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Danone’de Çanakcı dönemi

Duravit’ten iyi haber

Sermaye artırım kararı

OfisPaneli’ne yatırım yaptı NisKasko - Ergo işbirliği

2019’da kapasite artıracak

Yeni logo Tragger sergilendi

iyzico’da üst düzey transfer
Danone Türkiye Ülke İK Direktörü Pınar 
Çanakcı, Danone Grubu’na Global Yetenek 
Yönetimi Direktörü olarak atandı. Kariyerine 
Mercer HR Consulting’te danışman olarak 
başlayan ve son olarak da Kimberly-Clark 
firmasında Türkiye İK Direktörü ve EMEA 
Bölgesi İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev 
alan Çanakcı Marmara Üniversitesi İngilizce 
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.

Duravit, 2000 yılında 
fabrika yatırımı yaparak 
Türkiye pazarına girmişti. 
Türkiye-Almanya arasında 
gerginliklerin yaşandığı bir 
dönemde Türkiye’ye güvenini 
gösteren şirket fırın yatırımı 
için düğmeye bastı. Duravit 
Yapı Ürünleri kurucu ortağı ve 
Genel Müdürü Müfit Ülke, 1 
milyon euro’luk fırın yatırımı ve 
tamamlayıcı yatırımlarla birlikte 
iki buçuk yıl içinde Tuzla’daki 
tesislerine toplamda 5 milyon 

euro yatırım yapılacağını söyledi. Ülke, “Seramik fırını 
yatırımıyla şu anda hizmet veren 93 metreküplük fırına 
ek 103 metreküp yeni fırın ile yeni modellerin üretimine 
başladık” dedi.

Japonya merkezli Toyo Ink Group, Türkiye’ye yatırım 
kararlılığını sürdürüyor. Avrupa, Afrika, Rusya ve 
Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için Türkiye’yi 

üretim ve satış 
üssü olarak 
belirleyen grup, yeni 

yatırımlarda kullanmak üzere 10 milyon dolarlık yeni bir 
sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada 
grubun Türkiye pazarına girdiği 2016 yılından bu yana 
gerçekleştirilen sermaye artırımlarının toplam 27 milyon 
dolara ulaşacağı ifade edildi.

Multinet Up, işletmelere sunulan 
hizmet ve çözümleri uygun fiyatlarla 
erişilebilir kılan gider yönetimi 
platformu OfisPaneli’ne yatırım yaptı. 
OfisPaneli, kargodan akaryakıta, yemek 
kartından ulaşıma, damaca sudan 

kırtasiyeye kadar tüm çözümleri işletmelere online bir platformda 
avantajlı fiyatlarla sunuyor. Multinet Up Genel Müdürü Demirhan 
Şener, “OfisPaneli yatırım atağımıza yenilerini ekleyerek yeni projeleri 
hayata geçireceğimizin müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Nissan, kasko poliçesi 
“NisKasko” için Ergo 
Türkiye ile anlaşarak, 
kullanıcılarına sunduğu 
seçeneklerine bir 
yenisini ekledi. Nissan 
sahipleri bu anlaşmayla, 

ekspertiz olmaksızın hızlı onarım hizmeti, yanlış akaryakıt dolum 
teminatı, ikame araç ve yol yardım hizmeti, hasarsızlık koruma 
teminatı gibi birçok avantajdan faydalanabilecek.

Filosunu ve destinasyonlarını genişleterek 
başladığı 2018 yaz sezonunu başarıyla 
tamamlayan Corendon Airlines, 2019’da 
ilave yatırımlar ile kapasitesini artırmaya 
hazırlanıyor. İkisi fabrika çıkışlı Boeing 737 
MAX 8 olmak üzere bünyelerine yedi yeni 
uçak katacaklarını söyleyen Corendon 
Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldıray Karaer, “Başta Türk turizmi olmak üzere sektöre olan inancımız 
ve son iki yıldır ağırlık verdiğimiz Avrupa çıkışlı uçuşlarımızın başarısı 
neticesinde kapasitemizi artırmaya karar verdik. 2019 hedefimizi yüzde 30 
büyüme ve 4 milyon yolcu olarak belirledik” dedi.

Kilikya, logo ve ambalajlarını 
yeniledi. Yeni tasarlanan 
Kilikya logosundaki “i” harfleri, 
, Kilikya’nın insan odaklı 
üretim anlayışı, “i” harfinde 
kullanılan hareketli insan formu 
ile ön plana çıkarıldı. Kilikya 
şalgam, yenilenen ambalajları 
ile şalgamda acılı ve acısız, 
sarımsaklı ve sarımsaksız 
çeşitleri her damak tadını 
yakalıyor.

CDMMobil‘in Elektrikli Tragger ürün 
ailesi İstanbul Airshow 2018’de 
sergilendi. Üretimine Bursa Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
fabrikada başlanan ürün, insanların 
ve işletmelerin lojistik alandaki 

ihtiyaçlarına 
uygun tasarlandı. 
Yüzde 100 
elektrikli bir 
hizmet aracı 
olan Tragger 

7,4 kW’lık motoru ile tek şarjda altı 
saat hizmet verebiliyor ve 700 kg yük 
taşıyor. Kurucu Ortak Saffet Çakmak 
Tragger’in 3. Havalimanı’nın yüklerine 
talip olduğunu söyledi. 

iyzico’nun Stratejilerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı (CSO) Burcu Göbülük 
oldu. Kariyerine bankacılık sektöründe 
başlayan, ardından Advent International 
Londra ofisinde Türkiye’deki yatırımlardan 
sorumlu olarak görev alan, en son da 
PozifitPro’yu kurarak Adphorus’a katılan 
Göbülük, Northwestern University 
Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu.
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