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ÖZGÜRLÜĞÜN DİĞER ADI: UÇMAK

Tasarım özgürlüğümüzü çocukluğumuzda bulduk ve 
uçurabildiğimiz kadar uçurduk.

Özgürce uçmak; her zaman insanoğlunun bir numaralı tutkusu olmuştur: Ha-
tırlıyor musunuz? Çocukluğumuzdaki en büyülü hayallerimizden biri uçmaktı. 

Biz uçamıyorsak, bizim yerimize okul sıralarında kendi ellerimizle yaptığımız ka-
ğıttan uçaklar uçardı. İlk bakışta çok basit görünen kağıttan uçaklar aslında tek 

bir hayal barındırıyordu: Uçmayı.

Ne kadar korkutucu olsa da uçmak, yaratıcılığın ve özgürlüğün simgesidir.

Ama artık uçmak sizi korkutmasın!

Çünkü, çocukluğunuzdaki hayalleri bugün aynı istek ve heyecanla sizlere sunan 
bir Tayyare Limanı’nız var.

Gelin sizi ve markanızı özgürlüğün rengarenk tonları ve yepyeni bir tasarım an-
layışı ile buluşturup,

bu kağıttan uçağı beraber özgürce uçuralım.
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Rapor Hakkında İletişim

surdurulebilirlik@tayyarelimani.com

2021 Sürdürülebilirlik Raporu, Tayyare Limanı ve Grup şirketlerinin sürdürülebi-
lirlik yaklaşımının ve bir yıl içerisinde gösterdiği performansının özetini sunmak 
amacıyla hazırlanmıştır.

Bünyesinde Serbay ve Kod8 Grubu’nu barındıran Tayyare Limanı’nın Sürdürüle-
bilirlik Raporu 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hazırlanan bir rapordur. 
Tayyare Limanı’nın 12 aylık dönemdeki kurumsal yönetimi, kurum faaliyetleri ve 
icraatlarını, sosyal ve çevresel alandaki performansını kapsamaktadır.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir başarıya odaklanan Tayyare Limanı hem 
kurum içerisinde hem de dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını, kamuo-
yuna sunmaya büyük özen göstermektedir.

Tayyare Limanı, sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz birer parçası olarak gör-
düğü iç ve dış paydaşlarının düşünce ve fikirlerine önem vermektedir. Bu kap-
samda tüm katkı, öneri, geribildirim ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
Sürdürülebilirlik Ekibi’ne ulaşabilirsiniz.

Rapor Hakkında
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Serbay Interactive’in 10 yılı aşkın yolcuğuluğunda birçok alt markasını ve Kod8 
Yazılım Teknolojileri şirketini ailemize katarak devam ettik. Faaliyetlerimize baş-
ladığımız ilk günden bu yana ‘hep daha iyisi’ vizyonuyla ‘sürüdürülebilir kurumsal 
yönetim’ için çalıştık.

2018 yılında sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarımız yolunda Serbay 
Grubu ve Kod8 Grubu markalarını tek çatı altında Tayyare Limanı Grubu olarak tek 
bir noktada topladık.

Tayyare Limanı; bünyesinde barınan markalar ve bu markalar için gelecek, ino-
vasyon ve sürdürülebilirlik kurumsal yönetim prensiplerini önemsemiş ve bu mar-
kalar için itici bir güç olmayı prensip edinmiştir.

Tayyare Limanı, faaliyetlerini  kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürü-
lebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmekte olup,

“El elden üstündür Tayyare Limanı’ında… Akıl akıldan, fikir fikirden…” mottosu ile 
insana ve insana yapılan yatırımı hep önemsemiştir.

Tayyare Limanı’nda umutlarımızın ve hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Yeni 
umutların ve hayallerin yükseleceği limanımızda çalışmanın heyecanını hâlâ ilk 
günkü gibi yaşıyoruz.

ve…

Hep de dediğimiz gibi…

Tayyare Limanı’nın önünde uzun yıllar var; bizim de anlatacağımız uzun 

hikayeler…

Tayyare Limanı Hakkında
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2021’DE ÖNE ÇIKANLAR

Bolu Teknokent bünyesinde 
Ar-Ge Merkez’imizi açtık.

Tayyare Limanı Dergisi 
yayın hayatına başladı ve 

9 sayı çıkarttık.

Serbay ve LogoSoft iş 
birliğimiz ile müşterilerimize 

Microsoft Çözümleri 
sunmaya başladık.

Kod8 Yazılım 
Teknolojileri’nin yeni 

bir Ar-Ge ürünü olarak 
Reklam8’in testlerine 

başladık.

Serbay Akademi ile Drone 
Ehliyeti Eğitimi ile birlikte 5 

eğitim düzenledik.

IdeaSoft ve Serbay iş 
birliğimiz ile E-Ticarette 

Kadın Girişimcilere destek 
olduk.

E-Ticaret sektöründe son 
bir yılda satışlarımızı %110 

arttırarak IdeaSoft bayi 
sıralamasındaki yerimizi 
5 basamak yükselterek 
Türkiye ikincisi olduk.

Serbay’da geliştirdiğimiz 
“sPanel İçerik Yönetim 

Sistemi” projemizi 
Ar-Ge çalışmalarımız 

kapsamında Kod8 Yazılım 
Teknolojileri’ne “K8 İçerik 
Yönetim Sistemi” olarak 

devrettik.

Tayyare Limanı
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Temsilcilikler
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Rehber8 (2015)

Oemlak.net (2015)

sPanel (2011)

Haber8 (2020)

Vua (2020)

Reklam8 (2021)
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Yönetim Kurulu Mesajları
“Tayyare Limanı’nı bünyesinde bulunan markalarımızı etkin, inisiyatif alabilen, 

iletişime açık ekipler ile yönetiyoruz.“
- Görkem Özdemir

Yönetim Kurulu Mesajları

Değerli Paydaşlarımız,

11 yıl önce 30 m2 bir ofiste kurduğumuz Serbay Interactive’in bugün şehrine ve 
bölgesine sıkışıp kalmamış Türkiye’nin her şehrine hizmet üretebilen “Tayyare Li-
manı Grubu” haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyorum.

2021 yılının başında ilk olarak yayınladığımız 10 yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’mu-
zun ikincisini sizlerle paylaşıyoruz. Her geçen gün hizmetlerimiz, faaliyet alanla-
rımız ve ekibimiz büyüyor ve olgunlaşıyor. 2021 yılı da müşteri portföyümüzü, hiz-
metlerimizi ve ciromuzu arttırdığımız bir yıl oldu.

Serbay Interactive ile birlikte 11 yıllık süreçte 20 farklı şehirde 800’den fazla müş-
teriye dokunarak onlar için hizmetler ürettik. 2021 yılında ise 16 farklı şehirde 267 
müşteri ile çalışma şansı yakaladık. Amacımız bölgemizin en güçlü Dijital Reklam 
Ajansı olarak tüm Türkiye’ye hizmet vermektir.

E- Ticaret sektöründe IdeaSoft’un bölge bayiliğini yaparak “E- Ticaret Dostu Çö-
züm Merkezi’miz” ile birçok müşteriyi e- ticarete taşıdık. IdeaSoft’un tüm Türkiye 
bayileri sıralamasında 2020 yılında 7. sırada tamamlarken bu yıl 2. sırada ta-
mamlamayı başardık.

2021 yılı başında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi destekleriyle beraber 
Bolu Teknokent’te açtığımız Ar-Ge Merkezi’mizde çalışmalarımız tüm hızıyla de-
vam ediyor. Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra Bolu’daki müşteri portföyümüzüde 
gün geçtikçe genişletiyoruz. 2021 yılının sonunda çalıştığımız müşterilerimizin 
%41,67’sini Bolu’da bulunan işletmeler oluşturmaktadır.

Çalıştığımız her departmanda hedeflerimize ulaşma yolunda, çalışanlarımızın tut-
kusunun, üretkenliğinin ve gelişiminin bizim en önemli gücümüz olduğuna inanı-
yor, tüm ekibimiz ile birlikte faydalı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Emek veren 
tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

2022 yılında topluluğumuz ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyor 
olacağız…

Saygılarımla,

Görkem Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Paydaşlarımız,

Tayyare Limanı Grubu olarak; “Bir şey yapılmayı hakkediyorsa, daha iyi yapılma-
yıda hak ediyordur” mottosuyla geçirdiğimiz 11 yılı geride bırakmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.  Her zaman daha iyisi olabilir bilinciyle her geçen yıl tüm ekibimizle bir-
likte var gücümüzle çalışıyor, bölgesinde güçlü ülkesine ve dünyasına faydalı şir-
ket olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2020 yılı sonunda sizlerle ilkini paylaştığımız sürdürülebilirlik raporumuzun bu 
yıl ikincisini paylaşıyoruz. Her geçen yıl “Sürdürülebilirlik” ve “Kurumsal Yönetim” 
konuları şirketimizde olgunlaşıyor ve biz de daha şeffaf bir şirket olma yolunda 
ilerliyoruz.

Serbay her zaman ilkleri yapmayı hedeflemiş, bulunduğu şehirde ve bölgesinde 
sektörünün sürükleyen gücü olma sorumluluğunu hep üzerinde taşıyarak her ge-
çen yıl büyüyerek devam etmiştir. 2021 yılı da bizim için yine ilklerin yılı olmuştur. 

Beni en çok heyecanlandıran, Serbay ve grup şirketlerimiz var olduğu sürece 
devamlılığının sağlanmasını temenni ettiğim “Tayyare Limanı Dergisi” ve “Ser-
bay Akademi”yi hayata geçirdik. Her ay dijital dergi olarak yayınladığımız der-
gimizde bizim ve topluluğumuzun adına yeni haberleri, gelişmeleri ve sektörü-
müzün dinamikleriyle ilgili birçok faydalı içeriği bulabilirsiniz. Dergimiz için emek 
veren tüm ekibimi canı gönüden kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Serbay Akademi ise bu yılki en önemli kilometre taşlarımız arasında yer almakta 
olup hemen meyvelerini vermeye başlamıştır. 2022 yılında da eğitim ve eğitmen 
yelpazemizi genişleterek herkes için eğitimi kolay kılma hedefi içerisinde olmak 
istiyoruz.

2021 bizim için her departmanda, her alanda dolu dolu faydalı bir yıl oldu. Bu yıl 
bizi heyecanlandıran en önemli konulardan bir diğeri ise Bolu Teknokent’te aç-
tığımız Ar-Ge Merkezi’miz olmuştur. Amacımız insanlar ve işletmeler için katma 
değeri yüksek yazılımlar ile çalışma hayatımızı kolaylaştırmaktır.

Sadece bölgemizde değil ülkemizde ve dünyada Serbay’ı ve topluluk markaları-
mızı en üst noktaya taşımak dileğiyle… 2022 yılının grubumuz ve iş ortaklarımız 
için sağlıklıklı ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Özkan Gözütok
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Değerli Paydaşlar,

Her geçen gün “dijital, yazılım ve yapay zeka” kavramlarının hayatımızdaki önemi 
artmakta  ve bu kavramlar iş hayatımızda önemli bir konuma sahip olmaktadır. 
Biz de Tayyare Limanı Grubu olarak Serbay ve Kod8 Yazılım Teknolojileri şirketle-
rimizle birlikte kurulduğumuz günden bu yana odağımızı yazılım sektöründe tuta-
rak ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz.

Temelini 2021 yılının başlarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünye-
sinde faaliyet gösteren Bolu Teknokent’te attığımız Ar-Ge Merkezi’mizin 1. yılını 
doldurduk. Daha önceki yıllarda geliştirdiğimiz yazılımlarımızı Bolu Teknokent’te 
katma değeri yüksek yazılımlar hâline getirmeye çalışıyoruz.

Kod8 Yazılım Teknolojileri şirketimize bağlı olarak geliştirdiğimiz, Emlak8, Reh-
ber8, OptikPro, Vua, Kod8 İçerik Yönetim Sistemi gibi ürünlerimizi geliştirmeye 
devam ediyoruz. 

Emlak8.net markamızın bünyesinde 18 emlak ofisi ve 13 inşaat şirketi bulunmak-
tadır. Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere 631 emlak ve 152 
projenin yer aldığı emlak8.net portalımız bölgenin en büyük emlak portallarından 
biri hâline gelmiştir.

2021 yılı ile birlikte Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olarak uzun bir süredir üzerinde 
çalıştığımız Haber8 yazılımımızı sizlerle buluşturduk. Bolu ve Düzce’de bulunan 14  
haber sitesini bünyesinde barındıran yazılımımızı Bolu’da bulunan Ar-Ge Merke-
zi’mizde geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni yazılımımız ile birlikte daha hızlı, daha 
esnek ve Google alt yapısıyla %100 uyumlu bir haber sistemi oluşturduk diyebiliriz. 
2022 yılı ile birlikte bizi heyecanlandıran projemiz Reklam8’i duyurmayı planlıyo-
ruz. Tek noktadan tüm portallardaki reklamları yönetebilme kabiliyeti olan Rek-
lam8 ürünümüzün testleri devam etmektedir. Umarım çok yakın zamanda olgun-
laşarak sizlere duyurmuş olacağız.

Sürdürülebilirlik raporumuzun ikincisini sizinle buluşturmanın mutluluğunu yaşı-
yor ve kurumsallaşma yolundaki adımlarımızın daha hızlı devam etmesi yolundaki 
çalışmalarımızın devam ettiğini bilmenizi istiyorum. Daha şeffaf, sürdürülebilir 
ve öngörülebilir şirketler grubu olarak önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şirket 
hâline gelmek istiyoruz. Tüm  paydaşlarımıza ve raporun hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.
Saygılarımla,

Serkan Bayraklı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

S.Ba yrakli

Tayyare Limanı
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2021 yılı, Tayyare Limanı’nın sürdürü-
lebilir geleceği açısından önem taşıyan 
adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam 
ettiğimiz bir yıl olmuştur. Şirketimizin 
tüm ekibinin “iyi fikrin peşinden koşma” 
hevesiyle, sürdürülebilir yarınlar için 
ürettiği kalıcı değer ve hedeflerimizi bu 
sürdürülebilirlik raporunda paylaşıyo-
ruz. 

Katkılarınız ve destekleriniz için teşek-
kürlerimi sunarım.

Saygılarımla…

Ertuğrul Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Dijital Çağ’da Tayyare Limanı olarak 
sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza, 
iş modelimize ve kurum kültürümüze 
dahil etmek için çalışıyoruz. 

2021 yılında ekibimize dahil ettiğimiz 
arkadaşlarımız ile birlikte sürdürebi-
lirliği temelinde barındıran Kod8 alt 
yapımızı geliştirmeye devam ediyoruz.  
Bolu Ar-Ge Merkezi’mizi kurarak inova-
tif fikirler üretiyor ve  projeler tasarlı-
yoruz. Elde ettiğimiz başarılar ile bir-
likte vizyonumuz gereği sürekli en iyisi 
için çalışıyoruz. 

Hâlâ varlığını sürdüren COVID-19’un 
etkilerine uyum sağlamaya ve iş mo-
dellerimizi buna göre yeniden şekil-
lendirmeye devam ediyoruz. Pandemi 
sürecinde dahi sürdürülebilirlik hedef-
lerimizden uzaklaşmadığımızı hatta 
ihtiyaç duyulan sorunlara çözümler 
üreterek önemli başarılar elde ettiği-
mizi söylemekten gurur duyuyorum. 

Bu vesileyle, günden güne hızımızı 
artırarak devam ettiğimiz bu yolda 
bize destek olan ve emeği geçen 
tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve 
paydaşlarımıza teşekkürlerimizi su-
narak, ikinci Sürdürülebilirlik Rapo-
ru’muzu beğeniyle okumanızı diliyoruz.

Saygılarımla…

Eray Şen
Yönetim Kurulu Üyesi

Kader Kalem
Yönetim Kurulu Üyesi

2021 yılı Tayyare Limanı için gerek 
proje bazında büyük adımların atılması 
gerekse ekip üyelerinin çalışma pren-
sibi ve kariyer planlamaları açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Yeni yete-
nekleri kazanma, çalışanları kariyer 
gelişimlerinde teşvik etme, mevcut 
yetenekleri geliştirme ve performansı 
artırma üzerine çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bu doğrultuda, kariyer yöne-
tim süreçleri ile çalışanlarımızın kariyer 
yolculuklarında onlara destek oluyo-
ruz. Topluluk içerisinde farklı alan veya 
üst pozisyonlarda görev almalarını ko-
laylaştırıyoruz. 

Tayyare Limanı olarak stajyer veya 
çalışan, ekibimizde yer alan tüm birey-
lerin kariyer planlamalarını ön planda 
tutarak iletişimimizi güçlü tutuyoruz. 
Bundan sonraki süreçte sürekli bir 
değişim ve gelişim içerisinde olan sek-
törümüzde ihtiyaç duyulan bilgi ve be-
cerilerin kazandırılması için ayrım gö-
zetmeden tüm çalışanlarımıza eğitim 
ve gelişim programları düzenlemeye 
devam edeceğiz.

Saygılarımla…

Müthiş keyifli bir ofiste her konuya açık dinamik bir ekibiz, tek bir amacımız var;

Müşterilerimizin dijital dönüşümüne katkı sağlayıp işlerini büyütmek.

Görkem Özdemir
Ajans Başkanı

Elif Uzun
Grafik Tasarımcı

Berkcan Kahya
Görsel İletişim Tasarımcı

Feyzanur Keskin
Mobil Uygulama 

Geliştiricisi

Özkan Gözütok
Kreatif Direktör

Eray Şen
Front-End

Abdullah Öğük
Bilgisayar Mühendisi

Yusuf Metin
Stajyer

Serkan Bayraklı
Stratejik Planlama

Nazan Taşlı
Grafik Tasarımcı

Dilara Balaban
İngilizce Çevirmen

Fatma Zehra Mengi
Stajyer

Ertuğrul Özkan
Dijital Stratejist

Yavuz Selim Acar
Video Editörü

Kader Kalem
İş Geliştirme Uzmanı

Fatma Bozkurt
Almanca Çevirmen

Ekibimiz
Tayyare Limanı
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2021 yılının umudu hem de 10. yılımızın heyecanı ile birçok yeni işe adım attık. Bun-
lardan bir tanesi de uzun zamandır aklımızda olan, 2021’nin ilk bebeği Tayyare Li-
manı Dergisi oldu.

Tayyare Limanı, umutların ve hayallerin yükseldiği liman. Aynı zamanda birçok 
markanın ve müşterinin, iyi işlerle ve dinamik ekiple buluşmasını sağlayan liman. 
İyi işler çıkmasının altında hayaller ve umutlar kadar heyecan da yatıyor. Biz bu 
yüzden bütün işlerimize başlarken çok heyecanlı başlıyoruz. Hem bu heyecanı siz 
sevgili okurlarımızla paylaşmak hem de geçmiş aya dönüp bakmak için bir fikirle 
uyandık. Tayyare Limanı Dergisi.

Tayyare Limanı Dergimiz sayesinde, Tayyare Limanı’ndaki şirketlerin haberlerine, 
yapmış olduğu faaliyetlere, sektöre özel röportajlara ve gelişmelere ulaşabilirsiniz.

#sıfıratık

Tayyare Limanı Dergisi

Tayyare Limanı



2928

Sürdürülebilirlik Raporu 2021



3130

Sürdürülebilirlik Raporu 2021

Serbay 11 yıllık deneyimiyle tam hizmet dijital reklam ajansı kültürünü yansıta-
rak Düzce ve Bolu’da hizmetlerine devam etmektedir. Her zaman en iyisini yap-
mak amacıyla tüm işlerini ilk adımdan son adıma kadar özenle takip etmektedir. 
2015’ten beri IdeaSoft’un bölge bayiliğini yapmaktadır.

Her şeyden önce şunu söylemek isteriz ki; Serbay ailedir. İnsan nasıl ailesinin her 
zaman hep en iyi olması için çabalıyorsa, biz de tüm çalışanlarımızla birlikte müş-
terilerimizin hep en iyi işlere sahip olması için çabalıyoruz. Böylelikle gururla ‘Aile 
gibi çalıştık, aile olarak kazandık’ diyebiliriz.

Kalıcılık; amaçlarımızın arasında en önem verdiklerimizden bir tanesi. Hem kendi-
miz hem de müşterilerimiz için her zaman kalıcı etki bırakabilmek adına müşteri-
lerimizin işlerini en az onlar kadar sahiplenip çalışmaya koyuluyoruz.

Yaptığımız işleri, müşterilerimizin isteklerini de göz önünde bulundurarak, onların 
içlerine en çok sinecek olanı yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi tam olarak ta-
nımadan asla işe başlamıyoruz.

Aynı zamanda kendi içimize sinmeyen işlere elimizi sürmüyor ve elimizi sürdüğü-
müz her işi seve seve yapıyoruz.

Bundan dolayıdır ki;

Hangisi olursa olsun,

‘O iși, biz yaptık’ derken gururlanırız.

Serbay Grubu
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Yeni nesil ve üretken ekibimizle dijital medyanın gücünü yanımıza alıp, çalıştığı-
mız markaların istekleri ve bizim tecrübelerimiz doğrultusunda kalıcı işler ortaya 
çıkarmak için yola koyulduk ve yolumuza kurulduğumuz günden bu yana da yeni-
likler katarak devam ediyoruz.

Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hayranlıkla bakılan ya-
ratıcı işlere Serbay Interactive imzası atmak.

Ajansımızda sunulan her türlü hizmetin, müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde 
verilmesini sağlamak.

Markaya verilen değer doğrultusunda insan kazanmak.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Stratejik Hedeflerimiz

Ajansları büyük yapan çalışan sayıları değil fikirleridir.
Markaları büyüten büyük ajanslar değil büyük fikirlerdir.

Serbay Grubu
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Organizasyon Şeması
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İşiniz hayatımızın büyük bir bölümünü dolduracaktır gerçekten tatmin olmanın 
tek yolu işinizin harika bir iş olduğuna inanmanızdır. Harika işler yapmanın tek yolu 
yaptıklarınızı sevmektir. Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin. Kalbin tüm 
meselelerinde olduğu gibi, onu bulduğunuzda öğreneceksiniz.

-Steve JobsBÜ
YÜ
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11 yıldır süregelen bu birliktelikte aramıza katılan her birey 
ailemizin bir parçası olmuş ilerleyen dönemde de ekibi-
mize katılacak her birey ailemizin bir ferdi olacaktır. Haya-
limiz olan Ar-Ge Merkezi’miz bu yıl faaliyetlerine başlamış-
tır. Ar-Ge merkezimiz ile Serbay Ailesi de büyümeye devam 
etmektedir. Birbirimizden güç alarak çalışıyor ve güçleni-
yoruz. Serbay Ailesi olarak yüzlerce projeye imza attık ve 
atmaya da devam edeceğiz. Yapılan veya yapılacak olan 

her projede, ortaya çıkan fikirler üzerine ekleyerek daha bü-
yük ve sağlam proje temelleri atıyoruz. 

‘Başarıya mesafeler engel olamaz’ prensibini benimsiyor ve 
önemsiyoruz.

Uzaktan çalışma sistemi ile her gün bir adım daha ileriye gi-
diyoruz.

“BİZ” geleceği, başarıyı ve hayatı paylaşıyoruz.

Biz Serbay Ailesi olarak birlikte güçlüyüz.
Serbay Grubu
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Rakamlarla Serbay Ailesi

Kadın - Erkek Çalışma Oranı

Çalışanların Şehir Dağılımı

Çalışanların Eğitim Durumları

Çalışanların Yaş Ortalaması

26

%56.25
Erkek

12 
DÜZCE

1 
BOLU

2 
ANKARA

1 
KONYA

Serbay Grubu
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Rakamlarla Serbay Müşteri Demografik Yapısı

820+ Müşterimizin 22+ Farklı Şehir Dağılım Haritası

2021 Yılında Çalıştığımız Müşterilerimizin 
Şehir Dağılım Haritası

2021 Yılında Çalıştığımız 267 Müşterimiz 16 Farklı Şehirde Bulunuyor.

Düzce (669) %81.59

Bolu (31) %3.78

Ankara (14) %1.71

Sakarya (13) %1.59

Konya (4) %0.49

Van (2) %0.24

Zonguldak (2) %0.24

Antalya (2) %0.24

Bursa (2) %0.24

Samsun (1) %0.12

Düzce (203) %76.03

Ankara (5) %1.87

Sakarya (4) %1.50

Antalya (2) %0.75

Bursa (1) %0.37

Konya (1) %0.37

Samsun (1) %0.37

Serbay Grubu
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Fiziksel dünyada bir müşterinizi mutsuz ederseniz bunu 6 kişi ile paylaşır. Dijital 
dünyada bir müşterinizi mutsuz ederseniz bunu 6000 kişi ile paylaşır.

- Jeff Bezos GÜ
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2021 Yılı Performansımız

E-TİCARET

90 PROJE
SOSYAL MEDYA

37 MARKA

16 FARKLI ŞEHİRDE
267 MÜŞTERİYLE

ÇALIŞTIK

WEB TASARIM VE YAZILIM

66 PROJE

Serbay Grubu
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2011 yılında kurulan ajansımız 2015 yı-
lına kadar yazılım departmanında müş-
terilerine özel çözüm üretmekteyken, 
2015 yılının kasım ayından bu yana Ide-
aSoft’un bölge bayiliğini yapmaktadır. 
2020 yılı ile “E-Ticaret Dostu” sloganı 
kapsamında ticaretini internete ta-
şımak isteyen müşterilerimize online 
alışveriş siteleri, ödeme sistemleri, on-
line reklam çözümleri ve sosyal medya 
yönetimi alanında hizmetlerini geniş-
letmiştir ve uçtan uça tam hizmet an-
layışıyla e-ticaret sektöründe hizmet 
vermektedir.

E-Ticaret Dostu ve Serbay Akademi 
iş birliği ile gerek e-ticarete başlamak 
isteyen kobilere gerekse e-ticaret si-
tesi yöneticiliği yapmak isteyen perso-
nellere çeşitli eğitimler verdik. Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğimiz ile 
sektörün büyümesi ve gelişmesi için 
Hepsi Burada, Trendyol, IdeaSoft gibi 
sektörün öncü markalarıyla eğitimler 
düzenledik.

2020 yılı sonunda yaptığımız e-tica-
ret satışlarımız ile IdeaSoft’un Türkiye 
bayi sıralamasını 7. olarak tamamladık. 
2021 yılında yaptığımız çalışmalar ve 
istekli ekibimiz sayesinde satışlarımızı 
%110 arttırarak IdeaSoft bayi sıralama-
sında 5 basamak yükselerek 2. olmayı 
başardık. Her zaman olduğu gibi Aile 
gibi çalıştık, aile olarak kazandık.

∙2021 yılı boyunca 1.020 kobi ile e-tica-
ret görüşmesi gerçekleştirdik,

∙120 kobi ile yüz yüze toplantı gerçek-
leştirdik,

∙90 kobi e-ticaret operasyonlarına 
Serbay ve IdeaSoft aracılığıyla başladı.

Serbay olarak IdeaSoft ile birlikte ka-
dınların işlerini profesyonel ilerletebil-
mesine yönelik destek olduk. Serbay 
Interactive Ajans Başkanı Görkem Öz-
demir “Girişimci kadınlara özel avan-
tajlı e-ticaret paketleri, pazarlama 
desteği, ücretsiz e-ticaret eğitimleri, 
ücretsiz sanal POS ve kargo anlaşması 
gibi birçok teknik imkanlar sunuyoruz. 
Kadınlara anında e-ticaret sitesi kurma 
imkânı veriyoruz ve anlaşmalı olunan 
çözüm ortakları ile kadın girişimcilerin 
gücünü artırmasını hedefliyoruz” dedi.

• E- Ticaret ekosisteminde çalışan her-
kes için Serbay Akademi iş birliği ile 
çeşitli e- ticaret organizasyonları ve 
eğitimleri sunmaktadır.
 • Ödeme sistemleri, pazar yeri enteg-
rasyonları, ürün girişi ve fotoğraf çe-
kimleri gibi tüm organizasyonunuzu 
tek bir noktadan yapmanızı sağlar.
• Güçlü iş ortakları sayesinde birçok 
markadan uygun fiyata hizmet ve ürün 
tedarik edebilmenizi sağlar. 

• Stoksuz e- ticaret sistemi noktasında 
hem altyapı kurulumu hem de stoksuz 
e-ticaret yapan e-ticaret siteleri ile 
sizleri buluşturur. 
• Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidi-
yor ve Amazon gibi pazaryerleriyle siz-
leri buluşturur.

E-Ticaret’te Kadın 
Girişimcilere Destek 

Oluyoruz

E-Ticaret Dostu Çözüm 
Merkezinde Ne Tür 
İmkânlar Var?

E-Ticaret Dostu ve 
Serbay Akademi ile 
Eğitimler Veriyoruz

E-Ticaret Dostu ile 
IdeaSoft Türkiye 

İkincisiyiz

2021 yılında  90 KOBİ’yi 
E-Ticarete taşıdık.

E-Ticaret Dostu 
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Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.

- Mustafa  Kemal Atatürk

Serbay Grubu
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Serbay kültüründe eğitim daima önde 
planda tutulmuştur. Eğitimin önemini 
vurgulamak ve bu alanda yapılan çalış-
maları olgunlaştırmak için ise Serbay 
Akademi kurulmuştur.

Bizim Serbay Akademi’deki amacımız; 
Serbay markalarına, çalışanlarına, 
müşterilerine ve iş ortaklarına çeşitli 
eğitim ve etkinlikler düzenleyen tabiri 
doğru ise bir “okul” olmaktır. Bünye-
sinde birçok eğitimin düzenlendiği, 
çeşitli alanlarda personellerin yetiş-
tirildiği, ulusal markaların yerelde bu-
lunan küçük ve orta ölçekli kobilerine, 
öğrencilere ve sektöre yeni atılmış ar-
kadaşlarımıza okul olmasını istiyoruz. 
Biliyoruz ki eğitim, her dönemde en 
büyük ihtiyacımız ve aynı zamanda bizi 
ileriye taşıyacak olan en önemli unsur 
olmuştur.

Serbay Interactive olarak kuruldu-
ğumuz günden bu yana bir hayalimiz 
vardı. Serbay bünyesinde; markala-
rına, çalışanlarına, müşterilerine, iş 
ortaklarına çeşitli eğitim ve etkinlikler 
düzenleyen bir birim kurmak istiyor-
duk. Biliyorduk ki eğitim ve etkinlikler 
her dönemde en büyük ihtiyacımız ve 
bizi ileriye taşıyacak olandı. 

Bizde böylece Serbay Interactive 
reklam ajansı bünyesinde 2020 yılı-
nın Ekim Ayında, çeşitli konseptlerde 
genel katılıma açık veya kuruma özel 
etkinlik ve eğitimler tasarlar, hazırlar, 
organize etmesi için Serbay Akademi’yi 
kurduk.

Serbay Akademi Ne Tür 
Eğitimler Verir?

Çalıştığımız Kurum ve 
Markalardan Bazıları

Serbay çatısı altında, 
çeşitli eğitim kurumları 
ile iş birliği yaparak 
kulübe katılan 
öğrencilere tasarım 
süreçlerini taktiklerini 
ve kendi tasarımlarını 
geliştirmelerine imkan 
sağlamak adına Serbay 
grafik tasarım ekibi 
ve konuk katılımcılar 
ile eğitimler vererek 
ilerleyen süreçlerde iş ve 
staj şansı bulabilmeleri 
için planlanmıştır.

Yazılım öğrencilerine 
ve meraklılarına yönelik 
profesyonel yazılım 
kültürünü aşılamak ve 
ülke geleceğinde rol 
oynayacak gençler ile 
geleceğe bir adım daha 
yaklaşmak amacıyla 
planlanmıştır.

Serbay Influcer Akademi, 
yeni yüzler ve potansiyel 
influcerlara içerik 
üretimi, ajans kültürü 
eğitimleri vererek 
Serbay ajansıyla beraber 
büyük markaların marka 
yüzleri olabilmeleri 
amaçlanmaktadır.

Serbay Akademi 
Yazılım
Kulübü

Serbay Akademi 
Tasarım
Kulübü

Serbay
Influencer 
Akademi

Atacağımız AdımlarBizi İleriye Taşıyacak Tek Şey “Eğitim”

Serbay Grubu

2021 Yılında 200+ 
Kişiye Eğitim Verdik
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kod8.net
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Küçük ve orta ölçekli firmaların herhangi bir teknik bilgi ya da yazılım kurulumu 
olmadan, yeni nesil mobil uyumlu hazır web sitesi platformu olarak 2015 yılında 
kurulduk.

Kurulduğumuz günden bu yana ürün çeşitliğimizi arttırarak sadece hazır web si-
teleri değil çeşitli online platformlar geliştirdik. Rehber8, Emlak8, OptikPro, Ha-
ber8 ve Vua başta olmak üzere birçok markamızı hayata geçirdik.

Bizim en büyük özelliklerimizden biri de tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar 
üzerinden sunan ve bugün yüzlerce “mutlu” müşterisi olan yeni nesil bir platform 
olmamızdır.

Sektörlere göre düzenlenmiş projelerimizi en ucuz ve kolay yoldan sahiplerine 
ulaştırılmayı hedefleyerek, böylelikle az para harcayarak, verimliliği yüksek, ge-
lişmiş teknoloji kullanan projelere sahip olunabilmeye imkan sağlamaktayız.

Kod8 Grubu
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İşletmelerin dijital dünyadaki ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayarak her zaman 
tercih edilen, başarılı ve yenilikçi bir firma olmak.

Hizmetlerimizle, müşterilerimize değer katarak beraber büyümek ve AR-GE ça-
lışmaları yaparak, dünya pazarında rekabet edebilecek ürün ve hizmetler üret-
mektir.

Hizmetlerimizle, müşterilerimize değer katarak beraber büyümek.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Stratejik Hedeflerimiz
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Öncelikli Konular

Odak Alanlarımız

Sosyal, kurumsal yönetim ve ekonomik etkimizi paydaşlarımız ve yazılım sektörü 
dinamiklerini göz önünde bulundurarak önceliklelerimizi belirledik.

Kod8 Yazılım Teknolojileri olarak yüksek önem derecesinde olan konularımız; 
Teknoloji ve Ar-Ge, Dijital Dönüşüm, Müşteri Gizliliği ve Veri Güvenliği, Müşteri 
Odaklılık ve Yetenek Yönetimi oldu. 

Kod8, yazılım sektöründe ürettiği ve geliştirdiği ürünler ile çeşitli sektörlerde ko-
bilerin dijitalleşme süreçlerine destek vermektedir. 

Kurulduğumuz günden bu yana etki ettiğimiz bir çok sektör ve paydaşlarımız oldu.  
Önümüzde ki yıllarda da çeşitli sektörlerdeki ürünlerimizi olgunlaştırmaya ve gü-
cümüze güç katan bayilerimiz ile tüm Türkiye’ye ulaştırmaya devam edeceğiz.

Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektörü

Gıda Sektörü

Sağlık Sektörü

İnşaat Sektörü

Serbay Interactive olarak kurulduğumuz günden bu yana haber/medya sektö-
rünün daima içinde bulunduk. Bölgemizde 11 yıldır haber sitesi geliştirme tec-
rübesine sahip bir ekip olarak bugün halen medya sektörüne ürün ve hizmetler 
geliştiriyoruz. 2020 yılı ile birlikte Kod8 Yazılım Teknolojileri şirketi olarak haber 
yazılımlarımızı “Haber8” markası altında  günümüz yazılım ve teknolojilerine uygun 
olarak geliştiriyoruz. Haber8 ile birlikte Reklam8 ve Rehber8 projelerimizide eş 
zamanlı olarak geliştirerek Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yazılımları-
mız ile haber ve medya sektörüne katkı sağlamaya devam ediyoruz.

2020 yılının dünyamıza ve ülkemize getirdiği COVID salgını üzerine kafe ve res-
toran sektöründe hizmet gösteren müşterilerimizin talebi üzerine geliştirdiğimiz 
Vua uygulamamız ile temassız menü, temassız sipariş ve temassız tahsilat gibi 
konularda yeni nesil çözüm ürettik. 

Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde yeme içme sektörüne yönelik olarak 
Vua uygulamamızın yetenek ve becerilerini giderek arttırarak sektöre özel yeni 
çözümler geliştireceğiz.

”Her Optik Şirketinin, Optik Asistanı Olsun Projesi” kapsamında geliştirdiğimiz ve 
şu anda  birçok optisyen ve gözlük işletmecilerinin kullandığı OptikPro markamızı 
her geçen gün gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yetenek ve becerilerilerini arttır-
maktayız.

Kod8 Grubu’muz bünyesinde faaliyet gösteren Emlak8 markamız ile inşaat ve em-
lak sektöründeki hizmetlerimizi önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek arttırmış 
olacağız. Bu noktada hedefimiz öncelikle bölgemizde inşaat ve emlak sektörünün 
web sitesi alt yapısı kurma  noktasında sektörün lokomotifi hâline gelebilmektir.

Kod8 Grubu
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2021 Yılı Performansımız

13
Haber Sitesi

20
Kobi Sitesi

20
Emlak/İnşaat Sitesi

7
IOS/Android Haber
Mobil Uygulaması

2
IOS/Android E-Ticaret 

Mobil Uygulaması
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Markalarımız

Türkiye’nin önde gelen emlak portal-
larından biri olma ideasıyla çıktığımız 
yolda; ‘Aradığın evi bul’ diyerek, kaliteli 
hizmet ve şeffaf bilgi anlayışını, gayri-
menkul profesyonellerini ve bireyleri 
doğru, kapsamlı referans bilgilerle aynı 
çatı altında buluşturan güvenilir bir 
gayrimenkul bilgi ve pazarlama plat-
formu olmayı hedef edindik.

Kod8 tarafından geliştirdiğimiz ve ge-
liştirmeye devam ettiğimiz Haber8, bir 
haber yazılım sistemidir. Serbay Inte-
ractive bünyesinde 10 yıldır geliştir-
mekte olan haber sitesi yazılarımları 
noktasında ki tüm tecrübemizi akta-
rarak yepyeni bir marka olan Haber8 
yazılımımızı sizlerin hizmetine sunduk.
Kod8, haber yazılımları, sunucu ve 
hosting hizmetleri, mobil uygulama 
çözümleri ile her an sizin yanınızdadır.

Kod8 ürünlerini kullanan şirketlerin bil-
gilerinden oluşturulmuş, 2015 yılından 
bu yana geliştirilen, Kod8 müşterile-
rine sunulmuş ücretsiz firma rehberi-
mizdir.

2021 yılı ile birlikte Bolu İzzet Baysal 
Üniversitesi destekleriyle Bolu Tek-
nokent’te Ar-ge Merkezimizde Kod8 
Yazılım Teknolojileri bünyesinde yer 
alan yazılımlarımıza entegre olarak ge-
liştirmeye başladığımız Reklam8, tek 
noktadan tüm portalların reklamlarının 
yönetilmesini hedeflektedir. Yazılımı-
mızın Ar-Ge çalışmalarına start vere-
rek 13 haber sitesinde test yayınına 
başlamıştır.

Optikpro, Kod8 Yazılım Teknolojileri’nin 
“Her Optik Şirketinin, Optik Asistanı 
Olsun Projesi” kapsamında geliştirdi-
ğimiz bulut tabanlı bir optik sistemidir. 
Optikpro ile basit bir şekilde 5 dakikada 
hazırlanabilir ve kolayca yönetilebilir.

Vua müşterilerinizin restoran veya ca-
fenize geldiklerinde onlara hijyenik hiz-
met sunabilmek adına, masaları üze-
rinde bulunan karekodu okutarak kendi 
cihazlarından menünüze ulaşıp, sipariş 
vermesini sağlayan sistemimizdir.

K8 İçerik Yönetim Sistemi; Serbay In-
teractive’in kurulduğu günden buyana 
geliştirmiş sPanel İçerik Yönetim Sis-
temi’ni 2021 yılında Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi desteğiyle Bolu 
Teknokent’te açtığımız Kod8 Yazılım 
Ar-Ge Merkezi’miz ile K8 İçerik Yönetim 
Sistemi olarak geliştirilmeye devam 
edilmekte olup Ar-Ge faaliyetlerimizin 
başında gelmektedir.

içerik yönetim sistemi
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Ar-Ge Merkezi’miz ile Daha Güçlü Olacağız!

Müşterilerimizin işlerinde verimlili-
ği artıran, veri güvenliği sağlayan ve 
çevresel etkilerini azaltan teknoloji 
çözümleri sunarak onların dijitalleşme 
süreçlerine destek veriyoruz. Yeni ne-
sil iş yazılımlarında dijital dönüşüm ve 
deneyim eğilimlerine hizmet odaklı 
yaklaşımımızla yanıt veriyoruz. 
Bu doğrultuda, şirketimizin temelini 
oluşturan dijital dönüşümün her geçen 
gün dünyamızda ve ülkemizde önemi 
giderek artmaktadır. Biz de ürünle-
rimizi ve markalarımızı bu dönüşüme 
adapte etme gayreti içerisindeyiz.

Küçük işletmelerden büyük işletme-
lere, her müşterinin işinin ve faaliyet 
gösterdiği sektörün ihtiyaçlarını kar-
şılayan ürün ve hizmetler geliştirdik ve 
geliştirmeye de devam ediyoruz.

Kod8 Yazılım Teknolojileri olarak, di-
jital dönüşümün getirdiği teknolojik 
uygulama ve yenilikleri yakından takip 
ediyor, ürün ve hizmetlerimize entegre 
ettiğimiz öncü teknolojilerle fark ya-
ratmaya ve müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırmaya öncelik veriyoruz. 

Kod8 Yazılım Teknolojileri bünyesinde 
birçok sektöre hizmet veren yazılımlar 
ve uygulamalar geliştiriyoruz. Bu ya-
zılımların sadece kendi içimizde değil 
ülkemize katma değer sağlamak adına 
sektörümüzün paydaşları ve yazılım 
sektöründe eğitim görmekte olan öğ-
rencilerimizin kullanımına açmak isti-
yoruz.

Yazılım departmanımızın ve Ar-Ge eki-
bimizin ürettiği ürünleri açık kaynak 
kodlu olarak GitHub’da paylaşılma-
sıyla, web uygulamaları için uçtan uca 
çözüm üretmek herkes için mümkün 
oluyor.

Açık kaynak kod dünyasında sadece 
tüketici değil, aynı zamanda katkı sağ-
layan bir üretici olarak yer alarak, Tür-
kiye’nin yüksek kaliteli yazılım üretimini 
destekliyoruz.

Kod8 Yazılım Teknolojilerinin kaynak 
kodlarına Github’da 

https://github.com/kod8 adresinden 
ulaşılabiliyor.

Açık Kaynak Kod 
Uygulaması 

Ar-Ge, İnovasyon ve 
Dijital Dönüşüm

Tayyare Limanı olarak 11 yıldır Düzce’de 
yazılım ve reklam alanında başarı grafi-
ğini sürekli yükseltiyoruz. Bünyemizde 
yer alan Serbay ve Kod8 Grubu marka-
larımıza ait Ar-Ge Merkezi faaliyetleri-
mizi il dışına taşıyoruz. Tayyare Limanı 
olarak, bu kapsamda Bolu Teknokent 
Ar-Ge Merkezi’mizi Bolu ve bölge işlet-
meleriyle buluşturduk.

Dijitalleşme, hayatın her alanını de-
rinden etkileyen en önemli küresel 
trendler arasında yer almaktadır. Nes-
nelerin internetinden bulut teknolo-
jilerine, büyük veriden yapay zekaya 
pek çok farklı alandaki gelişme, dijital 
dönüşmeye yön vermektedir. Tayyare 
Limanı Grubunda bulunan şirketler ise 
dijital dönüşümden en çok yararlanan 
sektörler arasında yer alıyor. Bizler 
kurulduğumuz günden bu yana dijital-
leşme, inovasyon ve Ar-Ge bilincinin 
farkında ve sürekli dijitalleşme yö-
nünde geleceğe ayak uydurmaya de-
vam etmekteyiz. Tayyare Limanı Grubu 
markaları olarak, dijital dönüşümün 
getirdiği teknolojik uygulama ve yeni-
likleri yakından takip ediyor, ürün ve 
hizmetlerimize entegre ettiğimiz öncü 
teknolojilerle fark yaratmaya ve müş-
terilerimizin hayatını kolaylaştırmaya 
öncelik veriyoruz.

Ar-Ge ve inovasyon ile yeni teknolo-
jileri ürün ve hizmetlerimize entegre 
etmemiz işimizin devamlılığını ve re-
kabet gücümüzü güvence altına ala-
bileceğine inanıyoruz. Müşterilerimi-
zin dijital dönüşümünü desteklerken, 
geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri daha 
da ileri seviyeye taşımanın gayreti içe-
risindeyiz. 

2021 yılının ilk ayı ile birlikte Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi A.S. iş bilirli-
ğimiz sayesinde Ar-Ge ofisimizi hayata 

geçirdik. Önümüzdeki yıllarda Ar-Ge 
harcamalarına ayırdığımız kaynak, 
toplam gelirlerin %27’sini oluşturur-
ken çalışanların ise %51’i Ar-Ge ala-
nında çalışmasını planlamaktayız.
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Bayi ve İş Ortaklığı Platformu 

Gücümüze güç katan bayilerimiz ile ürün ve 
hizmetlerimizi tüm Türkiye’ye sunuyoruz!

Neden Kod8 Yazılım Teknolojileri İş Ortağı Olunmalı?

Her geçen gün gelişen dijitalleşme ve 
yazılım sektörü ekosisteminde aktif rol 
oynamak isteyen ve günün sonunda 
hep kazançlı çıkmak isteyen firmaları 
Kod8 Yazılım Teknolojileri bayisi ol-
maya davet ediyoruz.

Kod8 Yazılım Teknolojileri, 2015 yılın-
dan bu yana teknolojinin gelişimine pa-
ralel olarak durmadan yenilenen ürün 
ve çözümlerini Kod8 markasıyla tüm 
Türkiye’ye sunuyor. 

Güçlü bir ortaklık ile bu ekosistemde 
yer almak isteyen şirketlere çözüm or-
taklığı imkânı sağlıyor.
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El elden üstündür Tayyare Limanı’nda...
Akıl akıldan, fikir fikirden.
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2022 Hedeflerimiz

Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim İçin Çalışıyoruz

AR-GE MERKEZİ

SERBAY AKADEMİ

İNSAN KAYNAKLARI

Ar-Ge Faaliyetlerimiz: 2022 yılı ile birlikte özellikle Haber8 ve Emlak8 markaları-
mızdaki faaliyetlerimizi arttırarak sektör ve paydaşlarına katkı sağlamayı planlı-
yoruz.

Yazılım İhracatı: Ürettiğimiz yazılımları İngilizce ve Almanca olarak tüm Dünya 
ülkelerine sunarak yazılım ihraç etme çalışmalarımızı hızlandırma hedefindeyiz.

Yazılım Kulübü: Yazılım öğrencilerine ve meraklılarına yönelik profesyonel yazılım 
kültürünü aşılamak ve ülke geleceğinde rol oynayacak gençler ile geleceğe bir 
adım daha yaklaşmak amacıyla planlanmıştır. 

Tasarım Kulübü: Serbay çatısı altında, çeşitli eğitim kurumları ile iş birliği yaparak 
kulübe katılan öğrencilere tasarım süreçlerini taktiklerini ve kendi tasarımlarını 
geliştirmelerine imkan sağlamak adına Serbay grafik tasarım ekibi ve konuk katı-
lımcılar ile eğitimler vererek ilerleyen süreçlerde iş ve staj şansı bulabilmeleri için 
planlanmıştır.

Influencer Akademi: Serbay Influcer Akademi, yeni yüzler ve potansiyel influ-
cerlara içerik üretimi, ajans kültürü eğitimleri vererek Serbay ajansıyla beraber 
büyük markaların marka yüzleri olabilmeleri amaçlanmaktadır.

Çağrı Merkezi: 2021 yılında 16 farklı şehirde çalıştık. 2022’de de hedefimiz ülke-
mizin tüm şehirlerinde aktif olmaktır. Çağrı merkezimiz ile hem pazarlama hemde 
destek departmanlarımızı genişletmeyi planlıyoruz.

Uzaktan Çalışma Sistemi: Uzaktan çalışma sistemini destekleyerek kalıcı hale 
getirmek için çalışmalarımızı arttırma amacındayız.
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Müşteri Odaklılık 
ve Müşteri Deneyimi

Tayyare Limanı şirketleri olarak müş-
teri odaklılığının, sadece ürün ve hiz-
met odaklı değil, aynı zamanda günden 
güne gelişim ve büyüme olduğunu bi-
liyoruz. 

Müşterilerimizle diyalog kurduğumuz 
süreçlerin her aşamasında onların 
şirketimizden beklentilerini sorgulu-
yor, elde ettiğimiz verileri kendimizi 
sürekli geliştirmek için kullanıyoruz. 
Hem kendi gelişimimiz hem de müşte-
rilerinin büyümesinin temel kaynağının 
karşılıklı iletişim olduğunu biliyoruz.

Karşılıklı gelişim ve değişime dayalı, 
kalıcı ve güven odaklı müşteri ilişkileri 
yönetimi anlayışımız, işimizin  en temel 
odağını oluşturmaktadır.

Bu yüzden şirketimiz; müşteri iletişim 
süreçlerini yakınlaştırmak, müşteri-
lerimizin şirketimize ve markalarımıza 
olan inancını güçlendirerek, müşteri-
lerimizin sadakatini yükseltecek ak-
siyonlar planlamak ve müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyede tutabilmek 
amacıyla müşterileri ilişkileri depart-
manının en temelde olacağı şekilde 
yapılandırılmıştır.

İnsan Odaklı Yönetim 
Anlayışı

Bizlerle çalışan arkadaşlarımız, gele-
ceklerini beklentilerine göre şekillen-
dirirken, yürütmekte oldukları görevle-
rinde başarılarını ve verimlerini artırıcı 
fırsatları yaratmak temel yaklaşımı-
mızdır.

Şirketimiz; insan odaklı yönetim anla-
yışı içerisinde, çalışanlarımıza kurum 
içi ve dışından verdiğimiz eğitimlerle 
birlikte, onların kendilerini geliştirme 
düzeyleri, kişilik özellikleri ve üst dü-
zeylere gelme azimleri dikkate alınarak 
kariyer planlarına yön vermektedir.

Tarafsız ve fırsat eşitliği anlayışıyla 
kariyer yönetimi yaparak, bir yandan 
kişilerin performans ve motivasyon-
larını en üst düzeyde tutmak ve diğer 
yandan şirketin uzun vadeli hedeflerini 
gerçekleştirmesini sağlamak temel 
hedefimizdir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime 
açık, işini seven, ekip çalışmasına ve 
takım ruhuna inanan, etik değerlere 
sahip, müşteri odaklı ve sosyal sorum-
luluk duyarlılığı yüksek olan insan kay-
nağıdır.

İnsan Kaynakları 
Felsefemiz

Eğitim - Gelişim Sistemi

Tayyare Limanı, hedeflerine ve hayal-
lerine ulaşabilmek ve başarılı olabil-
mek için en önemli kaynağı insan ola-
rak görmektedir. Bu nedenle, genç ve 
gelecekte başarı potansiyeli yüksek 
çalışan ve yönetici adaylarını yetiştire-
rek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı 
hedeflemektedir.

Tayyare Limanı ailesine katılan tüm 
çalışanlarımız ilk olarak oryantasyon 
süreci ve eğitimine dahil olmakta, şir-
ketimize ve görevine olan uyumu sağ-
lanmaktadır.

Görev aldıkları departmanın gerekle-
rine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve 
yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, 
mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları 
belirlenerek, plan dahilinde desteklen-
mektedir.

Serbay Akademi ile birlikte, şirket 
içinde ve dışında sürekli sağladığımız 
kişisel ve mesleki gelişime yönelik eği-
tim, kurs, seminer, fuar ziyaretleri vb. 
olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer 
gelişimleri desteklenir.
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Son dönemde ortaya çıkan Covid 19 
virüsü insan hayatını olduğu gibi Ser-
bay Ailesi olarak bizleri büyük ölçüde 
etkiledi. Günlük yaşamımızın yanı sıra 
iş hayatımıza da etkileri oldu. Bu etki 
ise yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına 
sebep oldu. Covid 19’la beraber yeni iş 
kolları ortaya çıktı. İş hayatında mey-
dana gelen ihtiyaçlar doğrultusunda 
ise Serbay Ailesi olarak  home office 
sistemine geçiş yapan ilk şirketler ara-
sında yer aldık.

Tayyare Limanı üyeleri ofise gelmeden 
home office sistemi sayesinde çalış-
malarına devam edebilmektedir. Ekip 
üyeleri iletişim araçlarının çeşitliliği 
sayesinde yetkili/görevli kişilerle sanal 
ortamda iletişim kurabilmektedir. İhti-
yaç duydukları her konuda yetkili kişi-
den yardım alabilmektedirler. 

Firmanın taleplerini doğru algılayıp 
o yönde profesyonel bir iş çıkarmak 
bizim için son derece önemli bir nok-
tadır. Profesyonel bir iş çıkarmak için 
ise iletişimin son derece güçlü olmalı-
dır. Diyalogların güncel kalması ise bu 
güçlü iletişimi desteklemektedir.

Uzaktan Çalışma Sistemini Destekliyor 
ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz

Peki Tayyare Limanı’nda uzaktan çalışan 
ekip üyesi ile iletişim nasıl güçlü kalıyor? 
Çalışmalar Nasıl profesyonelleşebiliyor? 
Firmanın taleplerini nasıl doğru 
algılanabiliyor? 
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surdurulebilirlik@tayyarelimani.com

Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa 
Bulvarı No:3/24 Tayyare Limanı / Düzce

+90 (380) 523 27 73

E:

A:

T:

Tayyare Limanı Sürdürülebilirlik Ra-
poru sadece bilgilendirme amacıyla 
hazırlanmıştır ve raporun kapsadığı 
döneme ait doğru ve güvenilir oldu-
ğuna inanılan bilgi ve kaynaklar kul-
lanılmıştır. Bu raporda yer alan içerik 
herhangi bir beyan, garanti veya taah-
hüt olarak yorumlanamayacağı gibi bu 
içeriğin eksiksiz ve değişmez olduğu 
da garanti edilmemektedir.

Bu raporun her hakkı Tayyare Limanı’na aittir.

info@tayyarelimani.com

Kader Kalem

kader@serbay.net

Nisa Aydın

nisa@serbay.net

Berkcan Kahya

berkcan@serbay.net

Sürdürülebilirlik Ekibi 

Geri Bildirimleriniz,
Görüş ve Önerileriniz İçin

İçerik

Rapor Tasarım 

Yasal Uyarı 

Künye
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Burası Tayyare Limanı
Umutların ve Hayallerin Yükseldiği Liman!


