
FAMILY BIBLE

love, create & inspire

Merhaba,
Ailemize hoş geldin!
‘Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol’ der Ghandi. Hayalimiz,
bu yolda aynı vizyonu sahiplenen ve değişime önce kendisinden
başlayan, samimi, paylaşımcı, tutkulu ve sorumluluk sahibi yol
arkadaşlarıyla yürümek. Çünkü biliyoruz ki biz birbirimize inandıkça ve
sevgimizi paylaşarak çoğalttıkça, yaptığımız her şey daha fazla anlam
ve değer kazanır. Eylemlerimiz mutlulukla sevgiye dönüşür ve önce
birbirimizin, sonra her geçen gün genişleyen ailemizin ruhunu besler.
İnandığın yolda bizimle yürümeye karar verdiğin için mutluyuz.
İyi ki ailemize katıldın.
Sevgiyle kal,
Ahmet Onur
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Kolektif House’un ilk tohumları ve hayalleri CEO’muz ve aynı
zamanda kurucularından Ahmet’in (Onur) bugünkü ortakları Civan
(Orhan) ve Yiğithan’ın (Orhan) Amerika’dan İstanbul’a dönüp
burada bir ofise ihtiyaç duymalarıyla başlar. Civan, üniversite
sonrası Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırımları üzerine eğitimini
sürdürürken yazılım alanında deneyimli Yiğithan’la beraber ilk
girişimi olan Portfoyist’i kurar. Borsa ve finans piyasalarının
takibini sağlayan fintech girişimi Portfoyist’i Türk pazarına açmak
adına İstanbul’a taşınan Civan ve Yiğithan, hayallerindeki ofisi
bulmaya çalışırken yolları o dönemde Cezayir’den İstanbul’a
yeni dönmüş olan, Civan’ın liseden beri yakın arkadaşı Ahmet
ile kesişir. Hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında yaşayarak
geçiren Ahmet, ilk girişimi olan tasarruflu aydınlatma şirketini
Amerika’da Ekonomi ve Girişimcilik okurken kurar. Üniversiteden
mezun olduktan sonra iki sene boyunca Cezayir’de beton
üretim fabrikasında çalışarak ticari deneyim kazanır. İstanbul’a
döndüğünde yakın arkadaşlarının ofis arayışını biraz ‘ciddiye’ alır
ve hayallerindeki bu ofisi bulmaktansa yaratmaya karar verir…

Kuruluş ve Yola
Çıkış Hikayemiz
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Ahmet, Civan ve Yiğithan “Bi’ deneyelim” diye niyetlenir, “Bu
iş nasıl yapılır?” sorusuna uzun süre mesai harcar, “Sevdiğin
işi yap, gerisi zaten gelir” inancını benimser. Kısa bir süre
sonra bu 3’lünün yolu, Kolektif House ruhunu, dilini ve kültürünü
şekillendirecek Yasemin (Yapanar) ile kesişir ve sonucunda
“birlikten kuvvet doğar.” İlk Kolektif House, kurucu ekibin
tamamen kendi olanaklarıyla, işini tutkuyla yapan herkesin
hayallerini “tek çatı” altında toplayacak bir yaşam alanı
anlayışıyla Ocak 2015’de 4. Levent Sanayi’de açılır.
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İnsanların altında hep birlikte hayal kurabileceği bir çatı
kurmak istedik. Paylaşmayı, dinlemeyi, birlik, beraberlik
olmayı değerli gördük. Önce insanın içine yatırım yapalım
sonra etrafındaki her şey nasılsa güzelleşir dedik. Pozitif
enerjimizle olabildiğince fazla insana dokunalım, hayatı olduğu
gibi kabul edince nasıl da verdiğini herkesler bilsin istedik. Bu
motivasyonu dünyaya yayabilmek için de ellerimizin uzandığı
her yere gideceğiz.
Canla başla parçası olduğumuz tüm sosyal sorumluluk
hikayeleri, gururla işleyişe koyduğumuz ‘yeşil ofis kültürü’…
Amacımız bu yolculukta farklı hikayeler ve başlıklarla
dokunduğumuz her insana fayda sağlayabilmek, düzene artı
değer katmak.
Değişimi mümkün kılmanın bildiğimiz tek bir doğru yolu var. O
da sevginin dilini benimsemek, sabredip çalışarak heyecanla
üretmek, konuşmaktan çok dinlemeye önem vermek ve
şeffaf/açık iletişimden şaşmamak… Dünyadan beklediğimiz
değişimin kendisi olmak, sonra dokunduğumuz her şeyi
güzelleştirmek…
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Misyonumuz ve
İdealimiz
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Kolektif House, tutkuyla üreten ve hayalinin peşinden gidenlerin
yaşam alanı. Paylaşınca ve birlik olunca daha iyisini ürettiğine
inanan herkes, bu ailenin potansiyel bir üyesi. İdealimiz, tüm aile
bireylerimizin en uzun vakitlerini geçirdikleri her mekanı daha
keyifli, verimli ve ilham kaynağı olacak alanlara dönüştürmek.
Çünkü inanıyoruz ki kalbine iyi gelen, işine de iyi gelir!

Kariyerden çok insana yatırım yapmaya;
Diyalog kurmanın gücüne;
Birlikten daha anlamlı ve zengin iş fırsatları doğurmaya;
Zamanı ve kaynakları daha verimli kullanmaya;
Zevk alarak, haz duyularak da çalışabileceğine;
Anlatmaktan çok dinlemeye;
Almaktan çok vermeye, paylaşmaya;
Doğanın sahibi değil parçası olmaya;
Sadece sevginin dilinden anlamaya ve konuşmaya;
İnanan bir “kültür” yarattık.
Şimdi, büyük bir değişime katkıda bulunmak adına, insanların
hem kendisine hem işine dokunarak bu kültürü birlikte
yayma, çoğaltma zamanı.
Çünkü her değişim bir insanla başlar, kolektif yayılır,
çalışarak çoğalır.
“Kalbine iyi gelen işine de iyi gelir.”

Manifestomuz
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Değerlerimiz
Samimi

Paylaşımcı

Tutkulu

Sorumluluk Sahibi
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Dürüst, mütevazi ve özünde olduğu gibidir. Açık ve şeffaf iletişimi ilke
edinir.Hatalarını öz eleştiri yaparak fırsata dönüştürür. Pozitif yaklaşımı
sayesinde yargısızca gözlemleyerek iletişim kurar.

Paylaşmanın kıymetini bilir. ‘Ben’ci değil, ‘biz’cidir. Hem öğrenci,
hem öğretmen olur. İnsanlara iyi gelmenin önemine inanır, yapıcı
iyileştirmelerden çekinmez. Ekip arkadaşlarının işlerine destek vererek
yardımlaşmaktan mutluluk duyar.
İşine ve hayatına tutkuyla bağlıdır. Alanında en iyisi olmak için zararsız
bir hırsla çalışır. Araştırmak, öğrenmek ve yeni deneyimler tatmak için
heyecan duyar. İnançları doğrultusunda yenilikten korkmaz ve bu yüzden
büyük düşünür.

Cesaretlidir ve bu yüzden büyük düşünür. Özgürlük ve sorumluluk
alanının dengesini bilir. Verdiği sözü tutar, tutamayacağı sözü vermez.
İş bitirici ve profesyoneldir. Az eforla, çok iş çıkarır.

KoTeam
Kolektif dünyamızın düzenini korumak ve devam ettirmek
için koşturan, üyelerimizin mutluluğunu kendi mutluluğu
bilen, her gün daha fazlasını üretmeyi ve paylaşmayı
öncelik bilen, el ele verdiğinde her şeyi başarabileceğine ve
birlik olmanın gücüne inanan çok sevgili Kolektif ekibimiz.
KoMember (Kolektifli)
Kolektif House Ailesini oluşturan, bir arada olmayı anlamlı
kılan, olmazsa olmazlarımız, göz bebeğimiz üyelerimiz.
KoEvents
Bizim Kolektif House olarak düzenlediğimiz, dışarıdan da
katılıma açık olan pazarlama amaçlı yapılan etkinlik serileri.
KoMember Events
Kolektiflilere özel, onların istek ve ihtiyaçlarına yönelik
olarak düzenlediğimiz dışarıya kapalı olan etkinliklerimiz.

Kolektif Index

KoRoom
KoRoom toplantı odalarımız hem üyelerimizin hem de
toplantısını Kolektif’te yapmak isteyen herkesin kullanımına
açık. İtinayla ihtiyaca yönelik hazırlanır, istenilen tarih
için ayrılır. Havadar. Geniş. Ferah. Kahvesi, ikramı içinde;
sürpriz hoşlukları beraberinde.
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KoLounge
Lansman etkinlikleri, toplantılar, film gösterimleri, tanıtımlar,
atölyeler vb. tüm etkinlikler için tasarlanmış bir yaşam alanı...
Hazır Ofis
Arzu edilen büyüklüğe göre değişken ve esnek olan ve aynı
zamanda aydınlatması, kliması, masası ve sandalyesi gibi
demirbaşlar dahil üyelik modeli.
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Kolektif Index

Sabit Masa
Kolektiflinin belirlenen bir ofis alanının diğer Kolektiflilerle
de paylaşılabileceği, kişiye özel tahsis edilmiş sandalyesi ve
masası bulunan üyelik modelimiz.
Sanal Ofis (Kullanımlı & Kullanımsız)
Şimdilik sadece adresini Kolektif House olarak göstermek
isteyen, posta ve kargoları bize emanet, adresler ve kalpler
ortak, üyelik modelimiz.
Gezgin
Kolektiflinin bağlı olduğu lokasyondaki ortak çalışma
alanını kullanabildiği, kendiliğinden ‘network’ imkanı sunan,
etkileşim ve paylaşıma açık üyelik modelimiz.

Kolektif TV
Hem Kolektiflilerimizi hem Kolektif dünyamızı, bir arada
olmamızın tutkusunu yansıtan içeriklerimizin olduğu,
düzenlediğimiz etkinliklerimizi paylaştığımız yenilikçi ve iç açıcı
YouTube kanalımız.
KoMag
Kolektiflileri, Kolektif dünyasını ve ruhunu anlamaya giden yolda
pratik bir kılavuz. Teknoloji ve tasarım konularında Kolektif
filtresinden geçmiş yazılarla geleceğe daha umutla, heyecanla,
ilhamla bakabilmeye katkı sağlamaya fırsat veren, “Yeni sen”
başlığının altında paylaşacağımız yazılarla kalbe iyi gelecek bir
kılavuz.

Kolektif Index

KoPlanet
Kolektifliler arası iş birliklerini ve etkileşimi arttırmak, birlikten
kuvvet doğar felsefemizi güçlendirmek için kurduğumuz aile
içi ulaşım platformumuz! Kolektiflilerimiz KoPlanet üzerinden
hem kendi profillerini hem de şirket profillerini oluşturup diğer
Kolektiflilerimizle etkileşimde bulunup iş geliştirebiliyor. Aynı
zamanda toplantı odası rezervasyonlarını yapıp, Kolektif’e ait
etkinliklerin takvimine ulaşıp kayıt yaptırabiliyor. KoPlanet,
Kolektif ailemizin eli kolu, göz bebeği desek yeridir!
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