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L’Oreal Türkiye’ye yeni genel müdür
Fransız kökenli kişisel bakım markası
L’Oreal, 1980 yılından beri Türkiye
pazarında faaliyet gösteriyor.
Şirket, dünyada 34, Türkiye’de ise
25 markasıyla tüketicilere ulaşıyor.
Şirketin Türkiye genel müdürü değişti.
Şirkette uzun yıllardır yöneticilik yapan
Laurent Duffier, L’Oreal Türkiye’nin
genel müdürü olarak atandı. L’Oreal’le
çalışmaya 1997 yılında LaScad’da insan
kaynakları departmanında başlayan
Laurent Duffier, sonrasında L’Oreal Paris
markasının saç bakımı ve şekillendirme

AR-GE
grup müdürü oldu
AR-GE ve teknoloji sektörüne odaklı
danışmanlık, vergi ve denetim grubu
şirketi Sistem Global Danışmanlık,
Erhan Küçüksüleymanoğlu’nu
transfer etti. Çeşitli sivil toplum
kuruluşlarında AR-GE ikliminin
olgunlaşması amacıyla çalışmalarda
bulunan
Küçüksüleymanoğlu,
Sistem Global
Danışmanlık’ın
AR-GE grup
müdürü olarak
görev yapacak.
26 yıl boyunca
TOFAŞ’ta inovasyon
süreçlerinin her
Erhan
aşamasında
Küçüksüleymanoğlu
görev alan Erhan
Küçüksüleymanoğlu, Koç Grubu
şirketlerinin AR-GE, teknoloji
ve inovasyon üst yöneticilerinin
katılımıyla oluşturulan KTIK’ın
(Koç Grubu Teknoloji ve İnovasyon
Komitesi) başkan yardımcısı olarak
görev yaptı.
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Laurent Duffier

kategorilerinde uluslararası
pazarlama direktörü oldu. Latin
Amerika’da dört yıl L’Oreal Paris’in
pazarlama direktörü olarak
çalışmasının akabinde, Garnier
markasından sorumlu olarak Afrika
ve Ortadoğu Bölgesi’ne katılan
Duffier, 2011 yılında, Körfez Ülkeleri
Tüketici Ürünleri Divizyonu’nun
genel müdürü olarak atandı. 2015
yılında ise Doğu Avrupa Bölgesi
Tüketici Ürünleri Divizyonu’nun
genel müdürü oldu.

Novartis’e direktör
olarak atandı
Dünya genelinde 155’in üzerinde
ülkede yer alan Novartis, Türkiye’de
yaklaşık 2 bin 400 çalışanıyla 1955
yılından bu yana üretim, pazarlama
ve ilaç AR-GE’siyle faaliyet
gösteriyor.
Novartis
İlaç’ın Türkiye
ve ülke
kurumsal
iletişim ve
hasta ilişkileri
direktörlüğü
görevine
Nilüfer
Gürpınar
Nilüfer Gürpınar
Güner atandı.
Güner
Güner, iş
hayatına 1998 yılında The Royal
Bank of Scotland’da (RBS) başladı.
RBS’de çalıştığı 14 yıl boyunca
bölge sorumluluğu da dahil olmak
üzere pazarlama ve kurumsal
iletişim yönetim görevlerinde
bulunan Gürpınar, 2012 yılından bu
yana ise Sandoz’da çalışıyordu.

Ticari operasyonu
yönetecek
2017 yılında elde ettiği 44 milyar
Euro’luk ciroyla dünyanın önde
gelen otomotiv tedarikçilerinden
olan Continental’in Türkiye’deki
faaliyetlerini sürdüren ekibinin
ticari operasyonlar direktörü
Egemen Atış
oldu. Atış,
lisans eğitimini
ODTÜ Makine
Mühendisliği
bölümünde
tamamladı.
Daha sonra
Egemen Atış
Boğaziçi
Üniversitesi’nde Executive
MBA programını bitirdi.
Continental’den önceki
kariyerinde satış, pazarlama,
stratejik planlama, yeni pazar
geliştirme, risk yönetimi
gibi birçok görevin yanında
pazarlama direktörlüğü,
pazarlama ve satış genel müdür
yardımcılığı ile icra kurulu üyeliği
görevlerinde bulundu.

ASAŞ’ın başına geçti
Alüminyum profil, kompozit panel,
alüminyum yassı mamul, PVC
profil ve panjur üretim konusunda
uzmanlaşan ve 2016 yılında İSO
500’de ilk 100’de 79’uncu sırada
yer alan ASAŞ’ın yeni genel müdürü
Derya Hatiboğlu oldu. Hatiboğlu, iş
hayatına Ernst & Young şirketinde
adım attı. Ardından 1995 yılında
Alcatel Teletaş şirketinde çalışmaya
başladı ve 4,5 yıl boyunca şirket
merkezi Belçika’da yurtdışı görevinde Derya Hatiboğlu
bulundu. 2002 yılında Türkiye’ye
finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı

BAE’li şirkete Türk yönetici
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli
çevre yönetimi şirketi Bee’ah, 2007
yılında Sharjah Emirliği’nde kuruldu.
Şirket, 6 binden fazla çalışanıyla
Ortadoğu bölgesinde belediye ve
kamu kurumlarına çevre yönetimi
uygulamaları, sistematik atık yönetimi
Tayfun Topkoç
hizmetlerinin yanı sıra yenilenebilir
enerji kullanımı gibi konularda danışmanlık hizmetleri
sunuyor. HP ve SAP gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik
yapan Tayfun Topkoç, Bee’ah’ın grup dijital direktörü ve
başkan danışmanı oldu. Topkoç, şirketin dijital dönüşüm
stratejisini ve teknoloji yatırımlarını yönetecek.

KİD’e genel sekreter
Kurumsal İletişimciler Derneği
(KİD) genel sekreterliği görevine
Fatma Karakuloğlu atandı.
Karakuloğlu, KİD’in üye/paydaş
ilişkileri ve idari işlerinin yanı
sıra iletişim faaliyetlerini de
yürüterek, KİD yönetim kuruluna
direkt bağlı çalışacak. 25 yıldır
halkla ilişkiler sektöründe
bulunan Karakuloğlu, markaların
Fatma
Karakuloğlu
iletişim stratejilerinin belirlenmesi
ve iletişim süreçlerinin yönetilmesi, itibar yönetimi,
lider iletişimi, kriz iletişimi alanlarında aktif görev aldı.

olarak dönerek, 2005 – 2009 yılları
arasında genel müdür olarak görev
yaptı. Hatiboğlu, 2009 yılından
itibaren çalıştığı Vodafone’da son
olarak finanstan sorumlu icra kurulu
başkan yardımcısı olarak çalışıyordu.
Sektöründe CERN’e tedarikçi olan tek
şirket olmasıyla dikkat çeken Asaş’ın
Sakarya’da 800 bin metrekarelik
alan üzerinde 350 bin metrekarelik
kapalı alana sahip son teknolojiyle
donatılmış beş üretim tesisi bulunuyor.
İstanbul’da genel merkezde 2 bin
300’den fazla çalışan istihdam ediliyor.

AXA’da üst düzey atama
Sigorta sektörünün önemli
oyuncularından AXA Sigorta’nın
satış ve pazarlama başkanlığı
koltuğuna Firuzan İşcan
atandı. İşcan, şirketin bölge
müdürlüklerinin yönetimi, dağıtım
kanallarının satış ve pazarlama
Firuzan İşcan
faaliyetleri, acente satış geliştirme
ve performans yönetimi, banka ve finansal kurumlar,
sağlık ve hayat emeklilik satış, müşteri şikayet
yönetimi ve pazarlama departmanlarından sorumlu
olacak. İşcan, son olarak Allianz Worldwide Partners
Türkiye CEO’su olarak çalışıyordu.

Satıştan sorumlu olacak
Yerli otel zinciri Elite World
Hotels’in 120 milyon dolarlık
yatırımla eylül ayında
misafirlerinin hizmetine
sunacağı Elite World Asia
Hotel’in satış ve pazarlama
direktörü Seher Baysal oldu.
İstanbul Küçükyalı’da bulunan
Seher Baysal
Elite World Asia Hotel’in 351
odası, 2 bin 500 kişi kapasiteli bir balo salonu ve
altı toplantı salonu var. Baysal, İstanbul Park Otel’in
genel müdürü, Ağaoğlu Hotel Grubu’nun turizm
koordinatörü olarak çalıştı.
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