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2011 - 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

Kesin

Katlayın

Bizimle Uçurun!

Tasarım özgürlüğümüzü çocukluğumuzda bulduk ve uçurabildiğimiz kadar uçurduk.
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ÖZGÜRLÜĞÜN DİĞER ADI: UÇMAK

Özgürce uçmak; her zaman insanoğlunun bir numaralı 
tutkusu olmuştur. Hatırlıyor musunuz? Çocukluğu-
muzdaki en büyülü hayallerimizden biri uçmak’tı. Biz 
uçamıyorsak bizim yerimize okul sıralarında kendi eller-
imizle yaptığımız kağıttan uçaklar uçardı. İlk bakışta 
çok basit görünen kağıttan uçaklar aslında tek bir hayal 

barındırıyordu: uçmayı...

Ne kadar korkutucu olsa da yaratıcılığın ve özgürlüğün 
simgesidir. Ama artık Uçmak sizi korkutmasın! Çünkü, 
çocukluğunuzdaki hayalleri bugün aynı istek ve heye-
canla sizlere sunan bir Tayyare Limanı’nız var. Gelin sizi 
ve markanızı özgürlüğün rengarenk tonları ve  yepyeni 

bir tasarım anlayışı ile buluşturup, bu kağıttan uçağı 
beraber özgürce uçuralım.
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Rapor Hakkında

Bünyesinde Serbay ve Kod8 Grubunu barındıran Tayyare 
Limanı’nda 10 yıllık geçirdiğimiz süreç için hazırladığımız 
ilk sürdürülebilirlik raporumuzdur.

Sürdürülebilirlik konularında 31 Aralık 2020 tarihinde sona 
eren 120 aylık dönemdeki kurumsal yönetim, sosyal ve 
çevresel alandaki performansını kapsamaktadır. 

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir başarıya odaklanan 
Tayyare Limanı, hem kurum içinde hem de dış paydaşlarıy-
la gerçekleştirdiği kurumsal, sosyal ve çevresel çalışma-
larını kamuoyunun dikkatine sunmaya büyük özen göster-
mektedir.

Tayyare Limanı, sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz birer 
parçası olarak gördüğü iç ve dış paydaşlarının düşüncel-
erine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda tüm katkı, 
öneri, geribildirim ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer 
alan Sürdürülebilirlik Ekibi’ne ulaşabilirsiniz. 

Rapor Hakkında İletişim
surdurulebilirlik@tayyarelimani.com 
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Serbay Interactive olarak 2018 yılının Nisan ayında yepye-
ni bir ofis tasarladık, adını Tayyare Limanı koyduk ve içine 
taşındık. Yine Düzce’de pek alışa gelmemiş bir olaya 
öncülük yaptık. Çalışma ofisine farklı bir isim koyan belki 
de ilk ve tek şirkettik. 

Tayyare Limanı’nda Serbay Grubu ve Kod8 Grubu şirketleri 
olarak umutlarımızın ve hayallerimizin peşinden koşu-
yoruz. Yeni umutların ve hayallerin yükseleceği limanımız-
da çalışmanın heyecanını hala ilk gün gibi yaşıyoruz. 

Tayyare Limanı’nın önünde uzun yıllar var; bizim de anlata-
cağımız uzun hikayeler...

Tayyare Limanı Hakkında

7
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TAYYARE           LİMANI

Temsilcilikler



Tayyare Limanı 2011 - 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

1211

Kilometre Taşlarımız

İlk Açılış

2011 yılında Düzce’de küçük bir yazılım şirketi 
olarak çalışmalarımıza başladık.

Oemlak.net

İnşaat ve emlak sektöründe ki firmaların bir portal 
üzerinde toplandığı Düzce’nin ilk ve tek emlak 
sitesi oemlak.net’i kurduk.

Rehber8

Kod8 ürünlerini kullanan şirketlerin bilgilerinden 
oluşturulmuş, 2015 yılından bu yana geliştirilen, 
Kod8 müşterilerine sunulmuş ücretsiz firma 
rehberidir.

Serbay Social

Her geçen yıl üzerine katarak ilerlediğimiz sek-
törde bu yıl içerisinde ortaya koyduğumuz “Mar-
kanızı Sosyalleştiriyoruz!” sloganı kapsamında 
çalıştığımız markalara sosyal medya danışmanlığı 
ve online reklam çözümleri sunmaya başladık.

sMail

Serbay Interactive web tasarım ve yazılım hizmeti 
sunduğu müşterilerine özel olarak geliştirmiş olduğu 
Serbay sMail sistemini 2018 yılı ile birlikte müşterile-

rinin kullanımına açmıştır.

OptikPro

Optikpro, Kod8 Yazılım Teknolojileri’nin “Her Optik 
Şirketinin, Optik Asistanı Olsun Projesi” kapsamında 

geliştirdiği bulut tabanlı bir optik sistemidir. Optik-
pro ile basit bir şekilde 5 dakikada hazırlanabilir ve 

kolayca yönetilebilir.

Haber8

Haber8; Kod8 tarafından geliştirilen ve geliştirilmeye 
devam eden haber yazılım sistemidir. 10 yıllı aşkın 

Serbay Interactive bünyesinde geliştirmekte olduğu 
haber sitesi yazılarımları noktasındaki tüm tecrübesi 

ile Haber8 yazılımı yayına alındı.

E-Ticaret Dostu

Ticaretini internete taşımak isteyen müşterilerimize 
online alışveriş siteleri, ödeme sistemleri, online 

reklam çözümleri ve sosyal medya yönetimi alanında 
hizmetler sunuyoruz.

sPanel

sPanel; hazırladığımız web sitelerinin içeriklerinin 
yönetimini sağlamak için kurulduğumuz günden 
bu yana geliştirilmeye devam ettirdiğimiz (CMS / 

Yönetim Paneli) İçerik Yönetim Sistemimizdir.

Kod8 Yazılım Teknolojileri

Ajansımızın, “İnternet sitesinin en kolayı, en 
ucuzu” sloganı kapsamında geliştirdiği ve web 
sitelerinin kullanıcıları tarafından oluşturulduğu 

hazır web sitesi sistemidir.

İdeasoft İşbirliği

IdeaSoft ile iş ortaklığı kurarak, müşterilerimize 
e-ticaret sektöründe vereceğimiz hizmetlerde 

özel fiyatlardan faydalanabilme imkanı sunuyoruz.

Tayyare Limanı

Yeni hikayeler anlatmak için yepyeni bir ofis hazırladık, 
adını da “Tayyare Limanı” koyduk. Ajansı, Tayyare 
Limanı’na taşıdık. “Tayyare Limanı’nın önünde uzun 
yıllar var; bizim de anlatacağımız uzun hikayeler...”

Oemlak artık Emlak8

2011 yılında kurduğumuz Oemlak.net web sitemizi 
Kod8 Yazılım Teknolojileri firmamızın çatısı altında 
“Aradığın evi bul!” sloganı kapsamında Emlak8 mar-
kası ile hizmetlerimizi sunmaya karar verdik.

Vua

Vua, müşterileriniz restoran veya cafenize 
geldiklerinde onlara hijyenik hizmet sunabilmek 
adına, masaları üzerinde bulunan karekodu okutarak 
kendi cihazlarından menünüze ulaşıp, sipariş 
vermesini sağlayan sistemdir.

Serbay Akademi

Çeşitli konseptlerde genel katılıma açık veya kuruma 
özel etkinlik ve eğitimler tasarlar, hazırlar, organize 
etmek için Serbay Interactive şirketi çatısı altında 
Serbay Akademi’yi kurduk.
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Serbay Grubu
Markaları

6

Aktif Çalışan
Sayımız

15

Aktif İş
Ortağımız

20+

Müşteri
Sayımız

600+

Kod8 Grubu
Markaları

6
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Tayyare Limanı             Ekosistemi

El elden üstündür Tayyare Limanı’nda...
Akıl akıldan, fikir fikirden.
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YÖNETİCİ
MESAJLARI
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Değerli Paydaşlarımız,

2011 yılında bir yazılım firması olarak kurduğumuz Serbay 
markamızın bugün 10. yılını doldurmasının heyecanını yaşıyoruz. 
İlk günki heyecanımızı 10. yılımızda da yaşıyor olmanın mutluluğu 
içerisindeyim.

Geçirdiğimiz yıllar boyunca birçok arkadaşımız ile çalışma fırsatı 
bulduk. Birçok müşterimize hizmet vererek ekibimiz ile birlikte gü-
zel işlere imza attık. Serbay ile birlikte birçok markamızı da sizlerin 
hizmetine sunduk.

Kod8 Yazılım Teknolojileri ve Tayyare Limanı bizler için kilometre 
taşlarımız arasında önemli dönüm noktası olmuştur.

Hedeflerimize ulaşma yolunda, çalışanlarımızın tutkusunun, üret- 
kenliğinin ve gelişiminin bizim en önemli gücümüz olduğuna ina-
nıyoruz. Bu doğrultuda yetenek yönetiminin önemli bir başlık 
olduğu bilinciyle, bu konuyu önemsiyor ve çalışanlarımızın mutlu-
luğunu kendimize esas alıyoruz. Yeni nesil çalışanlarımızın amaç 
odaklı çalışma isteğine, kendini sürekli geliştirmesine ve eğitimine 
imkan sağlayan Serbay Akademi markamız ile onlara destek veri-
yoruz. 

Kurulduğumuz günden bu yana kurumsallaşma ve sektöründe 
saygın şirket olma yolunda çalışmalarımız her geçen gün artmak-
tadır. Bu sebeple Serbay’ın 10. yılıyla birlikte logomuzu ve kurum-
sal kimlik rehberimizi de yeniledik. 

Bu kapsamda, Tayyare Limanı Grubu içerisinde kurumsallaş-
ma çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek 10 yıllık süreçteki 
sürdürülebilirlik raporumuzun ilkini sizlerle buluşturuyoruz.

Tayyare Limanı bünyesinde yer alan markalarımız ile birlikte, 2021 
yılında da hedeflerimize ilerlemenin heyecanı ile var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

‘‘Tayyare Limanı bünyesinde bulunan markalarımızı etkin,
 inisiyatif alabilen, iletişime açık ekipler ile yönetiyoruz.’’

Görkem ÖZDEMİR

Ajans Başkanı

Yönetici Mesajları

Görkem ÖZDEMİR
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Değerli Paydaşlar,

Serbay’ı kurduğumuz günden bu yana “hep daha iyisi” anlayışı ile 
bugünlere taşıyarak 10. yılımızı doldurduk. Çalışanlarımız, müşteri- 
lerimiz ve iş ortaklarımızın gayreti ve desteği ile çalışmalarımızı 
daha ileriye taşıyabilmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Bugün günümüzde dijital medya ve yazılım sektörünün hacmi ve 
önemi giderek artmaktadır. 2011 yılından bu yana markalarımız 
ve şirketlerimizin lokomotifini ve ana omurgasını dijital medya ve 
yazılım sektörü oluşturmaktadır. Geçirdiğimiz yıllar ve yaptığımız 
çalışmalar sonucunda bu sektörlerde önemli atılımlar ve gelişmeler 
yaşadık.

2015 yılında kurduğumuz Kod8 Yazılım Teknolojileri şirketimize 
bağlı olarak, Kod8 Grubu içerisinde farklı projelere imza atma şansı 
yakaladık. Emlak8, Rehber8, OptikPro, Vua gibi markalarımızı 
müşterilerimizin hizmetine sunduk. 2021 yılı ile birlikte Haber8 
markamızı, markamızın faaliyetlerini duyurmayı ve medya planla-
ma sektöründe yepyeni bir ürün hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

10 yıllık süreçte Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm her zaman 
ilk önceliklerimiz arasında oldu. 2021 yılı Ar-Ge çalışmalarımızı hız- 
landırdığımız bir yıl olmasını diliyorum. Bu kapsamda Bolu İzzet 
Baysal Üniversitesi ile görüşmelerimizi hızlandırdık. Umarım çok 
yakın zamanda mutluluğumuzu sizlerle paylaşmış oluruz.

120 aylık çalışma hayatımızın bir özeti olan bu sürdürülebilirlik ra-
porumuzun ilkini sizlere sunduk. Önümüzdeki yıllarda da ilerleme- 
lerimizi izliyor ve şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza sunuyor olacağız. 
Başarılarımıza katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza ve raporun 
hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Değerli Paydaşlarımız,

Kurulduğumuz günden bu yana, 10 yıl boyunca birçok başarılı işe 
imza atarak Serbay’ı günümüze kadar taşımayı başardık. Başın-
dan beri, her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorduk. 
Hayallerimizin bir çoğunu da bu 10 yıllık süreçte hayata geçirmeyi 
başardık.

Serbay her zaman ilkleri yapmayı hedeflemiş, bulunduğu şehirde 
ve bölgesinde sektörünün sürükleyen gücü olma sorumluluğunu 
hep üzerinde taşımıştır.

Geçirdiğimiz yıllar boyunca, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Ser-
bay Grubu’na ait birçok alt markanın ve Kod8 Yazılım Teknolojileri 
şirketinin kuruluşuna şahitlik ettik.

Şirketimiz bugün gayet verimli çalışıyor, ancak onu daha şef-
faf ve daha hesap verilebilir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. 
Sürdürülebilir ve geleceğe yönelik oluşturduğumuz marka mi-
marimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2018’de Serbay Grubu ve Kod8 Grubu’nu aynı çatı altında top-
ladık ve bulundukları ofise ‘’Tayyare Limanı’’ ismini vererek yepyeni 
bir serüvene başlamış olduk. Bu serüvenle birlikte kurumsallaşma 
ve sürdürebilir şirketler ve markalar yaratma gayreti içerisindeki ça-
bamız her geçen gün artmakta ve olgunlaşmaktadır. Bu kapsam-
da 10 yıllık sürecimizin sürdürdürebilirlik raporunu ilkini sizlere 
sunuyoruz.

Yeni gelecekte Serbay Grubu ve Kod8 Grubu markalarını bulun-
dukları sektör ve alanlarda sadece ülkemizde değil yurtdışında da 
hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi için elimizden gelenin hep 
daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız.

Tayyare Limanı’nın kuruluşunda da dediğim gibi. Tayyare Limanı’nın 
önünde uzun yıllar var; bizim de anlatacağımız uzun hikayeler…

Tayyare Limanı
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Özkan GÖZÜTOK

Kreatif Direktör

Serkan BAYRAKLI

Stratejik Planlama

S.Bayrakli



serbay.net
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Serbay Grubu
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2011 yılında Düzce’de kurulan ajansımız, tasarım, yazılım, e-ticar-
et, mobil uygulama, sosyal medya, fotoğraf ve video prodüksiyon 
hizmetleri sunan dijital reklam ajansıdır. Aynı zamanda e-ticaret 
sektörünün önde gelen firmalarından IdeaSoft’un Düzce, Bolu ve 
Zonguldak bayisidir.

Biz, her şeyden önce müşterilerimizin en iyi işlere sahip olmaları 
için çalışan; işini çok seven meslek arkadaşlarına sahip bir reklam 
ajansıyız.

Onlarca amacımızın içinde belki de en önemlisi; kalıcılık. Zaman 
geçtikçe eskimeyen, her daim etki bırakabilecek işlere imza atarak 
müşterilerimizin markalarını en az onlar kadar sahiplenip çalışmaya 
koyuluyoruz.

Müşterilerimizin ne istediğini çok iyi anlıyor ve onların içlerine si-
necek olanı yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince iyi işler ortaya çıkar-
arak; farklılığı yakalamak için çabalıyoruz. Yapacağımız işi ve ulaşa-
cağımız kitleyi yeterince tanımadan asla işe atılmıyoruz. 

İçimize sinmeyen işlere elimizi sürmüyor ve elimizi sürdüğümüz her 
işi seve seve yapıyoruz. Bundan dolayıdır ki, ortaya çıkardığımız her 
işin arkasında daima gururla duruyoruz.

22

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

büyük fikirlerdir.’’
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Misyonumuz

Yeni nesil ve üretken ekibimizle dijital medyanın gücünü 
yanımıza alıp, çalıştığımız markaların istekleri ve bizim 
tecrübelerimiz doğrultusunda kalıcı işler ortaya çıkar-
mak için yola koyulduk ve yolumuza kurulduğumuz gün-
den bu yana da yenilikler katarak devam ediyoruz. 

Vizyonumuz

Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkar-
mak, hayranlıkla bakılan yaratıcı işlere Serbay Interac-

tive imzası atmak. 

Stratejik Hedeflerimiz 

Ajansımızda sunulan her türlü hizmetin, müşteri mem-
nuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak. 
Markaya verilen değer doğrultusunda insan kazanmak. 
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Özkan GÖZÜTOK

Serkan BAYRAKLI

PAZARLAMA

YARATICI GRUP
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“Başarısızlık tekildir, başarı çoğul” 

 Arda Erdik

Organizyon Şeması
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Odak Alanlarımız
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“Bir şey yapılmayı hak ediyorsa daha iyi 
yapılmayı da hak ediyordur.”

Howard Gossage 

Kurulduğumuz günden bu yana müşteri odaklılık üzerine ürün ve 
hizmetlerimizi geliştirmeye odaklandık. Geçirdiğimiz yıllar boyunca 
yaratıcı çalışmalara imza atmak ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz 
arasında oldu.

Onlarca amacımızın içinde belki de en önemlisi; kalıcılık. Zaman 
geçtikçe eskimeyen, her daim etki bırakabilecek işlere imza atarak 
müşterilerimizin markalarını en az onlar kadar sahipleniyoruz.

Serbay’ı rakiplerinden ayıran en önemli 
özellikten biri yaratıcılık. Geçirdiğimiz 120 
ay boyunca güzel işlere imza atmak bizi 
bir sonra ki işimizi daha iyi yapmamız 
için itici güç oldu. Bugün olduğu gibi 

gelecekte de yaratıcılık odak nok-
tamızda olacaktır. 

Yaratıcılık

Bizler biliyoruz ki Serbay 10 yılı aşkın 
süredir büyüdü ve olgunlaştıysa bunun 
en büyük payı çalışanlarımızdır. Bunun 
bilinciyle eğitim ve kariyer sürekli gün-
demimizde ve Serbay Akademi ile bir-

likte önceliklerimiz arasında geniş 
yer bulmaktadır..

Eğitim ve Kariyer

Serbay Grubu olarak bugüne kadarki 
en önemli önceliğimizi ve lokomotifimizi 
yazılım sektörü oluşturdu. Odaklandığımız 
yazılım sektörü de bizi dijitalleşmeye yani 
dijital reklam ajansı olma serüvenine 
sürükledi. Gelecekte de en önemli 
önceliğimiz arasında yazılım sektörü 

en büyük paya sahip olacaktır.

Yazılım Sektörü
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Markalarımız

Serbay Akademi olarak, Serbay Interactive reklam ajansı bünye-
sinde 2020 yılının Ekim ayında kurulmuş, çeşitli konseptlerde 
genel katılıma açık veya kuruma özel etkinlik ve eğitimler tasarlar, 
hazırlar  ve organize ederiz.

Sosyal ağlar bugün günlük yaşamımızın değişmez bir parçası. İşte bu sebep-
le sosyal medya ekibimiz gelişmeleri sürekli takip edip yenilikleri marka-

larımıza doğru yansıtmanın yollarını arıyor.

Markalarımızın hedef kitleleri ile çift yönlü iletişim kurmalarını sağlayacak, 
onların hayatlarında fark yaratarak marka elçileri haline gelmelerine hizmet 

edecek sosyal medya ve içerik stratejileri yaratıyor ve uyguluyoruz.
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2011 yılında kurulan ajansımız 2015 yılına kadar yazılım departmanında müşteri-
lerine özel çözüm üretmekteyken, 2015 yılının Kasım ayından bu yana IdeaSoft’un 

bölge bayiliğini yapmaktadır.

2020 yılı ile birlikte “E-Ticaret Dostu” sloganı kapsamında ticaretini internete 
taşımak isteyen müşterilerimize online alışveriş siteleri, ödeme sistemleri, online 
reklam çözümleri ve sosyal medya yönetimi alanında hizmetlerini genişletmiş 

uçtan uça tam hizmet anlayışıyla e-ticaret sektöründe hizmet vermekteyiz.

sPanel; hazırladığımız web sitelerinin içeriklerinin yönetimini sağlamak için, Serbay 
Interactive Dijital Reklam Ajansı olarak 2011 yılında hazırladığımız ve günümüze 

kadar geliştirdiğimiz içerik yönetim sistemimizdir.

Kuruluşumuzdan günümüze geliştirmeye devam ettiğimiz 600’ü aşkın web sitesi 
deneyim birikiminden oluşan içerik yönetimi sistemimiz her geçen gün gelişmekte 

ve yenilenen kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık sağlamaktadır.

Serbay Interactive olarak, web tasarım ve yazılım hizmeti 
sunduğumuz müşterilerimize özel olarak geliştirmiş oldu-
ğumuz Serbay sMail sistemini 2018 yılı ile birlikte müşteril-
erinin kullanımına sunduk.
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Kadın - Erkek Çalışma Oranı

Çalışanların Yaş Ortalaması

Erkek

%66,6 %33,3

Kadın

25
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Çalışanların Şehir Dağılımı

Çalışanların Eğitim Durumları

%20

%6,6

%73,3

Lisans

 Ön Lisans

Lise

Düzce

%80 %13,3

Bolu

%6,6
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Kreatif Ekip

Ekip

Dünya Kahve Günü

‘‘Sizi buraya getiren yeteneğiniz;
burada tutacak olan ise karakterenizdir.’’
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Serbaygiller

20 Mayıs 2011

9 Mart 2019

16 Ocak 2019

21 Ekim 2020
Hilal’in Doğum Günü

31 Temmuz 2020

26 eylül 2020
 24 Ekim 2020

IdeaSoft Kahvaltısı

 1 Ekim 2020

29 Haziran 2020

4 Ekim 2020 29 Aralık 2020
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Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme, hayatın her alanını derinden etkileyen en önemli küre-
sel trendler arasında yer alıyor. Nesnelerin internetinden bulut te-
knolojilerine, büyük veriden yapay zekaya pek çok farklı alandaki 
gelişme, dijital dönüşüme yön veriyor.

Tayyare Limanı Grubunda bulunan şirketler ise dijital dönüşümden 
en çok yararlanan sektörler arasında yer alıyor. Bizler kurulduğu-
muz günden bu yana dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge bilincinin 
farkında ve sürekli dijitalleşme yönünde geleceğe ayak uydurma-
ya devam etmekteyiz.

Serbay Interactive Dijital Reklam Ajansı olarak, dijital dönüşümün 
getirdiği teknolojik uygulama ve yenilikleri yakından takip ediyor, 
ürün ve hizmetlerimize entegre ettiğimiz öncü teknolojilerle fark 
yaratmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya öncelik 
veriyoruz. 

Serbay Ar-Ge Merkezi 

Ar-Ge ve inovasyon ile yeni teknolojileri ürün ve hizmetlerim-
ize entegre etmemiz işimizin devamlılığını ve rekabet gücümüzü 
güvence altına alabileceğineinanıyoruz. Müşterilerilerimizin dijital 
dönüşümünü desteklerken, geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerleri 
daha da ileri seviyeye taşımanın gayreti içerisindeyiz.

2021 yılının ilk ayları ile birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite-
si ve Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş iş bilirliğimiz sayesinde 
Ar-Ge ofisimizi hayata geçirmeyi planlamaktayız. Önümüzdeki yıl-
larda Ar-Ge harcamalarına ayırdığımız kaynak, toplam gelirlerin 
%27’sini oluştururken çalışanların ise %51’i Ar-Ge
alanında çalışmasını planlamaktayız. 

2011 - 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

36

sPanel İçerik Yönetim Sistemi 

2011 yılından bu yana yapmış olduğumuz yüzlerce web sitesinden 
elde ettiği tecrübeler sonucu geliştirdiğimiz sPanel İçerik Yönetim 
Sistemimiz ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. sPan-
el sayesinde müşterilerimiz web sitelerini hiçbir ek program ve 
yazılım bilgisine sahip olmadan %80 oranında güncelleme yapa-
bilmektedir.

Dijitalleşme yolunda her geçen gün gelişimini sürdürdüğümüz 
sPanel sistemimizin yakın gelecekte açık kaynaklı kod platform-
larında yazılım sektörünün ve öğrencilerinin kullanımına açmayı 
planlıyoruz. 

sPanel Proje Yönetim Sistemi 

sPanel Proje Yönetim Sistemi 2011 yılından bu yana geliştirilmiştir. 
Şirket içi proje yönetimi, departmanlar arası iletişim, bilgi kütüphan-
elerinin bulunduğu bir proje ve iş yönetim sistemdir. Öncelikli 
olarak çalışanlarımızın şirket içi işlemlerini daha stabil, kontrollü 
ve hızlı şekilde çözüme kavuşturabilme gayesiyle müşterilerimize
sorunsuz ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktayız.

Günümüzde dijitalleşmenin bize sunduğu avantajları iş yönetimizde 
kullanılabilir hale getirerek çalışanlarımıza ve müşterilerimize 
karşı hızlı iletişim gerekliliği sağlamaktayız. sPanel Proje Yönetim 
Sistemi; şirketimizin %33’ünü kapsayan ofis dışı çalışanlarımızın 
bile proje ve işi yönetimini sağlayabilmektedir. İnsan kaynağımızı 
daha sürdürülebilir yönetebilme ve verimli kullanabilme yolunda 
sPanel Proje Yönetim Sistemi’mizi her geçen gün geliştirmeye de-
vam ediyoruz.



kod8.net
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Kod8 Grubu

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 siteleri değil çeşitli online platformlar 
geliştirdik. Rehber8, Emlak8, OptikPro, Haber8 ve Vua baş-
ta 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, gelişmiş teknoloji kul-
lanan projelere sahip olunabilmeye imkan sağlamaktayız. 
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Misyonumuz

İşletmelerin dijital dünyadaki ihtiyaçlarını en hızlı şekilde 
karşılayarak her zaman tercih edilen, başarılı ve yenilikçi 

bir firma olmak. 

Vizyonumuz

Hizmetlerimizle, müşterilerimize değer katarak beraber 
büyümek ve AR-GE çalışmaları yaparak, dünya pazarın-

da rekabet edebilecek ürün ve hizmetler üretmektir. 

Stratejik Hedeflerimiz 

Hizmetlerimizle, müşterilerimize değer katarak beraber 
büyümek. 
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Öncelikli Konular

Odak Alanlarımız

Sosyal, Kurumsal yönetim ve Ekonomik etkimizi paydaşlarımız ve 
yazılım sektörü dinamiklerini göz önünde bulundurarak öncelikleri-
mizi 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 kobilerin dijitalleşme süreçlerine destek vermektedir. 
Kurulduğumuz günden bu yana etki ettiğimiz bir çok sektör ve pay-
daşlarımız oldu.

Önümüzde ki yıllarda da çeşitli sektörlerdeki ürünlerimizi olgun-
laştırmaya ve gücümüze güç katan bayilerimiz ile tüm Türkiye’ye 
ulaştırmaya devam edeceğiz. 

”Her Optik Şirketinin, Optik Asistanı 
Olsun Projesi” kapsamında geliştirdiğimiz 
ve şu anda birçok optisyen ve gözlük işlet-
mecilerinin kullandığı OptikPro markamızı 
her geçen gün gelişen ihtiyaçlar doğrul-
tusunda yetenek ve becerilerini arttır-

maktayız.

Optik ve Gözlük Sektörü

2020 yılının dünyamıza ve ülkemize getirdiği 
COVID salgını üze-rine cafe ve restaurant sek-

töründe hizmet gösteren müşterilerimizin talebi 
üzerine geliştirdiğimiz Vua uygulamalımız ile te-
massız menü, temassız sipariş ve temassız tahsilat 

gibi konularda yeni nesil çözüm ürettik.

Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde yeme 
içme sektörüne yönelik olarak Vua uygulama-

mızın yetenek ve becerilerini giderek arttır-
arak sektöre özel yeni çözümler gelişti-

receğiz.

Yeme İçme Sektörü

Kod8 Grubu’muz bünyesinde faaliyet 
gösteren Emlak8 markamız ile inşaat 
ve emlak sektöründeki hizmetlerimizi 
önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek 
arttırmış olacağız. Bu noktada hedefimiz 
öncelikle inşaat ve emlak sektörünün 
web sitesi alt yapısı kurma noktasın-

da sektörün lokomotifi haline gele-
bilmektir. 

İnşaat ve Emlak Sektörü
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Markalarımız

Emlak8.net, sektörden kazanç sağlamayı veya ev sahibi olmayı hedefleyen 
herkesi bir araya getiren bir emlak platformuyuz.

Türkiye’nin önde gelen emlak portallarından bir olma ideasıyla çıktığımız yol-
da; ‘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 platfor-
mu olmayı hedef edindik. 

Kod8 tarafından geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz Haber8, bir 
haber yazılım sistemidir. Serbay Interactive bünyesinde 10 yıldır geliştirmek-
te olan haber sitesi yazılarımları noktasındaki tüm tecrübemizi aktararak 

yepyeni bir marka olan Haber8 yazılımımızı sizlerin hizmetine sunduk.

Kod8, haber yazılımları, sunucu ve hosting hizmetleri, mobil uygulama 
çözümleri ile her an sizin yanınızdadır.
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Kod8 ürünlerini kullanan şirketlerin bilgilerinden oluşturulmuş, 
2015 yılından bu yana geliştirilen, Kod8 müşterilerine sunul-

muş ücretsiz firma rehberimizdir.

Vua müşterilerinizin restoran veya cafenize geldiklerinde onlara 
hijyenik hizmet sunabilmek adına, masaları üzerinde bulunan 
karekodu okutarak kendi cihazlarından menünüze ulaşıp, sipariş 

vermesini sağlayan sistemimizdir.

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



Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm

Müşterilerimizin işlerinde verimliliği artıran, veri güvenliği sağlayan 
ve çevresel etkilerini azaltan teknoloji çözümleri sunarak onların 
dijitalleşme süreçlerine destek veriyoruz. Yeni nesil iş yazılımların-
da dijital dönüşüm ve deneyim eğilimlerine hizmet odaklı yak-
laşımımızla yanıt veriyoruz.

Bu doğrultuda, şirketimizin temelini oluşturan dijital dönüşüm her 
geçen gün dünyamızda ve ülkemizde önemi giderek artmakta 
olup, bizim de ürünlerimizi ve markalarımızı bu dönüşüme adapte 
etme gayreti içerisindeyiz.

Küçük işletmelerden büyük işletmelere, her müşterinin işinin 
ve faaliyet gösterdiği sektörün ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve 
hizmetler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz.

Kod8 Yazılım Teknolojileri olarak, dijital dönüşümün getirdiği te-
knolojik uygulama ve yenilikleri yakından takip ediyor, ürün ve 
hizmetlerimize entegre ettiğimiz öncü teknolojilerle fark yaratma-
ya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya öncelik veriyoruz. 

Kod8 Ar-Ge Merkezi 

Kod8 Yazılım Teknoloji olarak kurulduğumuz günden bu yana 
sürekli teknoloji imkanlarına ayak uydurmak, yenilikçi ve Ar-Ge 
çalışmamalarına önem göstermek ilk önceliklerimizden oldu. 

Kod8’in tüm ürün ve markaları geleceğe yönelik inşaa edilmekte 
ve her biri ayrı ayrı Ar-Ge niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple 2021 
yılının ilk ayları ile birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve 
Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş iş bilirliğimiz sayesinde Kod8 
Yazılım Teknolojileri Ar-Ge merkezimizi hayata geçirmeyi planla-
maktayız.

Önümüzdeki yıllarda Kod8 ve markalarının tüm yönetim ve yazılım 
geliştirme ekibi ile ArGe merkezimizde yaptığımız çalışmaların 
hacmini her geçen gün arttırma amacındayız. 
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Açık Kaynak Kod Uygulaması 

Kod8 Yazılım Teknolojileri bünyesinde birçok sektöre hizmet veren 
yazılımlar ve uygulamalar geliştiriyoruz. Bu yazılımların sadece 
kendi içimizde değil ülkemize katma değer sağlamak adına sek-
törümüzün paydaşları ve yazılım sektöründe eğitim görmekte olan 
öğrencilerimizin kullanımına açmak istiyoruz.

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

Açık kaynak kod dünyasında sadece tüketici değil, aynı zamanda 
katkı sağlayan bir üretici olarak yer alarak, Türkiye’nin yüksek ka-
liteli yazılım üretimini destekliyoruz. 

Kod8 Yazılım Teknolojilerinin kaynak kodlarına Github’da https://
github.com/kod8 adresinden ulaşılabiliyor. 
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Bayi ve İş Ortaklığı Platformu

Her geçen gün gelişen dijitalleşme ve yazılım sektörü ekosisteminde aktif rol oyna-
mak isteyen ve günün sonunda hep kazançlı çıkmak isteyen firmaları Kod8 Yazılım 

Teknolojileri bayisi olmaya davet ediyoruz.

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

Neden Kod8 Yazılım Teknolojileri İş Ortağı Olunmalı?

Kod8 Yazılım Teknolojileri, 2015 yılından bu yana teknolo-
jinin gelişimine paralel olarak durmadan yenilenen ürün ve 
çözümlerini Kod8 markasıyla tüm Türkiye’ye sunuyor.

Güçlü bir ortaklık ile bu ekosistemde yer almak isteyen şir-
ketlere çözüm ortaklığı imkanı sağlıyor.

• Türkiye’nin yerli ve milli yazılım şirketi ile iş ortaklığı imkanı,

• %100 müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi,

• Müşterilere sürekli gelişmekte olan Kod8 ürün yelpazesini 
sunma imkanı,

• Uzman ekip desteği,

• Kod8 ürünleri satışı ve müşteri danışmanlık hizmetleri gibi 
çalışmalar ile gelir imkanı,

• Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin kullandığı çözümleri 
pazarlama ve satış imkanı,

• Müşteri Ziyaretlerinde uzaktan veya yerinde satış desteği. 



“Tayyare Limanı’nın önünde uzun yıllar var. Bizim de anlatacağımız uzun hikayeler…” 

Özkan Gözütok 
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Hedeflerimiz ve Gerçekleştirdiğimiz Hayallerimiz

Bir yazılım firması olmamız yanı sıra müşterilerimize tam 
hizmet sununan bir reklam ajansı olarak hizmet vermek 
istiyorduk. 2013 yılıyla birlikte ünvanımızı, logomuzu, 
kurumsal renklerimizi ve departmanlarımızı genişleterek 
Serbay Interactive olarak ajans maceramıza başlamış 
olduk.

Serbay Interactive giderek genişlettiği müşteri port-
föyüne her geçen gün yenilerini ekleyerek 2014’e ka-
dar 300’ü aşkın projeye imza atmış ve günümüzde 

yeni projelere imza atmaya da devam etmektedir.

2015’te herhangi bir teknik bilgi ya da yazılım kurulu-
mu gerektirmeden, yeni nesil mobil uyumlu hazır web 
sitesi hazırlama platformu Kod8 Yazılım Teknolojileri’ni 
kurduk.

2018’de Serbay Interactive ve Kod8 Yazılım Tekno-
lojileri’ni aynı çatı altında topladık ve bulundukları 

ofise ‘’Tayyare Limanı’’ ismini verdik.

Ağustos 2020’de ticaretini internete taşımak isteyen 
müşterilerimiz için ve Serbay e-ticaret departmanımızın 
daha aktif ve etkin hizmet sunabilmesi adına E-Ticaret 
Dostu oluşumu ile markalaştırdık.
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Serbay Interactive bünyesinde 2020 yılının Ekim Ayında 
kurulmuş, çeşitli konseptlerde genel katılıma açık veya 
kuruma özel etkinlik ve eğitimler tasarlayan, hazırlayan 
ve organize eden Serbay Akademi’yi hayata geçirdik.

Kasım 2020’de Tayyare Limanı daha da büyüdü ve 
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent Yerleşke-

si’nde Ar-Ge Merkezi için ilk adımları attık.

Serbay Interactive’in 10. yılına özel logo ve kurumsal 
kimliğinde değişime gittik.

Dijital dönüşümün yeniliklerine ayak uydurarak yeni 
teknolojileri ürün ve hizmetleri işimize entegre ederek 

2019 yılı ile birlik çalışan kadromuz 3 katına çıkarttık.

Sektörün gerekliliği ve işimizin büyümesi ile birlikte 
Serbay’ın Müşteri İlişkileri ve İnsan Kaynakları depart-
manlarını geliştirdik. 



Tayyare Limanı

55

Müşteri Odaklılık ve Müşteri Deneyimi

Tayyare Limanı şirketleri olarak müşteri odaklılığının, sadece ürün ve 
hizmet odaklı değil, aynı zamanda günden güne gelişim ve büyüme old-
uğunu biliyoruz.

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

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

Bu yüzden şirketimiz; müşteri iletişim süreçlerini yalınlaştırmak, müşter-
ilerimizin şirketimize ve markalarımıza olan inancının güçlendirilerek, sa-
dakatini yükseltecek aksiyonlar planlamak ve müşteri memnuniyetini en 
üst seviyede tutabilmek amacıyla müşterileri ilişkileri departmanının en 
temelde olacağı şekilde yapılandırılmıştır.

İnsan Kaynakları Felsefemiz

Tayyare Limanı, hedeflerine ve hayallerine ulaşabilmek ve başarılı ola-
bilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç 
ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını ye-
tiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir. 
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İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı

Eğitim Gelişim Sistemi

Bizlerle çalışan arkadaşlarımız, geleceklerini beklentilerine göre şekil-
lendirirken, yürütmekte oldukları görevlerinde başarılarını ve verimlerini 
artırıcı fırsatları yaratmak temel yaklaşımımızdır.

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

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

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

Tayyare Limanı ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak oryantasyon 
süreci ve eğitimine dahil olmakta, şirketimize ve görevine uyumu sağlan-
maktadır. Görev aldıkları departmanın gereklerine uygun mesleki bilgi, 
yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel 
gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir.

Serbay Akademi ile birlikte, şirket içinde ve dışında sürekli sağladığımız 
kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitim, kurs, seminer, fuar ziyaretleri 
vb. olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer gelişimleri desteklenir. 



Sürdürülebilirlik Ekibi

E-posta: surdurulebilirlik@tayyarelimani.com

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

+90 (380) 523 27 73 

Geri Bildirimleriniz, Görüş ve Önerileriniz İçin 

info@tayyarelimani.com

İçerik Editörü

Berce Özdemir
berce@serbay.net 

Rapor Tasarım

Hilal Erdem
hilal@serbay.net

Yasal Uyarı

Tayyare Limanı Sürdürülebilirlik Raporu sadece bilgilendirme
amacıyla hazırlanmıştır ve raporun kapsadığı döneme ait doğru ve
güvenilir olduğuna inanılan bilgi ve kaynaklar kullanılmıştır. Bu
raporda yer alan içerik herhangi bir beyan, garanti veya taahhüt
olarak yorumlanamayacağı gibi bu içeriğin eksiksiz ve değişmez

olduğu da garanti edilmemektedir.

Bu raporun her hakkı Tayyare Limanı’na aittir.



Tayyare Limanı

 Burası Tayyare Limanı
Umutların ve Hayallerin Yükseldiği Liman!

tayyarelimani.com


