
Gelişen teknoloji ve değişen şartlar günlük yaşam standartlarımızı 
da, ihtiyaçlarımızı da tamamıyla değiştiriyor. Hız, hedefler ve 
veriler etrafında dönen günlük yaşantılarımız içinde tamamen 
kendimize ayırdığımız süreyse ölçülemeyecek kadar az.

Teknoloji Çağı’nın En Gözde Molası: Meditopia

Meditopia’nın temel aldığı konu; insanın çağın 
getirilerini göğüslerken de mutlu olabileceği. 
Zihnimizin karmaşık yollarında ilerlerken; mutlu ve 
sağlıklı olmanın yollarını ararken, birer yapay zekadan 
ibaret olmadığımızı da aklımızda tutmamız gerekiyor.

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalp ve zihin 
arasındaki eşsiz dengeyi sağlamak sağlıklı olmanın 
altın kuralı. Bunun en iyi yollarından biri de, yüzyıllar 
öncesine dayanan ve tıp dünyasın tarafından halen 
kabul gören meditasyon tekniğini uygulamak.

Değişen çağa ayak uydurmaya çalışırken en sık 
karşılaştığımız durumlar; stres, endişe ve uyku 
sorunları. Çünkü çağın insanı için mola vermek ve 
zihnini sakinleştirmek artık neredeyse lüks sayılıyor.

Meditopia, bu ihtiyacın insan doğası gereği 
olduğunu savunan, Türkiye, Fransa, Brezilya, 
Meksika ve İspanya başta olmak üzere 50 farklı 
ülkede, 3.5 milyon kişi tarafından kullanılan bir 
mental sağlık ve zindelik platformu.

Kendinize bu şansı vermek isterseniz, Meditopia uygulamasının sunduğu 
ihtiyaca yönelik programları hayatınızın rutinine dahil edin ve kendiniz için 
ayıracağınız birkaç dakinanın tadını çıkartın.

Bu molayı hak ediyorsunuz!
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Demirören Medya Grubu, Baydöner, Kalekilit, ve 
Akfen Altyapı geçtiğimiz günlerde Bilin Büyükler 
Kulübü’ne katıldı.

Demirören Medya, gazete, televizyon, internet ve dergi yayıncılığı, 
baım ve dağıtım alanında Türkiye’nin en büyük medya 
organizasyonudur. Demirören Medya’nın misyonu her türlü 
mecradan global standartlarda haber, içerik ve hizmet sunmak; 
gündemi belirlemek, okuru ve izleyicisi ile yakın temas kurarak, 
toplumun haber alma ihtiyacına cevap vermektir. 3500 çalışanı ile 
Avrupa’nın sayılı medya gruplarından biri olan Demirören Medya 
Türk basın tarihinin en köklü ve en güçlü markalarını bünyesinde 
bulundurmaktadır. Yazılı medya; Hürriyet, Hürriyet Daily News, 
Milliyet, Pota, Vatan, Fanatik, Milliyet Sanat. Görsel Medya; Kanal 
D, Euro D, CNN TÜRK, Teve 2, D-Smart, Dream TV, Dream Türk. 
İşitsel Medya; Radyo D, CNN TÜRK Radyo. Dijital Medya; 
hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr, gazetevatan.com, posta.com.tr, 
milliyetemlak.com, yenibiris.com, yakala.co, medyanet. Basım 
dağıtım; Yaysat, Demirören Printing Center (DPC). Haber Ajansı; 
Demirören Haber Ajansı (DHA).

Demirören Medya Grubu, 2019 yılının başında tüm İnsan 
Kaynakları Dijitalleştirme süreçlerinin yönetimi için Bilin Yazılım’ı 
tercih ederek Bilin Büyükler Kulübü’ne katıldı.

Baydöner, Türkiye’de ve dünyada dönerin markası olmak ve 
nesilden nesile aktarılan  bu lezzete hak ettiği değeri vermek 
amacıyla 2006 yılında yola çıktı.

Her restoranda aynı hizmet ve kalite standartlarını sunan 
Baydöner, ISO22000 belgesine sahip üreticiler ile çalışarak en 
taze malzemeleri, kalite yönetimi ve hijyen sistemlerine uygu 
şekilde ve keyifli mekanlarda, uygun fiyat politikasıyla tüketicileriyle 
buluşturmayı ilke edindi.

Bugüne kadar sayısız ödüller kazanan Baydöner; on olarak 2015 ve 
2016 yıllarında AVM Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 
ve halk oylamasıyla seçilen “AVM’lerde En Sevilen ve Tercih Edilen 
Restoran Zinciri” ödülüne layık görüldü. Türkiye pazarında şube 
sayısı ve satış hacmi ile en büyük restoran zinciri olan Baydöner; 
Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetini tüm dünyaya yaymaya 
hazırlanıyor.

Herkesin çok sevdiği döneri tereddüt etmeden yiyebileceği 
restoran zinciri Baydöner, şu an Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey 
Irak’ta 100’ün üzerinde şube ile hizmet veriyor.

Baydöner, 2019 yılının başında tüm İnsan Kaynakları 
Dijitalleştirme süreçlerinin yönetimi için Bilin Yazılım’ı tercih ederek 
Bilin Büyükler Kulübü’ne katıldı.

Akfen Altyapı Holding faaliyet konusu; havalimanları yönetimi ve 
operasyonları, inşaat, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su 
dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri 
kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklı ve iştiraklerine yatırım 
yapan, idare ve koordinasyonu sağlayan grup şirketlerinden 
oluşmaktadır.

Holding, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., PSA International, Souter 
Investments LLP, Kardan N.V., Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve IFM Investors gibi 
ulusal ve uluslararası tanınmış müteşebbis ortaklarla beraber 
ortaklıklar işletmektedir. Akfen Holding’in dünyanın başlıca otel 
zincirlerinden olan ACCOR S.A. ile Türkiye’deki Novotel ve İbis otel 
markaları için strateji işbirliği mevcuttur.

Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. 2015 yılında Akfen Holding’den 
devralmış olduğu Akfen İnşaat’ın çatı holdingi konumundadır. 
Akfen İnşaat mevcut durumda, Kamu Özel Sektör İşbirliği ile 
yapılan (PPP) hastaneler, yurt, residans projeleri ve Akfen 
Holding’in enerji yatırımları inşaatlarını gerçekleştirmektedir.

Akfen Altyapı Holding 2019 yılının başında tüm Performans 
Yönetimi Dijitalleştirme süreçlerinin yönetimi için Bilin Yazılım’ı 
tercih ederek Bilin Büyükler Kulübü’ne katıldı.

1953 yılında temelleri atılan, 1979’daki büyük yatırımla Kale Kilit ile 
sektöre güçlü bir adım atan, 1988 yılında tüm şirketlerini holding 
çatısı altında toplayan ve 2016 yılında Avrupa’nın en büyük 
entegre kilit üretim tesisi olma özelliği taşıyan ÇerkezKöy 
Fabrikası’nı kuran Kale Endüstri Holding A.Ş. sadece Türkiye’de 
değil, dünya pazarında da söz sahibi bir global marka olarak dev 
yatırımlara imza atıyor.

Yarım asrı aşan tecrübesi, kurumsal yönetimi, kaliteden taviz 
vermeyen üretim anlayışı, dinamik ve güçlü yapısı ile Kale Endütri 
Holdin A.Ş.; ulusal, uluslararası ve bölgesel yatırım gücüyle ülke 
ekonomisine ciddi katkılar sağlayarak büyümeye devam ediyor.

Kale Endüstri Holding’e bağlı şirketler, kilit dışında, silindir, 
elektronik kilit, elektronik geçiş kontrol sistemler, çelik kapı, para 
kasası, yangın kapısı, pencere sistemler, sigortacılık hizmetleri ve 
alarm güvnlik hizmetleri sektöründe de faaliyet göstermektedir.

Kalet Kilit 2019 yılının başında tüm İnsan Kaynakları Dijitalleştirme 
süreçlerinin yönetimi için Bilin Yazılım’ı tercih ederek Bilin Büyükler 
Kulübü’ne katıldı.

ARAMIZA
YENİ KATILANLAR

BİZDEN HABERLER
Kurum içi toplantımızda yeni teknolojimizi, 
müşterilerimizi ve stratejilerimizi tüm ekiplerle 
detaylı şekilde paylaştık.

Hem bilgilendik hem de beraber vakit geçirip eğlendik. 29 yıl içerisinde 
Bilin’deki değişiklikleri izleyip biraz da duygulandık.

Kurum içerisinde gelişime açık yönlerimiz üzerinde değerlendirmeler 
yaparak nasıl daha ileriye gideceğimiz konusunda bilgi paylaşımı yaptık.

Etkinliğimizin sonunda kıdem ödül ve hediyelerimizi vererek yeni hatıralar 
oluşturduk.

YENİ
UYGULAMALAR
Siz değerli müşterilerimizden gelen taleplerle 
uygulamamızı her geçen gün geliştiriyoruz.

Yeni modülümüz sayesinde yeni işe giren personelinizin 2. 
ve 6. aylık değerlendirmelerini Humanist içindeki formlarla 
yönetebileceksiniz. İşe giren personelin 2. ve 6. ayında 
değerlendirme kartları açılır, yöneticisinin ilgili 
değerlendirmeyi yapması sağlanır. Hazırlanacak olan 
değerlendirme formları içinde bulunan sorular firmalar 
tarafından tasarlanabilmektedir. Bu sayede firmalar 
bazında farklı değerlendirme formları 
oluşturulabilmektedir. Değerlendirme sürecine istenirse bir 
üst yöneticinin de yorumu eklenebilmektedir. Tüm 
değerlendirmeler bittikten sonra sistem tarafından 
oluşturulan puanlama sayesinde ilgili çalışanın 
değerlendirmeyi geçip geçmediği belirlenmektedir.

Humanist Kariyer Yönetim Sistemi Modülü 
Güncellemesi
Kurumun insan kaynağı ihtiyacını planlı ve net bir şekilde 
belirlemek, bu ihtiyaca yönelik kaynak belirleme ve gelişim 
çalışmalarını düzenleyip kayıt altına alabilmek, çalışanların 
kariyerlerini daha bilinçli bir şekilde seçmelerine yardımcı 
olmak ve gelişim çalışmalarını kontrol ve koordine edip terfi, 
tayin, atama kararlarını bu çalışmalar sonucunda etkin bir 
şekilde vermek yaklaşımı ile;

-Gizli kalmış potansiyel yetenekleri ortaya çıkarmak,
-Çalışanların kurumlarına güvenini ve bağlılığını arttırmak,
-Kurumun iş gücü niteliğini verimli ve sürdürülebilir şekilde 
geliştirmek
-Gelişim araç ve kayn,aklarını etkin ve verimli kullanımını 
sağlamak,
-Öngörülmeyen personel sıkıntısı ve anlık iş gücü 
gereksinimlerini en aza indirmek,

ve nihayetinde, mevcut kaynağını en etkin ve verimli 
biçimde kullanarak kurumu rekabette daha avantajlı bir 
duruma getirebilmek.

Tüm bu veriler ışığında standart Kariyer yönetim Sistemi 
Modülümüzü 6 farklı kariyer programı içerecek şekilde 
genişlettik.

-Terfi Programı
-Kariyer Bülteni
-Hazırlık Programı
-Kariyer Danışmanlığı Programı
-İzleme ve Gelişim Programı
-Değerlendirme Merkezi Programı
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