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Beril ABALIOĞLU ÖZHARAT
Açık Kart Bilgi Teknolojileri Yön. Kur. Üyesi “Açık Kart ailesi olarak toplumsal birliğimizin başta kadına duyulan saygı 

ve sevgiden geldiği inancını taşımaktayız.”

Beril Hanım, sizi tanıyabilir miyiz?

1976 yılında Denizli’de doğdum. 1993 
yılında Denizli Lisesi’nden, 2000 yılında 
Bilkent Üniversitesi, İktisat Fakültesi Eko
nomi Bölümü’nden mezun oldum. Üni versite 
eğitiminden sonra 20002001 yılları arasında 
Amerika’da University of Ca lifornia Los Angeles 
(UCLA)’da “Marketing Extension” eğitimi 
aldım. 2001–2003 yıl ları arasında Abalıoğlu 
Tekstil San. A.Ş.’nin ve Dentaş Kâğıt San. 
A.Ş.’nin pazarlama departmanında, Erbakır 
Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.’nin ihracat 
departmanında çalıştım. 2003–2007 yılları 
arasında CSA Pazarlama A.Ş.’de Curio Satış 
Geliştirme Müdürü ve ardından Curio Marka 
Müdürü olarak görev yaptım. 2012 yılından 
itibaren Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret 
A.Ş.’de aktif olarak Yö netim Kurulu Üyeliği’ni 
sürdürmekteyim. Abalıoğlu Tekstil Sanayi 
A.Ş.’nin ve Aba lıoğlu Doğal Kaynaklar Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Üyesi’yim. 
İki çocuk annesiyim.

Açık Kart hakkında bil gi alabilir miyiz?

2012 yılında Abalıoğlu Holding bünyesine katılan 
Açık Kart, kurulduğu 2007 yılından bugüne, 
müşte rilerinin iş ihtiyaçlarına uygun anahtar 
teslim terzi dikimi sadakat, ödeme sistem leri 
ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan projeler 
hayata geçiriyor. Program analiz, tasarım, devreye 
alma, işletme, analitik raporlama ve hediye ödül 
tedariği dâhil anahtar teslim teknolojik çözümlerle 
projeleri yönetmekteyiz. Hizmetlerimiz arasında 
ödeme sistemleri çözümleri, tahsilat sistemleri, 
kampanya tasarım, uygulama ve yönetim 
hizmetleri, marka indirim kulüpleri, müşteri 
analitiği, kurumsal teşvik programlarını da 
kapsayan uçtan uca çözümler bulunuyor.

Ayrıca kamu sektörüne anahtar teslim sistem 
entegrasyonu, yazılım, donanım hizmetleri ile 
danışmanlık hizmetleri kapsamında en son 
teknolojik altyapı hizmetlerini içeren Plaka 
Tanıma Sistemleri (PTS), Elektronik Denetleme 
Sistemleri (EDS), Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS)  ve kampüs kart, akıllı otopark 
çözümleri, ödeme sistemleri, mobil uygulamalar 
sunmaktayız. Kamu sektöründeki entegratör 
kimliğimiz ile son dönemde gündemde olan 
ve AVM’ler açısından zorunlu hale gelen Plaka 
Tanıma Sistemleri teknolojileri ile AVM’lerin 
güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren çözümler 
sunuyoruz.  

2016 sonu itibarıyla 3 ülkede 30’dan fazla şehirde 
50’ye ya kın AVM ve 120 perakende marka sına 
hizmet veriyoruz.  Yazılım ekibimiz tarafından 
geliştirilen ve TÜBİTAK enformatik öncelikli 
proje olarak desteklenen akıllı dijital sadakat 
platformumuzla kampanya, sada kat, veri toplama, 
çekiliş ve ödeme sistemlerini tek çatı altında 
birleştirip web, mobil, satış noktası gibi tüm temas 
noktalarından müş teri etkileşimi sağlayarak 
kampanyaların dakikalar mertebesinde hayata 
geçmesini sağlıyoruz. 2016 yılında sistemlerimiz 
üzerinde 392 bin tekil müşteri, 1,3 milyon işlem 
gerçekleştirildi ve 4,1 milyon TL değerinde ödül 
dağıtıldı. Yüzde yüz bulut tabanlı çalışan akıllı 
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dijital sadakat platformumuz düşük maliyetlerle 
günlük birkaç yüz işlemden milyonlarca işleme 
kadar ölçeklenebiliyor. Gerçekleştirdiğimiz 
projelerle; Türkiye’nin en eski bankasının banka 
kartları sadakat programı yönetimi, sosyal yardım 
kartları, müşteri davranış seg mentasyonu, analitik 
hizmet ler ve kapalı devre ön ödeme li kartlarla 
finansal teknolo ji çözümlerini bankalara ve 
finansal kuruluşlara da sunuyoruz.
 
Açık Kart, çok farklı alan larda faaliyet 
gösteriyor. Hangi alanlarda ön plana 
çıkıyorsunuz?

Ön plana çıktığı mız en önemli alan, firmamızın 
özellikle sadakat ve ödeme sistemleri kapsamında 
içinde ba rındırdığı “knowhow”, müşterilerimizi 
dinleyerek onlar gibi düşünebilmemiz ve anlık 
kişiselleştiril miş kampanya çözümlerini nihai 
müşte rilere sunmamızı sağlayan esnek, ölçekle
nebilir akıllı dijital sadakat platformumuz 
müşterilerimize hizmet sunarken yarattığımız 
en önem li katma değeri oluşturuyor. Tüm bu 
bahsettiklerim sayesinde hayata geçirdiğimiz 
sadakat, veri toplama,  çekiliş, kampanya, mobil 
uygulama, dijital oyun ve CRM çözümlerimiz, 
AVM’lerin nihai tüketicilerle arasındaki bağı 
güçlendirip, kiracılara geri dönüşü ölçülebilir 
yeni bir pazarlama aracı sunmamızı sağlayarak, 
birlikte çalıştığımız müşterilerimize uluslararası 
kuruluşlardan pek çok ödül kazandırdı. Açık 
Kart ekibi için müşteriyi dinlemek çok önemli, 
dolayısıyla tüm sadakat, kampanya, veri 
toplama, çekiliş projelerimizi müşterilerimizin 
iş ihtiyaçlarına uygun anahtar teslim olarak satış 
kanallarına, nihai müşterilere ve çalışanlara 
yönelik olarak devreye alıp uygulamaktayız. 
Müşterile rimizden en çok duyduğumuz konu bir 
CRM, sadakat veya kampanya altyapısına sahip 
oldukları ancak bu altyapıyı kulla nacak ekip, 
konsantrasyon ve iş bilgisinin eksikliği. Açık Kart 
olarak bu noktada altyapımız, dina mik ve yetkin 
kadromuz, girişimci, sağdu yulu, müşteri odaklı 
yaklaşımımızla müş terilerimize proaktif çözümler 
sunabiliyo ruz.

Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içinde ki 
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Türkiye’de işgücü piyasasında kadınlara genel 
olarak ön yargılı bir bakış açısı söz konusu. Bazı 
işlerin kadınlara uygun olmadığından kadınlarla 
çalışmanın yorucu olduğuna kadar pek çok görüş 
var.  Kadının ruhsal ve fiziksel özellikleri, duygusal 
yönleri, iletişimde ve ilişkilerdeki yaklaşımı hem 
iş hayatına katılmasının hem de yükselmesinin 
önünde engel olarak görülmekte. Evlenebilir, 
çocuk doğurabilir, sık sık izin alabilir, hassastır, 
mücadele gerektiren işlerde yıpranır iş hayatında 
sık sık duyduğumuz cümleler. Oysaki dezavantaj 
gibi görünen özellikler iş hayatı dinamiklerinde 
güçlü yöne de dönüşmekte. Duygusal farkındalığı 
yüksek bir kadın erkek egemen iş hayatında daha 
iyi ve sürdürülebilir ilişkiler kurabiliyor, detaycı 

ve hassas yönü çok önemli kararlarda hayat 
kurtarabiliyor. Bu ön yargılarla birlikte toplum 
ve işverenler bilinçlendikçe pozitife giden bir 
gelişmeyi de göz ardı edemeyiz.

Kadınları işe almada ve karar mekanizmasında 
yer almalarında pozitif bir ayrımcılık gerekiyor 
mu?

Kadınların iş hayatında ve karar mekanizmalarında 
yer alma oranının arttırılması yönünde atılan 
her adım olumlu bir fark yaratacaktır. Temelinde 
ayrımcılığa vurgu yapan her uygulama pozitif 
gibi görünse de çalışma huzurunu ve dengeleri 
olumsuz etkileme potansiyelini de içinde taşır. 
2007 yılında imza altına aldığımız Küresel İlkeler 
Sözleşmesinde de belirtildiği üzere işe alım ve işe 
yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli ilkesiyle 
hareket edilmeli. Işe alım ve terfide cinsiyet ve 
toplum içindeki analık, babalık, eş olmak gibi roller 
bir değerlendirme kriteri olmamalıdır.  

Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler 
yapılmalıdır?

Kadın istihdamının arttırılması için kadınların 
eğitimlerini tamamlamaları ve eğitim hayatından 
erken ayrılmalarını engelleyecek denetim ve 
destek mekanizmaları kurulabilir. Bununla birlikte 
kadınlar eğitim hayatlarını tamamladıklarında 
onların istihdamının önündeki, aile ve toplum 
baskısıyla erken evlilik, eş ve anne olmayla ilgili 
rollerin iş hayatının önüne geçmesi gibi engellerle 
toplumsal olarak bilinçlenmeli ve mücadele 
etmeliyiz. Eğitim, maddi ve manevi destek bu 
kültürün oturtulmasında önemli.  Kadınların 
annelik rollerinden kaynaklanan zorunluluklara 
kolaylıklar sağlanabilir, daha nitelikli nesiller 
yetiştirilmesi için esnek çalışma, süt izni, ücretsiz 
izin, uzaktan çalışma gibi olanaklar sağlanabilir, 
genişletilebilir. Kadınların meslek edinmesini 
sağlayacak eğitimler ve edindikleri mesleği 
hayata geçirmelerini sağlayacak platformlar 
oluşturulabilir. 
 
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi 
uygulamalarınız var?

Açık Kart ailesi olarak toplumsal birliğimizin 
başta kadına duyulan saygı ve sevgiden geldiği 
inancını taşımaktayız. Bu nedenle her geçen 
gün şirketimizin kadın çalışan istihdamının 
artırılmasına dair ça lışmalarımızı devam 
ettirmekteyiz. Özel likle son yıllarda çalışma 
hayatında kadın larımızın daha fazla yer alabilmesi, 
bilinç lenmesi ve bilgilenmesi için ücretsiz veya 
ücretli olarak verilen eğitim, kurs ve semi nerleri 
takip ederek iş hayatında kadınları mızın daha ön 
plana çıkarak karşılaşabile cekleri sorunları en aza 
indirgeyeceklerini düşünüyorum.
 
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Kendi deneyimlerimden yola çıkarak tavsiyeler 

vermem gerekirse kişinin çalıştığı firmayla uyumu, 
vizyonu, kişisel azmi, disiplini, çalışkanlığı, esnek 
ve analitik düşünebilme yeteneği, yılmaması, 
merak, pozitif yaklaşım, çalışılan iş alanı ne olursa 
olsun sayabileceğim birkaç önemli özellik. Ayrıca, 
bu yola koyulan kadınla rın diğer rakiplerinden 
bir adım önde ola bilmeleri için özellikle çok 
hızlı değişen ve gelişen bu dünyanın hızına 
ayak uydura bilmeleri gerekiyor. Bunun için de 
kendi sektörleri ve sektör dışı yerel ve global iyi 
uygulamaları takip etmeleri, inovasyonu takip 
edebilmek için de sosyal medya ve ya birebir 
hayatta networking’e önem ver meleri gerekiyor. 
Kişilerin alanlarında iyi mentörlerle birlikte 
çalış maları ve fikir alışverişinde bulunmaları 
çok önemli. Genç arkadaşların kendilerini 
bir adım öteye taşıyacak zorlayıcı görevle rin 
üstesinden gelebilmeleri için ekipleri ni, sektörel 
dinamiklerini, rakiplerini ve paydaşlarını 
iyi tanımaları gerekiyor. Sürekli gelişime ve 
değişime açık olmak da sorunların üstesinden 
gelebilmek için önem taşıyor. Teknoloji çok hızlı 
ilerlediği ve bundan sonrasında da bugünden 
da ha hızlı değişimlerin olacağı varsayılırsa yeni 
kuşakları dikkatle izlemek, bu müşterileri tanıyıp, 
kavrayarak yaratı lan projelerin içerisine bu anlayış 
ve kav ramanın yansıtılması gerekiyor. Yapılan iş ne 
olursa olsun, çalışanın şirketi için yarat tığı “değer”i 
anlaması, şirketinin ekonomi için yarattığı değeri 
anlaması ise başarıda çok önemli.
 
2017 hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?
 
Mobil uygulamalar, dijital oyunlaştırma 
uygulamaları, web tabanlı sadakat, çekiliş, 
kampanya, veri toplama uygulamaları, online 
offline ödül platformları, marka indirim 
networkü, kişiselleştirilmiş ve segmente uygun 
ödül tasarımları, B2B ve B2C hedef kitleye 
uygun yüzlerce markada geçerli “özel indirim 
kulüpleri” bu sene müşteri taleplerine göre 
şekillenen ve öne çıkan projelerimizin en başında 
geliyor. Müşterilere geleneksel kanallardan en 
son dijital teknolojilere kadar omnichannel 
tüm katmanlarda dokunuyor ve çözümler 
geliştiriyoruz. İçinde analitik kampanya modülleri 
olan platformlar oluşturarak müşterilerimizin 
sesini dinliyoruz, aldığımız geri bildirimlerle 
kampanyalarımızın başarı oranlarını artırarak 
uluslararası kuruluşlardan ödülle dönen projelere 
imza atıyoruz.
 
2007’den itibaren sadakat ve ödeme sistemleri 
altyapısı üzerinde oluşan bilgi birikimimiz 
nedeniyle loyaltech ve fintech alanlarına 
odaklanmış durumdayız, yeni nesil uygulamalarla 
müşterilere hizmet vermemizi sağlayan akıllı 
dijital sadakat platformumuz ile müşterilerimizin 
dakikalar mertebesinde istedikleri tüm kanallarda 
kampanyalarını hayata geçirmelerini sağlıyoruz.
 
AVM’lerin bu yıl gündemine giren Plaka Tanıma 
Sistemleri konusunda da AVM’lere güvenlik 
teknolojileri alanında hizmet veriyor olacağız.


