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Önder Özgün, 1977’de kurduğu Etisan’ın bayrağını 

2000 yılında oğlu Mert Özgün’e devretti. Ancak önemli 

yatırımlarda hala söz sahibi o. Önder Özgün, babadan 

oğula gecen yönetim felsefesini, yine babasının “10 

yıllık tecrübe 9.5 yılda edinilmez” sözleriyle özetliyor...

acetin@psmmag.com
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Üniversiteler, bakanlıklar, süt birlikleri…
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SATIŞ VE PAZARLAMA EKİBİ YOK ÇÜNKÜ...

Mert Özgün’e tesisleri ve çalışan sayısıyla butik 
bir şirket görünümde olan Etisan’ın nasıl olup 
da bu kadar müşteriye ulaşabildiğini, bu kadar 
çok işlemi yönetebildiğini soruyoruz. Özgün, 
birçok sektörde yatırımı olan Etisan’ın akıllı kart 
çözümleri sektöründe satış ve pazarlama ekibine 
ihtiyaç duymadıklarını, çünkü işin kalitesinin 
müşteriyi getirdiğini vurguluyor öncelikle. Faaliyet 
gösterdikleri alan itibarıyla köklü ve deneyimli bir 
şirket olduklarını belirten Özgün, sözlerini şöyle 
sürdürüyor:
“Bizim işimizin en büyük kısmını yazılım geliştirme 
ve süreci yönetme oluşturuyor. POS örneğinde 
olduğu gibi bazı cihazları komple temin edip üzerine 
ihtiyaca göre yazılım, çözüm entegre edip müşteriye 
sunuyoruz. Bazılarının dış aksamlarını dışarıda 
ürettirip burada montajını yapıyor, yazılımlarını 
yüklüyoruz. Zaten en büyük üniversiteye bile öyle 
yüzlerce kiosk, turnike ihtiyacı olmuyor. İhtiyaca 
göre kısa sürede gerekli ekipmanları tedarik 
edebiliyor, merkezimizden veya yerinde her türlü 
desteği sağlıyoruz. Yazılım geliştirme, uygulama 
ve teknik destek konusunda ise çok deneyimli bir 
ekibimiz var. Uzun süredir bizle çalıştıkları için her 
türlü olasılığa hazırlıklıyız. 14 yıl önce çıkardığımız bir 
yazılıma bile destek verebiliyoruz.”
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Haylaz öğrencinin kâbusu: E-kampüs
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SÜTÇÜLER BU SİSTEMİ ÇOK SEVDİ!

Etisan’ın “süt toplama” çözümünü röportajımız 
bittikten sonra, giderayak öğrendik. İlgimizi çekti 
ve Yunus Emre Özdemir’den biraz anlatmasını 
istedik. Özdemir, Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği’yle başlatılan, ardından Kayseri’deki birliğin 
de katıldığı sistemin işleyişini şöyle özetliyor:
“Bu sistemde GPRS üzerinden veri gönderebilen 
POS terminalleri kullanılıyor. Bu POS terminallerin 
tüm yazılımını biz sağladık. Çiftçilere dağıtılan 
kartları da biz temin ettik. Örneğin süt toplayıcısı, 
çitçinin kartını bu POS’tan geçirip ne kadar süt 
alındığını birliğin merkezine bildiriyor. Merkezde 
yine Etisan tarafından geliştirilen bu muhasebe 
entegrasyonlu arayüzler, ertesi gün çiftçinin kayıtlı 
hesabına paranın yatmasını sağlıyor. Örneğin, 
çiftçinin ineği buzağıladı diyelim. Yine bilgiler 
sisteme giriliyor ve oraya en yakın veterinerin 
gelip o buzağıyı küpelemesi sağlanıyor. Bütün bu 
bilgiler, POS ile internet bağlantısı sağlayan altyapı 
sayesinde raporlanabiliyor. Bu sayede muhasebe 
işlemleri, teşvik listeleri ve düzen takibi aylık 
otomatik olarak yapılabiliyor.”
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Bankalar için bulunmaz nimet
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Kartlı geçiş sistemleri
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Yemekhane ödeme sistemleri
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Araç geçiş ve kamera kontrol sistemleri
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KARA KUTU’DA HER ŞEY OTOMATİK

Etisan’ın müşteri listesi hayli zengin. Üniversiteleri ve bakanlıkları belirtmiştik. Referansları 
arasında Petrol Ofisi, DenizBank, Ege Seramik, Kuveyt Türk gibi özel sektör firmaları da var. Bizim 
dikkatimizi ise şirketi ziyarete geldiğimizde, sipariş ettiği 28 para yükleme kioskunun yüklemesine 
tanık olduğumuz konser organizasyoncusu Doğuş grubunun geçtiğimiz yıl içerisinde satın aldığı 
Pozitif çekti. Konser izleyicileri bu kiokslardan, herhangi bir görevliye ihtiyaç duymadan otomatik 
olarak para yükleyebilecek. Üstelik kartlar da yine Black Box (Kara Kutu) adı verilen cihazların 
içinde yer alıyor ve otomatik olarak çıkıyor.
Pozitif uzun süredir Etisan’ın müşterisiymiş. Bu grubun bünyesinde olan Babylon’a da offline 
çalışabilen POS’lar tahsis etmiş birçok Beach Club da bu kapalı devre ödeme sistemleri çalışıyor...

www.psmmag.com |  35

-

-
-

Mert Özgün


