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adesso Türkiye, sat## ekibine Utku Emre ve Engin Demir’i dâhil etti. Utku Emre
Sigortac#l#k ve Genel Sektör sat## yöneticili#i, Engin Demir de Bankac#l#k ve Genel
Sektör sat## yöneticili#i görevlerini üstlenecek
BT dan##manl#k hizmetlerinin yan# s#ra yaz#l#m#n her alan#nda çözümler sunan, sektörünün
öncüsü adesso’nun sat## yöneticili#i pozisyonlar#na, sektörün ba#ar#l# isimleri getirildi. Daha
önce Oracle ve IBM gibi #irketlerde yönetici pozisyonunda çal##an Utku Emre, adesso Türkiye
Sigortac#l#k ve Genel Sektör Sat## Yöneticili#i görevini üstlenecek. Kariyer yolculu#unda
Turkcell, Türk Telekom ve Innova gibi #irketlerde yöneticilik yapan Engin Demir ise adesso
Türkiye Bankac#l#k ve Genel Sektör Sat## Yöneticisi olarak görev yapacak.
Utku Emre kimdir?
1984 do#umlu Utku Emre, lisans e#itimini 2006 y#l#nda Bilgi Üniversitesi ##letme, yüksek
lisans e#itimini 2008 y#l#nda Bo#aziçi Üniversitesi Yönetim Bili#im Sistemleri bölümünde
tamamlad#. Kariyerine Sun Microsystems’te ba#layan Utku Emre, s#ras#yla Oracle ve IBM
gibi teknoloji ve yaz#l#m #irketlerinde çal##t#. Görev ald### firmalarda sigortac#l#k sektörü
ba#ta olmak üzere perakende, üretim, medya ve kamu sektörlerinde analitik ve veri yönetimi
yaz#l#mlar#, altyap# çözümleri alanlar#nda sat## yöneticili#i yapan Emre, bundan böyle
adesso Türkiye Sigortac#l#k ve Genel Sektör Sat## Yöneticisi olarak görev yapacak. Utku
Emre, bu pozisyonda adesso Türkiye ile sigortac#l#k sektörü aras#ndaki köprüyü güçlendirecek
ve adesso Türkiye’nin öncü çözüm ve ürünlerini sigorta sektörüyle bulu#turacak.
Engin Demir kimdir?
1984 y#l#nda dünyaya gelen Engin Demir, 2007 y#l#nda Yeditepe Üniversitesi Bili#im
Sistemleri ve ##letme bölümlerinden çift anadal program# kapsam#nda mezun oldu. New
York Eyalet Üniversitesi ##letme Yüksek Lisans program#n# da 2009 y#l#nda burslu olarak
tamamlayan Demir; kariyeri boyunca Turkcell, Emerson, Türk Telekom ve Innova gibi bili#im,
telekomünikasyon, teknoloji ve yaz#l#m alan#nda faaliyet gösteren #irketlerde görev ald#.
Finans sektörü ba#ta olmak üzere farkl# sektörlere kurumsal yaz#l#m, BT dan##manl###
ve telekomünikasyon altyap# çözümlerinin sat## yöneticili#i yapt#. Kas#m 2018 itibariyle
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adesso Türkiye Bankac#l#k ve Genel Sektör Sat## Yöneticili#i görevini üstlenen Engin Demir,
çal##malar#na adesso Türkiye’nin bankac#l#k sektöründeki hedeflerini büyütmek üzere devam
edecek.
approx. 2,830 Letters

adesso AG
adesso is one of the leading IT service providers in the German-speaking area and focuses its
consulting and software development activities on the core business processes of companies
and public authorities. adesso’s strategy is based on three pillars: the deep industry-specific
know-how of its staff, the comprehensive expertise in technology and the application of reliable
methods in software implementation projects. Following this approach, adesso develops
superior IT solutions, which enhance the competitive position of a company.
adesso was founded in Dortmund in 1997 and employs more than 3,100 members of
staff. The share is listed on the regulated market. Some of the most important customers
are Allianz, Commerzbank, Münchener Rück, Hannover Rück, Union Investment, Bosch,
Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK-IT), DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.
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