* Günlük İhtiyacımız olan fon tahmininde müneccimlerden yararlanan, son günlerde bankalarla ilişkilerimizi
“Acımadı kiii” üstüne kuran Finans ekibim,
* Sürekli çoğalmaya çalışan, eğlenceli, tek düzen muhasebe sisteminin yeni sürümünü icat edeceğine inandığım,
yediğimizi içtiğimizi kayıt eden Muhasebe ekibim,
* Kurallara uymayanlar için, yerlerinden kalkmadan
e-posta ile ağza biber sürme teknikleri geliştiren İç Kontrol ekibim,
* Müşteri ile birimler arasındaki hassas dengeyi sağlamaya çalışan, tüm tarafları sakinleştirirken, 2019 bütçesine psikolog gideri ekletmeye çalışan Destek ekibim,
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