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ProAsist’in 
10. yılını 
kutlayacağımız 
2020 yılında 
hedeflerimiz de 
hayallerimiz de 
büyük. 

YÖNETİMİN MESAJI

Öner Çelebi
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Yeni yıl demek yeni umutlar ve yeni hedefler 
demek…

Yeni zorluklar ve bu zorlukları aşabilmek için yeni 
stratejiler demek…

Yeni yıl demek yeni maceralar ve beraberinde 
gelen taze başarılar demek…

Ben her yeni yılda, içinde bulunduğumuz koşullar 
ne olursa olsun, bardağa dolu tarafından bakmayı 
tercih edenlerdenim..

Başarılı bir yıl geçirdik, pek çok açıdan.

Hem ProAsist olarak hem de sektörümüz adına 
çok sayıda yeniliklere imza attık. Mayıs ayında 
gerçekleştirdiğimiz Değer Ortakları Buluşması 
bizim için bir dönüm noktası oldu. Sadece, 
markamızı tüm paydaşlarımız nezdinde yeniden 
konumlandırmadık, aynı zamanda sektörde 
bir ilk olan ProAsist Çözüm Platformu’nun ve 
Tedarikçi Finansman Sistemi’nin de lansmanını 
gerçekleştirdik.

ProAsist olarak bu ilk e-bültenimiz. İlk sayımızda, 
lansmanları, müşteri kazanımları, etkinlikleri, 
eğitimleri ile 2019 yılına hızlı bir bakış yaptık. 
ProAsist’in önemli değerlerinden olan ProAsist 
Çözüm Platformu, ProAsist Smart Screen ve 
ProAsist Teknik Akademi ile ilgili önemli bilgiler 
paylaştık. 

İlk bültenimizin ana konusu, dünyanın da ana 
gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirlik. 
Bugünün iş dünyasının olmazsa olmazlarından biri 
olan sürdürülebilirlik, ProAsist Teknik Hizmetler 
olarak hem varlık sebebimizi hem de ‘Yaşayan 
Şirket’ stratejimizin ana temelini oluşturuyor. 

Çoğu ekonomistin 2020 yılı için karamsar 
bir portre çizdiği bir ortamda, ekosistem 
oluşturmanın öneminin daha da artacağına 
inanıyorum. ProAsist Çözüm Platformu, tüm 
sektör paydaşlarının sürdürülebilirlikleri ve birlikte 
kazanmaları adına tam da zamanında temelleri 
atılmış bir oluşum. Yeni seneye adım atarken 
dileğim, yine empatiyi elden bırakmamamız ve 
işbirlikleri için daha çok el ele vermemiz. 

ProAsist’in 10. yılını kutlayacağımız 2020 
yılında hedeflerimiz de hayallerimiz de büyük. 
Ana odağımız ve yatırımımız, eğitim olacak. 
ProAsist’i kurduğumuz günden bugüne en büyük 
hayallerimden biri, sektör çalışanlarının gelişimine 
aracı olmak ve sektörün hizmet kalitesini yukarı 
çekmekti. ProAsist Teknik Akademi eğitimlerinin 
ulaşılabilir olması, bizim için büyük önem taşıyor. 
Bu nedenle, önümüzdeki yıl içerisinde ProAsist 
Teknik Akademi’yi dijital ortama taşıyarak 
Türkiye’nin her yanından eğitimlere erişim 
sağlayacağız. ProAsist’in firma olarak en değerli 
ayak izlerinden biri bu olacak. 

Her üç ayda bir yayınlayacağımız ProAsist 
E-bülten’in interaktif bir bülten olmasını istiyoruz. 
Bu nedenle, görüşlerinizi ve şirketlerinizle ilgili 
önemli haberlerinizi bekliyoruz. 

Lütfen bize yazın. Görüş ve haberlerinizi 
ebulten@proasist.com.tr adresinden bizlere 
ulaştırabilirsiniz.

Ne hoş ki ilk sayımız yeni yıla denk geldi. 
Bu vesile ile tüm çözüm ortaklarımıza, 
tedarikçilerimize, müşterilerimize ve sektörün tüm 
paydaşlarına müjdesi bol, mutluluk dolu harika bir 
yıl dilerim.
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insanlığın

Sürdürülebilirlik adına bugün 
atacağımız adımlar, sadece 
şirketlerimizin ve ülke ekonomisinin 
geleceğini değil, aynı zamanda

   geleceğini de    
belirleyecek.   

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN DAYANILMAZ 
SORUMLULUĞU

Son yirmi yılın en çok konuşulan konularından 
ve önümüzdeki yıllarda da iş dünyasını en çok 
meşgul edecek gündem maddelerinden biri 
sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik denildiğinde 
her ne kadar çoğu zaman sadece çevreyle ilgili 
konular algılansa da gerçekte kapsamı daha 
geniş ve bütünsel. Ekonomik, sosyal ve ekolojik 
sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel konuyu 
içeriyor. Sürdürülebilirliğin en önemli şartı, 
çevreye zarar verilmemesi, kullanılan kaynakların 
yenilenme hızından daha hızlı tüketilmemesidir.

Sürdürülebilirlik, bu anlayışla, ilk defa 1983 
yılında Birleşmiş Milletler’in yayınladığı ‘Ortak 
Geleceğimiz’ raporunda, ‘doğanın ve gelecek 
nesillerin kendi gereksinimlerine cevap verme 
yeteneklerini riske atmadan, günlük ihtiyaçlarımızı 
temin etmek ve kalkınmak’ olarak tanımlanmış. 
Bu tanım, sürdürülebilirlik ve kalkınmanın ne 
denli iç içe olduğunun en önemli göstergesi. 
Sürdürülebilir bir yaşam için ekonomik 
kalkınmanın yanında, toplumsal, cinsiyet ve gelir 
eşitliği, nitelikli eğitim ve sağlık koşulları, çevre, 
bilinçli üretim ve tüketim gibi faktörlerin de önemi 
büyük. 

Sürdürülebilirlik… bir mühendis, bir şirket sahibi, 
işveren ve bir baba olarak hayli önemsediğim ve 
bir iş lideri olarak da sadece sözde bırakmadığım, 
sorumluluğunu üstlenerek şirketlerimin iş hedef 
ve stratejilerinde önceliklendirdiğim bir konu. 

Sürdürülebilir kalkınma, bugün kurucusu ve 
yöneticisi olduğum ProAsist Teknik Hizmetler’in 
varlık sebebini oluşturuyor. Markamızın, 
“Yaşayan Şirket” stratejisinin temelinde, 
şirketlerin iş verimliliğinin artırılması, harcadıkları 
enerji ve bütçeden tasarruf sağlanması, 
şirket varlıklarının etkin bir şekilde yönetimi 
ve ömürlerinin uzatılması, eğitimlerle sektör 
çalışanlarının yetkinliklerinin artırılması, el 

emeğine değer katılması, teknik altyapıların 
iyileştirilerek şirketlerin yaşamlarının ve doğal 
olarak da sektörün, istihdamın ve ekonominin 
sürdürülebilirliği var. 

Bu nedenle, ilk sayımızın konusunun sürdürülebilir 
kalkınma olması kaçınılmazdı. 

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK 
SENARYOSU 

Önümüzdeki on yılda dünyayı ve Türkiye’yi zorlu 
koşullar bekliyor. Ekonominin, şehirlerin, çevrenin, 
üretimin, binaların, şirketlerin, altyapıların, 
kısacası yaşamın her alanında sürdürülebilirliğin 
daha çok sorgulanacağı bir gelecekle karşı 
karşıyayız. Sürdürülebilirlik kavramına doğmuş ve 
bu kavramla büyümüş Y ve Z jenerasyonlarının 
iş dünyasını şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
konusunda başka bir boyuta taşıyacağı kesin.  

İş dünyasının liderleri olarak bizlere önemli 
görev ve sorumluluklar düşüyor. 2020 ile birlikte 
yeni bir on yıla girerken, daha sürdürülebilir bir 
gelecek senaryosu için sürdürülebilir kalkınmayı, 
hem toplumsal ve bireysel bir hedef hem de 
adanmışlık gerektiren uzun bir süreç olarak ele 
almalıyız. Zira, bugün atacağımız adımlar, sadece 
şirketlerimizin ve ülke ekonomisinin geleceğini 
değil, aynı zamanda insanlığın geleceğini de 
belirleyecek.  

2015 yılında, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler 
tarafından belirlenen 17 temel hedef,  
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” 
olarak önümüzdeki yıllar için bizlere 
stratejik bir yol haritası veriyor.

Ancak, iş dünyası olarak artık bizlerin de 
geleneksel yaklaşımları bir yana bırakarak 
yeni iş ve çalışma modelleri geliştirmemiz ve 
dijital teknolojileri, sürdürülebilirliğin hizmetine 
vermemiz gerekiyor.Öner Çelebi

Yönetim Kurulu Başkanı

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN 
İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Sürdürülebilir kalkınma gibi uzun dönemli, bağlılık 
ve kararlılık gerektiren zor bir hedefin, başarıya 
ulaşabilmesi için özel sektörden kamu sektörüne, 
akademi dünyasından sivil toplum kuruluşlarına 
kadar tüm paydaşların kişisel çıkarlarını bir yana 
bırakarak ortak bir hedefte buluşmaları ve ortak bir 
tavırla aksiyon almaları gerekiyor. 

Ekosistemler, dönüşüm yaratma konusunda 
günümüzün en popüler ve etkin oluşumları. 
Son 15 yılda, girişimcilik ekosisteminin gücünü 
hepimiz çok net gözlemledik. Sürdürülebilir ve 
daha yaşanabilir bir dünya için birlikte çok yönlü 
çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu nedenle de 
ekosistemler aracılığıyla oluşturulan işbirlikleri 
büyük önem taşıyor.

ProAsist Çözüm Platformu, bu anlamda iyi bir 
örnek aslında. Sürdürülebilir kalkınma hedefi 
ile geliştirdiğimiz, sektörün tüm paydaşlarının 
katılımı ile geniş çaplı ve uygun fiyatlı çözümlerin 
üretildiği, herkesin birlikte fayda sağlaması ve 
kazanmasına imkan yaratan yeni bir iş modeli. 
Dayanışma ve işbirliğine dayalı, dinamik, 
sürekli gelişen, yaşayan ve sürdürülebilir bir 
ekosistem. Hem şirketlerin hem sektörün hem 
de ekonominin birlikte gelişimi adına önemli bir 
oluşum.

TEKNOLOJİNİN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE 
HİZMET ETMESİ ŞART

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
& Accenture CEO Araştırması’na göre, sanayi 
şirketlerinin CEO’larının % 93’ü sürdürülebilirliğin, 
işlerinin gelecekteki başarısı için kritik önemde 
olduğuna inanıyor.

Bu nedenle, bugün çok sayıda şirketin, 
sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerine entegre 
ettiklerini görüyoruz. Bu, son derece olumlu bir 
gelişme. Ancak, aynı şirketlerin, sürdürülebilirlik 
adına hayata geçirdikleri faaliyetleri takip edecek, 
etkilerini ölçümleyecek sistemleri olmadığını, 
gerekli önlemleri almadıklarında sonuçları 
öngöremediklerini de gözlemliyoruz. Bu da 
sürdürülebilir kalkınmanın başarısı adına önemli bir 
handikap oluşturuyor. 

İşte tam da bu noktada, bugüne kadar 
sadece geleneksel büyüme için kullanılan 
dijital teknolojileri, Sürdürülebilirlik 4.0 olarak 
konunun takibine ve hizmetine vermemiz gerek. 
Teknolojinin entegrasyonu ile birlikte şirketlerin 
sürdürülebilirlik faaliyetlerini ölçümleyebilmeleri, 
veriye dayalı stratejiler geliştirip aksiyon planı 
oluşturabilmeleri, bir yandan sürdürülebilirlik 
çalışmalarını hızlandıracak diğer yandan bu 
çalışmaların değerini katlayacak.

Akıllı yazılımımız ProAsist Smart Screen, 
sürdürülebilirliğin ölçümlenmesi adına yaptığımız 
en önemli ve değerli yatırımlardan. Bu yazılım 
sayesinde müşterilerimiz, her türlü veri ile sürecin 
tamamına hakim olabiliyor, nerelerde tasarruf 
sağladığını ve sağlayabileceğini, hangi ekipmanların 
sorun çıkardığını, yapılan kestirimci bakımların 
faydasını bir önceki yıla göre azalan arıza sayısıyla 
ölçümleyebiliyor.. kısacası, yaptığı yatırımın 
getirilerini raporlar halinde alabiliyor ve elindeki 
veriler doğrultusunda stratejik kararlar alabiliyor. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK GETİRİSİ 

Her şirket tabii ki büyümek ve ekonomik anlamda 
başarıya ulaşmak ister. Bugün, bu gelişimi hem 
çevresel faktörleri dikkate alarak hem de eşitliğe 
ve refaha dayalı sosyal koşulları sağlayarak 
gerçekleştirmek mümkün. 

Dünyanın en ünlü danışmanlık firmalarından 
McKinsey, ESG (Çevresel + Sosyal + Yönetişim) 
derecelendirmeleri yüksek olan markaların finansal 
açıdan daha başarılı ve halk nezdinde daha fazla itibara 
sahip olduğunu belirtiyor. Buna şaşırmamak gerek. 
Çünkü, firmaların sürdürülebilirliğe odaklanmaları, 
özellikle emek, zaman ve para harcadıkları 
operasyonları daha yakından incelemelerine imkan 
yarattığı için beraberinde enerji maliyetlerinin 
azaltılması, paradan tasarruf edilmesi, iş ortamının 
iyileştirilmesi, çalışan sadakatinin artırılması, verimlilik 
ve kar artışı gibi geri dönüşlere yol açabiliyor.  Bu da 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, marka adina iyi bir 
yatırım olduğunu ortaya koyuyor.

En önemli başarı hikayelerinden biri, kimya devi Dow 
Chemical. 1990’lı yılların ortalarından bu yana, kaynak 
verimliliğini artırmak için yaptığı yatırım, yaklaşık 
2 milyar dolar. Bu yatırımın, üretim süreçlerindeki 
enerji tüketimi ve su atıklarının azaltılması ile Dow 
Chemical’a bugüne kadar sağladığı tasarruf, 9,8 
milyar dolardan fazla. Yapılan yatırıma karşılık yaklaşık 
5 katı bir tasarruf sağlamış.

TEK BİR REÇETE YOK

Sürdürülebilir kalkınma için doğru tek bir reçete 
yok. Şirketlerin, içinde bulundukları sektörün 
gerçeklerini, kendi hedef ve operasyonlarını 
dikkate alarak kendi sürdürülebilirlik strateji ve 
aksiyon planlarını belirlemeleri gerekiyor. 

Biz ProAsist olarak hem verdiğimiz teknik 
hizmetler, hem hayata geçirdiğimiz ProAsist 
Smart Screen, ProAsist Çözüm Platformu ve 
ProAsist Teknik Akademi projeleri ile sürdürülebilir 
kalkınmanın üç önemli ayağı olan ekonomik, 
sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında, 
imkanlarımızın el verdiği ölçüde şirketlerin, 
şehirlerin, çevrenin, sağlığın, eğitimin, üretimin, 
ticaretin ve ekonominin sürdürülebilirliğine 
katkı sunmaya çalışıyoruz. Daha gidecek çok 
yolumuz olduğunun bilincinde, tüm ekosistem 
paydaşlarımızı da bilgilendirmeye, bu hedefe ve 
sürece ortak etmeye çalışıyoruz. 

Evet, tek bir reçete yok. Ancak, sürdürülebilirlik 
konusunda sürdürülebilir bir başarı için bir kaç 
olmazsa olmaz var paylaşmak istediğim… 
Bütünsellik, adanmışlık, kararlılık, önceliklendirme, 
ölçümleme ve işbirliği. 

Yazımı, anlamlı bir Kızılderili atasözü 
ile bitirmek isterim… “Dünyayı, 
Atalarımızdan miras olarak almadık, 
çocuklarımızdan ödünç aldık.” 
Devraldığımız mirası ve gelecek 
nesilleri etkileyecek kadar önemli 
bir konuya sahiplenmemek gibi bir 
seçimimiz olamaz. Daha yaşanabilir 
bir dünya için belirlenmiş tüm 
sürdürülebilirlik hedeflerine sahip 
çıkmalıyız. Sürdürülebilirlik, 
hepimizin sorumluluğu.
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gücüSon yıllarda iş dünyasının hakkında sıkça 
konuştuğu ve yeni dünyanın en popüler iş 
modellerinden biri haline gelen ekosistem 
ve platform oluşturma düşüncesi, Omega 
Mühendislik, Omega Pano ve ProAsist Teknik 
Hizmetleri’n Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız, Öner Çelebi’nin uzun yıllar hayalini 
kurduğu bir projeydi. Yıllar içinde şekillenen bu 
projenin temelleri, 2019 yılının Mayıs ayında, 
ProAsist 2. Değer Ortakları Buluşması’nda, 
ProAsist Çözüm Platformu’nun tüm sektöre 
tanıtımı ile atıldı. 

ProAsist Çözüm Platformu’nu tüm detaylarıyla 
dinlemek üzere ProAsist Teknik Hizmetler 
Platform Geliştirme Direktörü Mustafa Güngör ile 
keyifli bir sohbete imza attık. 

ProAsist Çözüm Platformu tam olarak nedir? 

ProAsist Teknik Hizmetler olarak yıllardır, 
sadece elektrik, mekanik, iklimlendirme gibi 
teknik konularda hizmet portföyümüzü sürekli 
zenginleştirmiyoruz, aynı zamanda, sektörün ve 
tüm müşteri, tedarikçi ve çözüm ortaklarımızın 
farklı ihtiyaçlarını da öngörerek stratejik işbirlikleri 
geliştiriyoruz.  

Ekosistemin
Platformun 
tam merkezinde 
ProAsist var. 
ProAsist’in rolü, 
bir orkestra 
şefi olmak.

Mustafa Güngör 
Platform Geliştirme 
Direktörü 

PROASİST ÇÖZÜM PLATFORMU
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ProAsist Çözüm Platformu, bu bahsettiğim 
işbirliklerini, salt ticari bir ortaklıktan daha 
paylaşımcı, daha üretken, daha şeffaf, sürekli 
gelişen, çeşitlenen, sektörün farklı alanlarında 
hizmet verenleri bir araya getirerek yeni 
işbirliklerini tetikleyen, yaşayan bir organizmaya 
ve çok daha kapsamlı bir boyuta taşıyan büyük 
bir proje aslında. 

Hem vizyon hem de bir iş modeli olarak 
sektörümüz için bir ilk. Her sektörde olduğu gibi 
bizim sektörde de yaygın olan tipik rekabetçi 
yaklaşım yerine daha çok bir mavi okyanus 
stratejisi... içine rakiplerimizi de katan (tabii 
dilerlerse) ve sektör olarak birlikte büyümeye 
odaklı bir yaklaşım. 

Kısacası, ProAsist Çözüm Platformu, 
tüm paydaşlarımız için çok yönlü 
çözümler üretmek ve herkesin birlikte 
sürdürülebilir değer üretmesini 
sağlamak için oluşturduğumuz 
dinamik bir ekosistem.

Müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın, ihtiyaç 
anında, en hızlı çözümleri, en uygun koşullarda 
ve en yüksek kalitede hizmet ile beklediklerini 
çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, ticaret olduğu 
kadar bilgi akışı, eğitim, danışmanlık ve 
dayanışmaya da dayalı bu ekosistem ile 
tüm müşteri ve çözüm ortaklarımızı, üretici, 
distribütör, akademisyen ve hukuk, sigorta, İK 
gibi konularında uzman firmalar ile buluşturuyor, 
kimin neye ihtiyacı varsa, birlikte çok yönlü 
hizmet çözümleri üreterek, tüm paydaşların 
birlikte kazanmasına ve sürdürülebilir değer 
yaratmalarına imkan sağlıyoruz.

Biraz bahsettiniz ama, ProAsist Çözüm 
Platformu kimlerden oluşuyor? Ve ProAsist’in 
tam olarak rolü ne olacak?

Öncelikle, platformun tam merkezinde ProAsist 
var. ProAsist’in rolünü, bir orkestra şefi gibi 
düşünebilirsiniz. Ekosistemin yaratılmasından, 
platformun işlevsel hale getirilmesine, partiler 
arası iletişimin sağlanmasından yaratılan ortak 
değerin takibine kadar genel koordinasyon 
ProAsist tarafından yapılacak. 

Platformdaki paydaşlarımızdan biri, Müşterilerimiz. 
Zincir magazalarına, şubelerine, okullarına, 
hastanelerine, şirket binalarına, üretim tesislerine 
düzenli olarak teknik hizmet sunduğumuz, 
perakende, finans, eğitim, sağlık, gıda, tekstil gibi 
sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıdaki büyük 
şirket ProAsist Çözüm Platformu’nun üyesi. 

Platformun diğer üyeleri, Türkiye’nin dört bir 
yanında ProAsist adına müşterilerimize hizmet 
veren, Çözüm Ortaklarımız, her türlü ekipman, 
ürün, yedek parça vb. tedariği sağladığımız 
Tedarikçilerimiz ve bazı bölgelerde bu ürünlerin 
dağıtımını yapan Distribütörlerimiz. 

Platformda ayrıca işbirliği yaptığımız Eğitim 
Kurumları, Üniversiteler ve Meslek Liseleri. 
Etkileyiciler diye adlandırdığımız, Sektör 
Dernekleri ve Fikir Önderleri, son olarak ta 
Tamamlayıcılar olarak adlandırdığımız, Hukuk, 
İnsan Kaynakları, İş Güvenliği, Finans ve İletişim 
Danışmanları bulunuyor. 

Birlikte kazanmaktan ve değer yaratmaktan 
çokça söz ettiniz. Tam olarak ProAsist Çözüm 
Platformu sektöre ve katılımcılara ne fayda 
sağlayacak?

Platformu kurma amacımız bu. Sektörün tüm 
oyuncularının, birbirleriyle yaptıkları işbirlikleri 
sonucunda kazanmalarını sağlamak. Kazanım 
derken, sadece finansal kazançtan bahsetmiyoruz. 
Bilgi ve deneyim kazanmaktan, networking’den, 
uzmanlaşmadan, kişisel gelişimden, artan istihdam 
ve büyümeden, gelişen bir sektör ve büyüyen bir 
ekonomiden de bahsediyoruz. 

ProAsist Çözüm Platformu, sektöre, müşteri, 
tedarikçi ve çözüm ortaklarımıza verdiğimiz, 
‘Yaşayan Şirket’ vaadimizin en önemli 
yapıtaşlarından biri. Biz bu ekosistemi hep 
birlikte yaşatarak, parçası olan tüm şirketlerin de 
yaşamasını ve sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. 

PROASİST ÇÖZÜM PLATFORMU
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ProAsist Çözüm 
Platformu,
sektöre, müşteri, 
tedarikçi ve çözüm 
ortaklarımıza 
verdiğimiz, 
‘Yaşayan Şirket’ 
vaadimizin en önemli 
yapıtaşlarından biri.
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Platformun farklı paydaşlar için getirilerini şöyle 
özetlemek isterim. 
• Müşterilerimiz, ülke çapına yayılmış çözüm 
ortağı ve mobil ekiplerimiz sayesinde hızlı, kaliteli 
ve uygun fiyatlarla hizmet alıyorlar. 
• Çözüm ortaklarımız, geniş bir müşteri 
portföyüyle çalışma ve işlerini büyütme imkanı 
buluyorlar. 
• Çözüm ortaklarımız, platformun satın alma gücü 
sayesinde sadece cihaz, alet edevat ve teknik 
malzemeleri değil, aynı zamanda müşterilerimizin 
ürünlerini, sigorta, reklam, danışmanlık ve eğitim 
gibi hizmetleri de çok daha uygun bütçelerle 
alabilecekler. 
• Eğitim kurumları, ihtiyaç duydukları donanım ve 
mali desteği bu platformdan karşılayabilecekler. 
• ProAsist Teknik Akademi öğrencileri platform 
bünyesindeki firmalarda staj ve staj sonrasında 
istihdam imkanı bulabilecekler. 
• Üyeler, danışmanlarımızdan her türlü canlı 
desteği diledikleri zaman ücretsiz alabilecekler. 
• Sektör dernekleri ve meslek odaları da bu 
platformun getirilerinden ve yarattığı ekonomiden 
faydalanacak, platformun gelişimine paralel olarak 
onlar da gelişme imkanı bulacaklar.  

Şirketler ProAsist Çözüm Platformu’na nasıl 
katılıyorlar? Platforma katılan firmalar arası 
iletişim nasıl sağlanıyor?

ProAsist Çözüm Platformu daha çok yeni. 
Lansmanını, Mayıs ayı başında yaptığımız 
Değer Ortakları Buluşması’nda gerçekleştirdik. 
Dolaysıyla, bugün, çözüm ortağı, tedarikçi, 
etkileyici veya tamamlayıcı olsun, ekosisteme 
katılım doğrudan bizimle temasa geçilerek oluyor. 

Mevcut Müşterilerimiz ve Çözüm Ortaklarımız 
doğal olarak platformun üyeleri. Kazanılan her 

yeni müşteri de doğrudan platformun üyesi oluyor. 
Bugün, paydaşlarımız ile ve paydaşlar arası iletişimi 
daha çok geleneksel yöntemlerle sağlıyoruz. 

Ancak, ProAsist Çözüm Platformu’nun adresi, 
dijital ortam olacak. Bugünün iş dünyasının 
olmazsa olmazı bu. Başka türlü ekosistemin 
sağlıklı büyümesini, üyeleri arasındaki iletişimin 
verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve hızını sağlamamız 
mümkün olamaz. Bu nedenle, geçen aylarda dijital 
platformun altyapı çalışmalarına başladık. Planımız, 
2020 yılı içerisinde platformu kısmen devreye 
sokmak ve 2021 yılında ise tüm fonksiyonları ile 
hayal ettiğimiz son haline getirmek. Doğal olarak, 
ekosistem üyeleri arasındaki tüm iletişim de dijital 
platform üzerinden yapılacak.  Platform hayata 
geçtiğinde, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz bu 
platform üzerinden ürünlerini  tüm üyelere satışa 
sunabilecekler.

ProAsist Çözüm Platformu’nun şu anda kaç 
üyesi var? Yakın zamanda katılan firmalar 
hangileri?

ProAsist ekibini, müşteri ve çözüm ortaklarımızı, 
tedarikçi ve danışmanlarımızı, meslek liselerini ve 
sektör liderlerini düşünürsek, platformun şu an için 
1000’e yakın üyesi var.  

Son bir yılda, yaklaşık 2,000 lokasyonuyla 30’dan 
fazla müşteri platforma dahil oldu. Özetlemek 
gerekirse… Tekstil perakende sektöründen Koton, 
Puma, Adidas, Derimod, GS Store ve Intersport; 
Finans sektöründen ING BANK ve Garanti Bankası; 
Sanayi sektöründen Rozak, Beylikdüzü OSB; Sıcak 
yemek sektöründen Tavuk Dünyası, Yemek Sepeti, 
Pizza Lazza; Dayanıklı Tüketim ve Elektronik 
Market sektöründen Yataş, Vatan Bilgisayar, Media 
Markt; Sağlık ve Spor sektöründen Medical Park 
Hastaneleri, MacFit, Fenerbahce Spor Kulübü; 

Ticari Bina ve Eğitim sektöründen Doğuş Holding, 
Çalık Holding, EGS Business, Ziraat Veri Merkezi, 
Bilgi Üniversitesi ve Eminevim platformumuza 
katıldı. 

Gelecekte ProAsist Çözüm Platformu’nu neler 
bekliyor?

Platformun dijital altyapı çalışmalarına başladık. 
Yakın gelecekte, sistemin geliştirilmesi için emek 
yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. 

ProAsist Smart Screen yazılımımız 
ve yine dijital ortama taşıyacağımız 
ProAsist Teknik Akademi ile entegre 
olarak çalışacak ProAsist Çözüm 
Platformu, ortak projeler, referanslar, 
işbirlikleri, bilgi akışı ve eğitimler ile 
gelişecek, zenginleşecek ve herkesin 
birlikte kazandığı dinamik bir yapıya 
ve dünyaya dönüşecek. Platformu, 
başlı başına yaşayan, sürekli gelişen, 
sektöre ve ekonomiye katkı sunan 
büyük bir şirket veya oluşum olarak 
görebilirsiniz.  Platformun geleceği bu.

Dolayısıyla da bu platformun üyesi olan şirketler, 
çözüm ortakları, uzmanlar, danışmanlar, bir kere bu 
platforma katıldıktan sonra, elde ettikleri deneyim, 
kazanç, edindikleri network ve bilgi birikiminden 
sonra platformdan asla ayrılmak istemeyecekler. 

ProAsist Çözüm Platformu, sektörün ilki olacak 
ama, size garanti veriyorum, başka firmalara 
da örnek olacağı için tek kalmayacak. Kısacası, 
sektörün dönüşümüne öncülük edecek.

PROASİST ÇÖZÜM PLATFORMU
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ProAsist 
Çözüm 
Platformu, 
herkes için 
        tam bir 

İzlemek 
için

tıklayınız.

kazan
projesi.

kazan

https://www.youtube.com/watch?v=fnzroYFkv08
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Bugün, özellikle perakende işinde olan şirketlerin 
teknik anlamda sürdürülebilirliklerinin sağlanması 
için sağlam bir teknik altyapıya, bu teknik 
altyapının kesintisiz ve etkin bir şekilde yönetimi 
için ise verileri, karar vermeye ışık tutacak bilgilere 
dönüştürebilecek teknolojilere ihtiyaç var.

Operasyonel yönetimini, 4.0 sanayi dönüşümüne 
uygun olarak geliştirdiğimiz akıllı ekran 
uygulamamız ProAsist Smart Screen ile şirketlerin 
tüm operasyonlarını, 7/24 anlık takip etmelerine, 
envanterlerini görebilmelerine, cihazların tarihçe 
ve performanslarını analiz edebilmelerine, arızaları 
öngörebilmelerine, proje, varlık ve bütçelerini, 
kısacası tüm teknik işlerini etkin bir biçimde 
yönetmelerini sağlıyoruz. 

ProAsist Smart Screen yazılımının mimarlarından 
ve yöneticisi Ender Durmaz ile sistemin sektöre 
ve müşterilerimize getirileri üzerine sohbet ettik.
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ProAsist Smart Screen’in varlık sebebi nedir? 
Kullanıcılara sağladığı faydalar nelerdir?

ProAsist Smart Screen (PSS), salt servis 
yazılımlarından farklı olarak çok yönlü süreç 
yönetimi imkanı sağlıyor. Müşteri, Çözüm 
Ortağı, Tesis Yöneticisi ve şirket içi Departman 
Yöneticileri’nin iş süreçlerinin tamamı PSS 
üzerinden takip edilebilmektedir. PSS, farklı 
paydaşların, kendilerine özel süreçleri uçtan 
uca entegre bir şekilde takip edebilmelerini 
sağlamaktadır. “Akıllı Ekran” dememizin nedeni 
de budur. 

Müşterilerimiz, ProAsist ile yaptığı bakım 
sözleşmesi dışında kalan ekipmanların bakım 
süreçlerini PSS ile kendisi yürütebilir. Kendi 
tedarikçilerini sisteme girerek, onlara periyodik 
görevler oluşturabilir. Yıllık bakım takviminde bu 
görevleri takip edebilir.

PSS’nin diğer firmaların kullandığı 
yazılımlardan farkı nedir? 

Sektörde, teknik anlamda PSS’nin düzeyine 
ulaşmayı başarmış yazılımlar bulmak mümkün 
ama, değişen teknolojilerle bu denli entegre 
ve sürdürülebilir bir yazılım görmek oldukça 
zor. ProAsist, teknik hizmetler sektörünü 
dönüştürmek için kendi vizyonunu ve fikirlerini, 
PSS aracılığıyla hayata geçiriyor. 4.0 sanayi 
dönüşümüne uygun olarak geliştirilen PSS’ın 
gelecek hedefi, makineler arası iletişimi 
sağlayabilecek olan nesnelerin interneti (IoT) 
projelerinde öncü olmaktır.

PROASİST SMART SCREEN

Akıllı işler
ProAsist 
Smart 
Screen
ile

Ender Durmaz 
Kurumsal Mimari Uzmanı ve 
PSS Yöneticisi
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PSS’de ne gibi raporlar hazırlanabiliyor? 

PSS, tüm paydaşlarımıza, sürecin tamamına 
hakim olma, büyük resmi görebilme ve işlerini 
stratejik anlamda yönetebilme imkanı yaratacak 
her türlü raporu verebiliyor. 

Bu raporlardan bazıları;  
• Müşteri Aktivite Raporu 
• Müşteri Hakediş Raporu 
• Müşteri Performans Raporu 
• Görev Detayları ve Tutarları Raporu  
• Ekipman Envanter Raporu (Lokasyon, mahal,     
   ekipman tipi, marka, model, seri no) 
• Görev Durum Bilgisi Raporu  
• Servis SLA Raporu 
• Servis Gelir-Gider Analiz Raporu 
• Müşteri Bazlı Ciro Raporu 
• Stok Hareket Raporları

Bu raporlar, sadece yıllık olarak değil, yılın 
farklı dönemleri için karşılaştırmalı olarak ta 
çıkarılabiliyor. Ayrıca, yıllar içerisinde sistemli 
girişler yapıldıkça evvelki yıllarla karşılaştırmalı 
olarak ta raporlar alınabilecek. Yakın bir gelecekte, 
teknik envanter yönetiminin şirketler içerisinde 
oturması ile birlikte, farklı ürün ve markaların 
performansları ile ilgili detaylı raporlar alınıp 
satın alma süreçleri de daha etkin bir şekilde 
yapılabilecek.

Varlık ve envanter yönetimi ne demektir? 
Teknik hafıza oluşturulmasının avantajları 
nelerdir? 

Özellikle, çok şubeli firmalar veya organizasyonel 
olarak iç içe geçmiş grup firmalarında sabit kıymet 
paylaşımları ve firma değerleme çalışmalarını 
yapmak ya da geçmişi uzun yıllara dayanan 
kuruluşların sabit kıymetlerini yönetmek büyük 
bir sorundur. ProAsist, bu tip ihtiyaçları karşılamak 
için PSS’nin “Ekipman Yönetim Sistemi” ile 
müşterilerine çözüm sunuyor.

Ekipman yönetim sisteminde en önemli nokta, 
cihazın barkodlanması ve bu kodların uygun mobil 
cihazlarla yazılıma aktarılarak takibinin yapılmasıdır. 
Sistem, müşteriye ait klima, ups, jeneratör, 
pompa gibi ekipmanların gruplanarak sisteme 
kaydedilmesi, ekipmanlarla ilgili işlemlerin 
izlenmesi, cihaz ömür hesaplarının yapılmasına 
imkan sağlar. Ekipman servis süreçleri de aynı 
mobil cihazlar ile kayıtlı barkodun taratılması ile 
gerçekleştirilir.

Ekipman tanımı yapılırken çok detaylı tanım 
yapabilme özelliği (ekipman tipi, marka, model, 
garanti durumu, imalat yılı vs.), istenilen detaya 
inebilme ve bu detaylara göre filtreleme yapılarak 
raporlama imkanı sağlamaktadır. Raporlama 
sistemi tamamen dinamiktir. Kullanıcı ihtiyaçlarına 
göre kısa sürede tasarlanabilir. 

Ekipman yönetiminin faydaları şöyle 
özetlenebilir:

Başarılı bir takip sistemi, daha doğru bütçeleme 
imkanı, ekipmanın satın alma tarihinden itibaren 
tarihçesini ve hayat çizelgesini daha iyi takip 
edilmesini sağlar. İnsanları, süreçleri ve teknolojileri 
entegre ederek maliyetlerin kontrolünü içerir, yeni 
alınacak ekipmanın firma uygunluğunu sağlar ve 
son kullanıcıların verimliliğini artırır.
• Finansal sonuçları geliştirir. Gereksiz ve işe 

yaramaz ekipmanların sahip olunması ve satın 
alınmasını engeller. Uzun vadede, tahmini 
maliyetler ile ekipman alım maliyetlerini azaltır.

• Ekipmanları maksimum verimlilikle kullanmayı 
sağlayarak genel verimliliği artırır.

• Garanti, tamir, servis ve bakım yönetimi ile 
ekipmanların kayıp riskini azaltır ve kullanım 
sürekliliğini sağlar.

• Servis ve bakımlarda hataları engeller. Çözüm 
ortağı ve bakım servis firmalarını değerlendirme 
ve karşılaştırma imkanı sağlar. Satın alma ve 
bakım servis anlaşmalarında doğru karar almayı 
sağlar. 

• Ekipmanlar hakkında doğru ve kapsamlı bilgi 
birikimi ve bu verilerin merkezi bir lokasyonda 
tutulması, yatırımlar için etkin karar almayı ve bilgi 
paylaşımını sağlar.

• Yatırımın geri dönüşünün takibini sağlar.
• Ekipmanların hayat çizgisinin takip edilmesini ve 

gerçek sahip olma maliyetine ulaşılmasını sağlar.

büyük resmi görebilme ve işlerini stratejik anlamda 
yönetebilme imkanı yaratacak her türlü raporu verebiliyor. 

tamamına hakim olma,

PSS, tüm 
paydaşlarımıza,

sürecin
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Sektörün 
dönüşümü
için ProAsist Teknik Hizmetler olarak en büyük 

hedefimiz, teknik hizmetler sektörünü 
sürdürülebilir itibar sağlayacak şekilde 
dönüştürmek ve el emeğine değer katmak.

Bu nedenle, ProAsist Teknik Akademi, yakın 
gelecekteki en önemli ve en büyük yatırım 
yapacağımız projelerimizden biri. Meslek Yüksek 
Okulları’nda açtığımız ProAsist sınıfları dışında 
akademi faaliyetlerini hem Genel Merkezi’mizde, 
hem ülke çapında farklı bölgelerde roadshow’larla 
sürdürüyoruz. 

PTA’de sektörümüzün vazgeçilmezleri olan usta, 
teknisyen ve çırakları düzenli olarak eğitiyor, 
yetenek ve uzmanlıklarını geliştirmeleri konusunda 
yardımcı oluyoruz. Böylelikle, hem müşterilerimize 
sunduğumuz hizmetin kalitesini yukarı çekiyor 
hem de tüm sektör nezdinde el emeğinin değerini 
artırıyoruz. Dolaysıyla da adım adım sektörü 
olumlu anlamda dönüştürüyoruz.

SEKTÖR DERNEKLERİ İLE EĞİTİM İÇİN EL ELE

ProAsist Teknik Akademi projemizi, kurucuları 
arasında eğitmenler, akademisyenler, teknik 
öğretmenler, sektör profesyonelleri, mühendisler 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bulunan 
TESİDER Derneği ve sektörde yer alan diğer 
dernekler ile yapacağımız işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştireceğiz.  

Sektörün hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve yeni 
yeteneklerin yetiştirilmesi konusunda ortak bir 
hedefte buluştuğumuz TESİDER’in eğitmen ve 
akademisyenleri ile diğer derneklerin eğitmenleri, 
PTA’nın eğitim kadrosunu oluşturacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ile sektör 
çalışanlarının uzmanlaşmasını sağlamayı ve 
özellikle bu konularda iş yapabilmeleri için imkan 
yaratmayı planlıyoruz.

TEKNİK AKADEMİ’NİN POTANSİYELİ BÜYÜK

Teknik Hizmetler sektöründe, eğitim konusunda 
önemli bir boşluk ve aynı zamanda da inanılmaz bir 
potansiyel var.  

Türkiye’de bakım, onarım ve renovasyon alanında 
yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını düşünüyoruz. 
Örneğin; her çözüm ortağımız ortalama 5 kişilik bir 
ekibe sahip olsa, yaklaşık 2,500 kişilik bir kitleden 
söz ediyoruz. Sektörün tamamını düşünürsek, 
bunun yüzlerce katı çalışan var. 

Bu yüzden, ProAsist Teknik Akademi, sadece 
ProAsist adına değil, sektör adına da önemli bir 
adım olacak. Meslekten olanlar dışında, meslek 
sahibi olmak isteyenler de akademinin gerek 
dershanelerinde gerekse yakın bir gelecekte web 
sayfamızda bulunan ProAsist Çözüm Platformu 
üzerinden ulaşabilecekleri PTA eğitimlerini 
tamamlayıp sertifikalarını alabilecek ve yetkinlik 
kazanabilecekler. 

sürekliliği şart!
eğitimin

Mustafa Güngör 
Platform Geliştirme 
Direktörü 
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Bugün, cihazların 
ihtiyaç duyduğu 
bakım ve onarımı 
uzaktan hissetmek, 
yaşanabilecek arızaları 
öngörmek, cihazın 
ne kadar ömrünün 
kaldığını bilmek ve 
ona göre hazırlıklı 
olmak gerekiyor.

Bu sayede, hem pazarı büyütmüş hem de önemli 
bir ihtiyaca çözüm yaratmış olacağız.

Tabii... ProAsist Teknik Akademi’de öncelikli 
hedefimiz, Çözüm Ortaklarımızın hizmet alanları 
ile ilgili konularda eğitimlerini almaları ve yeni 
teknolojileri sistematik olarak kullanma pratiğini 
kazanmaları.

DİJİTAL DÜNYA İLE ENTEGRASYON ÖNEMLİ

Biliyorsunuz, Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız 
teknolojik dijital dönüşüm, bugünlerde en önemli 
gündem maddemiz. Akıllı cihazlar hayatımızın 
her alanında karşımıza çıkıyor. Sektörümüzde 
çalışanların bu akıllı cihazlara adapte olması ve 
cihazların bakımını birebir üstlenecek olan kişilerin 
ise bu cihazları çok iyi tanıması lazım. Bunun için 
ekiplerin zamanın teknolojileri konusunda eğitim 
almaları şart. 

Bugün, cihazların ihtiyaç duyduğu bakım ve 
onarımı uzaktan hissetmek, yaşanabilecek arızaları 
öngörmek, cihazın ne kadar ömrünün kaldığını 
bilmek ve ona göre hazırlıklı olmak gerekiyor.  

ProAsist Smart Screen (PSS) yazılımımız ile şu 
anda bakım yaptığımız her cihazın birer kimlik 
kartını oluşturmuş durumdayız. Cihaz envanteri 
ile cihazların ne zaman ve ne kadar bakım 
gördüğünden tutun da, ne arıza çıkarmış ya 
da çıkaracak, buna kadar bilgi sahibi olabiliyor, 
cihazların yaşam sürelerini öngörebiliyoruz. Bu 
bize bir danışmanlık görevi de getiriyor. Çözüm 

ortaklarımızın da bizimle aynı dili konuşabilmeleri 
ve zamanın ruhunu yakalayabilmeleri için düzenli 
olarak eğitim veriyoruz.

PROASİST TEKNİK AKADEMİ’Yİ DİJİTAL 
DÜNYAYA DA TAŞIYACAĞIZ

Yakın bir gelecekte, ProAsist Teknik Akademi’yi 
dijital ortama da taşıyarak tüm sektör 
çalışanlarının bu eğitimlere bulundukları 
lokasyonlardan mobil telefonları, tabletleri ve 
bilgisayarları aracılığıyla ulaşmalarını sağlayacağız. 
Tüm sektör çalışanlarının kullanımına açık olacak 
dijital akademide, üyeler diledikleri eğitimleri 
diledikleri zaman alabilecek, sınava girebilecek ve 
alacakları  sertifikalar ile kariyerlerinde ilerleme 
kaydedebilecekler. 

PROASİST TEKNİK AKADEMİ’DE HOLİSTİK 
EĞİTİM ANLAYIŞI

ProAsist Teknik Akademi’de, ProAsist çalışanları, 
yöneticileri, mobil ekipleri ve çözüm ortakları çok 
farklı konularda eğitim alabiliyor ve kendilerini 
geliştirebiliyorlar.   

Akademi eğitimleri, bugün için teknik, teknolojik 
ve genel eğitimleri içeriyor. 

Teknik eğitim kapsamında, Temel Elektrik Bilgisi; 
Pano ve Kompanzasyon Sistemleri ve Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar ve Ölçme Bilgisi; 
Harmonikler ve Etkileri; Temel İklimlendirme, 
Soğutma ve VRF Sistemleri; Elektrik, Mekanik, 
Kestirimci Bakımların Yapılması ve Takibi; Teknik 
Servis Personeli Görev ve Sorumlulukları gibi 
eğitimler yer alıyor. Teknoloji eğitimleri, ProAsist 
Smart Screen’in Kullanımı ve Cihazların Teknik 
Hafızalarının Oluşturulmasını kapsıyor. 

Son olarak, genel eğitimler ise Hizmette İletişim 
ve Davranış Kuralları; Analitik Düşünme ve 
Problem Çözme Teknikleri; Müşteri İlişkileri 
Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti gibi 
sektörümüz için büyük önemi olan konuları 
içeriyor.

PTA’nin dijital platforma geçmesi ile birlikte hem 
eğitim metodolojilerimiz hem de içeriklerimiz 
sürekli olarak gelişecek.Önümüzdeki aylar içinde 
tüm paydaşlarımızı bu konuda bilgilendireceğiz. 



E - B ü l t e n  |  O C A K  2 0 2 01 1
MÜŞTERİ KAZANIMLARI 

mağaza
ve şube

18.000
Her ne kadar her müşteri ve proje kazanımı 
bizim için sevindirici olsa da ProAsist ailesi olarak 

her gün sahaya müşterilerimizin kalbini 
tekrar tekrar kazanmak için çıkıyoruz.

ProAsist Teknik Hizmetler’de son dört ayımız 
yoğun pazarlama ve satış görüşmeleri, 
şirket sunumları ve prestijli bir çok müşteriyi 
portföyümüze katmak ile geçti. 

Dünyanın önde gelen spor perakendecilerinden 
Intersport’u, Avrupa’nın en büyük kahve evi 
markalarından Caffe Nero’yu, Türkiye’nin öncü 
bankalarından Garanti Bankası BBVA ve en 
güçlü spor kulüplerinden Fenerbahçe Kulübü’nü 
müşterilerimiz arasına katmış olmaktan dolayı çok 
mutluyuz.

Ayrıca, geçmiş yıllarda farklı projelerde 
işbirliği yaptığımız, döküm sektörünün önemli 
kuruluşlarından Trakya Döküm ile bu kez Orta 
Gerilim Renovasyon Projesi için el sıkıştık. 

Yeni müşterilerimizin, Türkiye’deki mağaza, şube 
ve binalarına, ihtiyaçları doğrultusunda elektrik 
ve mekanik sistemlerinin bakım, onarım ve arıza 
müdahele hizmetleri vererek işlerinin teknik 
anlamda kesintisiz yürümesi konusunda katkı 
sağlayacağız. 

Bu yeni kazanımlarla birlikte ProAsist Teknik 
Hizmetler olarak Türkiye çapında hizmet 
verdiğimiz mağaza ve şube sayısı 18.000’ye 
yükseldi. 

Her ne kadar her müşteri ve proje kazanımı bizim 
için sevindirici olsa da ProAsist ailesi olarak her 
gün sahaya müşterilerimizin kalbini tekrar tekrar 
kazanmak için çıkıyoruz.  

Yeni müşterilerimize, ProAsist Çözüm 
Platformu’na hoşgeldiniz diyor, bize olan 
güvenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni 
müşterilerimize hizmet verecek olan tüm ProAsist 
ekibi ve çözüm ortaklarımıza da başarılar diliyoruz.
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‘Yaşayan Hikayeler’, her gün, fabrikaları, eğitim 
kurumlarını, hastaneleri, bankaları, mağazaları 
ve şirketleri teknik açıdan ayakta tutmaya 
kendini adamış Teknik, Operasyon ve Yapı İşleri 
Müdürleri ile yaptığımız samimi sohbetleri 
içeren bir röportaj serisi. 

İşbirlikliklerinde empatinin vazgeçilmez olduğunun 
altını çizen, şirket teknik alt yapılarının kesintisiz 
işleyişinde uzmanlığın ve doğru ekibin önemine 
değinen ve sahada yaşanan sürpriz hikayelerin 
paylaşıldığı “Yaşayan Hikayeler’, firmalara, 
daha kaliteli, daha anlamlı, daha etkin işbirlikleri 
kurabilmeleri adına yol göstericilik yapıyor. 

ProAsist olarak sizleri, içerisinde özveri ve 
karşılıklı güvenin olduğu, empatiyi alışkanlık haline 
getirdiğimiz, sorun ve problemler üzerinden 
sağlam bağlar kurduğumuz ve birlikte zoru 
başardığımız hikayelerin olduğu bu röportajları 
izlemeye davet ediyoruz.

yeni bir deneyim 
ve değerli bir 
kazanım. 

hikayeHer 

İzlemek 
için

tıklayınız.

http://www.proasist.com.tr/proasist-yasayan-hikayeler.asp
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Neden, Yaşama Dokunan Eller? 

Çünkü, her gün sahada, yüzlerce şirketin 
yaşamına dokunan, üretimlerine, işleyişlerine 
ve gelişimlerine katkı sunan bu ellere, hakettiği 
değeri kazandırmak, ProAsist olarak en büyük 
hedeflerimizden biri. 

Bugün, her biri ProAsist ailesinin değerli bir 
üyesi olan, müşterilerimizin memnuniyetinde 
birebir rol oynayan ve milyarlarca liralık 
ekipmanların güvenle teslim edildiği bu uzman 
kişilerle yaptığımız röportajlara aşağıdaki linkten 
ulaşabilir ve okuyabilirsiniz.

dokunanYaşama

Okumak 
için 

tıklayınız.

eller
sahadaki güç 
kaynaklarımız olan 
çözüm ortaklarımız 
ile yaptığımız 
sohbetleri içeriyor.

   ANKA GRUP

   MG ELEKTRİK VE İNŞAAT 

   HOPE EAST TEKNİK

   UZMAN KLİMA TEKNİK

   GNY TEKNİK ELEKTRİK

http://www.proasist.com.tr/proasist-cozum-platformu.asp#yasamadokunaneller


E - B ü l t e n  |  O C A K  2 0 2 01 4
FUAR & ETKİNLİKLER

DEĞER ORTAKLARI BULUŞMASI

Mayıs 2019’da ProAsist Değer Ortakları 
Buluşması’nda tüm sektör paydaşlarını bir araya 
getiren ProAsist, etkinlikte yeni iş modeli ProAsist 
Çözüm Platformu’nu ve Yaşayan Şirket marka 
stratejisinin tanıttı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 
müşteriler, çözüm ortakları, ürün tedarikçileri, 
distribütörler, eğitim kurumları, sektör dernekleri, 
fikir önderleri, sigorta, hukuk ve insan kaynakları 
şirketleri, finans kuruluşları ve danışman firmaların 
da olduğu 500’e yakın katılımcı yer aldı. Etkinlik 
kapsamında kurulan fuar alanında çok sayıda firma 
ürünlerini tanıtırken Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen katılımcılar da farklı ürün ve hizmetleri 
inceleme, deneyimleme fırsatı yakaladılar, sektör 
çalışanları ile fikir alışverişinde bulundular. 

UTTMD TAYFUR CİNEMRE EĞİTİMLERİ 

19 Ekim 2019’da, UTTMD koordinasyonunda 
ve ProAsist’in sponsorluğunda, IV. UTTMD 
Tayfur Cinemre Eğitimleri için Uluslararası 
Tesis Teknik Müdürleri ile ProAsist yöneticileri 
bir araya geldi. Etkinlikte, ProAsist Yönetim 
Kurulu Başkanı Öner Çelebi ve Satış ve 
Pazarlama Direktörü Abdullah Kuter, ‘Elektrik, 
Mekanik, Kestirimci Bakımların Yapılması 
ve Takibi, Endüstriyel Tesislerdeki Cihazların 
Teknik Hafızalarının Oluşturulması’ konularında 
katılımcılara bilgi aktardılar. 
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ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile bu yıl 3’üncüsü 
düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda 
ProAsist Teknik Hizmetler, kardeş şirketleri 
Omega Mühendislik ve Omega Pano ile birlikte 
yer aldı. Sektör liderleri, uzmanlar, potansiyel 
müşteri ve bölgedeki çözüm ortakları ile bir araya 
gelindi, teknik hizmetler sektöründeki ihtiyaçlar, 
gelişmeler ve potansiyel işbirlikleri konuşuldu.

BİNA VE TESİS YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ, 
HİZMETLERİ, EKİPMANLARI FUARI 

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) tarafından 
2. düzenlenen ve Yenikapı Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi‘nde sektörün tüm paydaşlarını bir 
araya getiren Bina ve Tesis Yönetim Çözümleri, 
Hizmetleri, Ekipmanları Fuarına ProAsist tüm 
yöneticileri, satış ve pazarlama ekibi ile birlikte 
katıldı. Geniş hizmet skalasını ve ProAsist Smart 
Screen yazılımını Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen AVM, fabrika, hastane, iş merkezi, okul, 
otel ve tesis yöneticileri, bina sahipleri, planlama 
yetkilileri, teknik ve operasyon müdürleri ve 
sektörün önde gelenlerine tanıtan ProAsist, çok 
sayıda yeni müşteri ve çözüm ortakları ile işbirliği 
görüşme ve anlaşmaları yaptı.
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MARKA STRATEJİSİ LANSMANI

Mayıs ayı başında gerşekleşen Değer Ortakları 
Buluşması’nda, ProAsist’in yeni marka stratejisinin 
lansmanı yapıldı. Şirketlerin de yaşayan birer 
organizma olduğu ve özellikle teknik altyapılarında 
yaşayacakları en küçük bir aksaklığın sürdürülebilir 
risklere neden olabileceği fikrinden hareketle 
geliştirilen strateji, ProAsist’i ‘Yaşayan Şirketlerin 
Güç Kaynağı’ olarak konumlandırıyor ve sadece 
teknik çözümün konuşulduğu bir sektörde, çoğu 
zaman çözümün empati olduğunun altını çizerek 
rakiplerden ayrıştırıyor. 

Markalaşma projesi kapsamında, ProAsist’in önemli 
marka değerlerinden, ProAsist Çözüm Platformu, 
ProAsist Smart Screen ve ProAsist Teknik Akademi 
için kurumsal kimlik çalışmaları yapıldı.

PROASİST YAŞAMA DOKUNAN ELLER ÖDÜLÜ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Teknik hizmetler sektörünün tüm paydaşlarını bir 
araya getiren ProAsist Değer Ortakları Buluşması’nda, 
ProAsist yöneticileri tarafından belirlenen altı Çözüm 
Ortağı’na ProAsist Yaşama Dokunan Eller Ödülü verildi. 
Bu yıl ilk kez verilen bu ödül, her gün, sahada yüzlerce 
şirketin yaşamına dokunan Çözüm Ortakları’nın 
emeğini kutlamak ve yüceltmek için tasarlanmış 
bir ödül. ProAsist müşterilerine verdikleri hizmet 
performanslarıyla öne çıkan Alpay Ada Teknik, Anka 
Grup Bilişim, Hope East Teknik, NTA Mimarlık, P&G 
Mühendislik ve Promel Elektrik, ödüllerini, ProAsist 
Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi ve ProAsist 
Operasyon Direktörü Emel Ada’nın elinden aldılar. 
Bir geleneğe dönüştürülecek Yaşama Dokunan Eller 
Ödülü, her yıl, ProAsist müşterilerine ve yaptıkları işe 
en fazla katkıyı sağlayan Çözüm Ortakları’na verilecek.  

PROASİST’İN YENİ WEBSİTESİ HAYATA 
GEÇTİ 

Mayıs ayı başında yapılan marka lansmanı 
sonrasında, ProAsist’in yeni marka stratejisi, 
kimliği ve gelecek vizyonuna paralel olarak 
websitesi de yenilendi. 

ProAsist’in sunduğu hizmetler dışında markanın 
felsefesini, değer ve vaadlerini de içeren yeni 
websitesinde, müşterilerle yapılan röportajlara, 
‘Yaşayan Hikayeler’, çözüm ortaklarıyla yapılan 
röportajlara ise ‘Yaşama Dokunan Eller’ başlıkları 
altında yer veriliyor.

TEDARİKÇİ FİNANS SİSTEMİ İLE PROASİST ÇÖZÜM 
ORTAKLARI ARTIK RAHAT BİR NEFES ALIYOR 

ProAsist, Çözüm Ortakları’nın nakit yönetimini 
kolaylaştırmak, çek, senet gibi finansal enstrümanların 
masraflarından kurtarmak ve verdikleri hizmet karşılığında 
düzenlemiş oldukları faturalarını, dilediklerinde nakde 
çevirebilmelerini sağlamak için Tedarikçi Finans Sistemi’ni 
(TFS) hayata geçirdi. Çözüm Ortakları’nın büyük ilgi 
gösterdiği TFS, dönem dönem nakde sıkışan Çözüm 
Ortakları’nın rahat bir nefes almasına imkan yarattı. 
Tedarikçi Finans Sistemi, Çözüm Ortağı’nın ProAsist’e 
vermiş olduğu hizmetlere ilişkin olarak düzenlemiş olduğu 
faturaları vadesinde alacağını garanti eden, tedarikçinin arzu 
etmesi halinde de sisteme tanımlanmış faturayı vadesinden 
önce uygun bir iskonto oranı ile nakde çevirmesini sağlayan 
bir sistem. Sistemin, temelinde fatura yer aldığı için ayrıca 
kayıt dışı ekonomiye azaltıcı etkisi de var.
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PROASIST’IN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE
İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ, FİRMANIN
SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
ABDULLAH KUTER’IN SORUMLULUĞUNA
VERİLDİ.

ProAsist Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme 
Direktörlüğü, Mart 2017’de ProAsist’e Satış 
ve Pazarlama Direktörü olarak katıldığı günden 
bugüne firmanın büyümesine ve müşteri 
portföyünün gelişmesine önemli katkılar sunan, 
sektörün saygın yöneticilerinden Abdullah Kuter’e 
bağlandı. Bu sorumluluk ile birlikte Kuter’in 
yeni görev tanımı, ProAsist Müşteri İlişkileri, İş 
Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü oldu. İTÜ 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun olan Kuter’in, 
Demirdöküm A.Ş.’de, Satış Sonrası Hizmetler 
ve Tüketici Stratejileri Yöneticilikleri ve Kurumsal 
Hizmetler Müdürlüğü pozisyonlarında 32 yıllık bir 
deneyimi bulunuyor.

TEKNİK HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN
DUAYEN İSİMLERİNDEN MUSTAFA GÜNGÖR, 
PROASİST’E PLATFORM GELİŞTİRME 
DİREKTÖRÜ OLARAK KATILDI.

Yeni iş modeli ve vizyon projesi olan ProAsist 
Çözüm Platformu’nu hayata geçirmesi için 
Mustafa Güngör Platform Geliştirme Direktörü 
olarak ProAsist’e katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 
Kavrakoğlu Management Institute MBA Yüksek 
Lisans programını tamamlayan Mustafa Güngör, 
daha önce ECA Elginkan Grup şirketlerinden Emar 
A.Ş. ve Valf A.Ş.’de Genel Müdür ve son olarak da 
Systemair HSK’da Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü 
görevlerinde bulunmuştu. 

ProAsist Yönetimi’nde
       Üst Düzey Değişiklikler
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PROASİST TEKNİK AKADEMİ EĞİTİMLERİ 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR 

ProAsist Teknik Akademi, müşterilere verilen 
hizmet kalitesini yukarı çekmek, sektör 
çalışanlarının uzmanlaşmasına ve çözüm 
ortaklarının yetkinlerinin artırılmasına katkı 
sunmak, yetenekleri olan gençlerin kariyer 
sahibi olmalarını sağlamak ve el emeğine 
değer katmak için Meslek Yüksek Okulları, 
ProAsist Genel Merkezi ve Türkiye’nin dört 
bir yanında farklı lokasyonlarda yaptığı teorik 
ve pratik eğitimler ile sektörü dönüştürmeye 
devam ediyor.

ProAsist Teknik Akademi eğitimleri farklı 
ekipler ve içeriklerle devam ediyor. Sabancı 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Melih 
Kaymaz, 21 Aralık Cumartesi günü Genel 
Merkez ofisimizde Müşteri İlişkileri ve Satış 
Pazarlama Departmanı çalışanlarımıza, 
“Birlikte Başarmak” isimli bir eğitim verdi. 
Ekip olmanın, birlikte hareket etmenin 
gücünün anlatıldığı eğitim, keyifli ve bir o 
kadar da verimli geçti. 

OMEGA PANO YURTDIŞINDA AYAK İZİNİ 
BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR  

Omega Pano, 2019 yılında, Birleşik Arap 
Emirlikleri Enerji Bakanlığı tarafından Dubai’de 
düzenlenen, enerji sektörünün en büyük 
fuarlarından biri olan, Middle East Elektrik 
Fuarı’na katıldı. Elektrik enerjisi üretimi, iletimi 
ve dağıtımını, enerji depolama ve yönetimini ve 
aydınlatma endüstrisini kapsayan bu uluslararası 
ticaret etkinliğinde ürün ve hizmetlerini tanıtan 
Omega Pano, Bangladeş’ten Amerika Birleşik 
Devletleri’ne Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mısır’a 
kadar bir çok ülkeden şirketle iş ortaklıklarına imza 
attı.3-5 Mart 2020 tarihlerinde Dubai’de 45’cisi 
gerçekleştirilecek fuara bir kez daha katılacak olan 
Omega Pano’ya ProAsist ailesi olarak şimdiden 
başarılar diliyoruz.

OMEGA MÜHENDİSLİK, AKBANK YENİ VERİ 
MERKEZİ PROJESİNİ TAMAMLADI

Omega Mühendislik, Tek Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
işbirliği ile Akbank Yeni Veri Merkezi, Konferans 
ve Yaşam Merkezi projelerinin Orta Gerilim, 
Alçak Gerilim ve Zayıf Akım Sistemlerinin tedarik, 
montaj, test ve devreye alma işlemlerini başarı 
ile tamamladı. 625 m2 alana sahip ve 1,5 kw/m2 
dört adet beyaz alandan oluşan Akbank Yeni Veri 
Merkezi, Uptime Institute TIER III sertifikasyonuna 
sahip bir proje olup LOD 500 seviyesinde BIM 
uygulanarak tamamlanmış, uptime testleri ve 
geçici kabulü yapılarak sözleşme şartlarına uygun 
müşteriye sorunsuz bir şekilde teslim edilmiştir.

Akbank Veri ve Yaşam Merkezi
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1994 yılında kurulan, anahtar teslim elektrik 
taahhüt ve mühendislik çözümleri alanında 
faaliyetlerini sürdüren Omega Mühendislik, 
uzman ve deneyimli kadrosuyla, yıllardır veri 
merkezleri, hastaneler, teknolojik binalar, oteller, 
endüstriyel tesisler, lojistik merkezleri, hastaneler 
ve alışveriş merkezlerine hizmet veriyor. Omega 
Mühendislik’in uzmanlık alanları arasında, alçak 
gerilim, orta gerilim elektrik sistemleri, kuvvet 
tesisatları, aydınlatma sistemleri, güvenlik 
sistemleri, topraklama ve paratoner sistemleri 
bulunuyor. 

www.omegamuhendislik.com.tr
0212 324 29 41

Sanayi Mah. Yunus Emre Cad.  
Topçu İş Merkezi No:1/16 Kat:4  
4.Levent, Kâğıthane - İSTANBUL

1997 yılında faaliyetlerine başlayan ve sektöründe 
birçok ilke imza atan Omega Pano, 2015 yılından 
itibaren İstanbul’daki 7.000 m2‘lik üretim 
tesislerinde yıllık 6.000 hücre pano üretimi 
yapmaktadır. Üretim kapasitesinin önemli bir 
bölümünü yurtdışı projelerine ayıran Omega Pano, 
Siemens tarafından, tip test normlarına uygun 
olarak montaj şekli tasarlanmış panoların imalatını, 
yine Siemens’in kalite kontrol standartlarını 
uygulayarak yapmaktadır. 

www.omegapano.com.tr
0212 886 31 51

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi  
Mermerciler Sanayi Sitesi 4.Cadde No:18 
Beylikdüzü - İSTANBUL

25 yıllık    
  deneyim

İşimiz     
     ayrıntı



                          Bizi  
    sosyal

    medyada 
               takip edin!

ProAsist Teknik Hizmetler 

proasistteknikhizmetler

ProAsist Teknik Hizmetler 

ProAsist Teknik Hizmetler A.Ş.

www.proasist.com.tr
ebulten@proasist.com.tr

444 2 890 

ProAsist Teknik Hizmetler 
Adına Sahibi 
Öner Çelebi

Genel Yayın Yönetmeni 
Mustafa Güngör

Yazı İşleri Müdürü 
Tülay Gülensoy

Yayın Kurulu 
Öner Çelebi, Mustafa Güngör 
Tülay Gülensoy, Ender Durmaz  
Meltem Çakır

Yayın Türü 
3 Aylık 

Yaratıcı Çözümler ve Tasarım 
Pep Creative Design Studio

www.pepistanbul.com


