
operatörümüz 100’den fazla OEM ve 900’ün 

üzerinde fabrika da müşterilerimize hizmet 

vermekteler. 

Grubumuz Türkiye’deki faaliyetlerine 2012 yı-

lında İzmir’de başladı ve sonrasında hızla büyü-

yerek yedi farklı bölge ofisi üzerinden 500’ün 

üzerinde çalışan ile Türkiye operasyonlarına 

devam ediyor. Türkiye’de de ana müşterilerimiz 

globalde de olduğu gibi otomotiv ana sanayi ve 

onlara hizmet veren yan sanayiler. Otomotiv 

müşterilerimizde ağırlıklı olarak kalite kontrol, 

tamir ve temsilci mühendislik konularında hiz-

met vermekteyiz.  Müşterilerimize yakın olmak 

en büyük hedefimiz. Otomotiv müşterilerimi-

zin en büyük önceliği olan hızlı reaksiyon süre-

lerini kendilerine yakın olarak, hatasız hizmet 

taleplerini ise bu alandaki 15 yıllık global bilgi 

2
004 yılından bu yana kalite kontrol, 
ayıklama ve tamir endüstrilerinde fa-
aliyet gösteren Exact Systems ana-

vatanı Polonya’da bu hizmetlerin lider teda-

rikçisi konumunda olup, Avrupa’nın da bu 

alandaki en büyük şirketlerinden biridir. Grup 

başta otomotiv endüstrisi olmak üzere beyaz 

eşya, elektronik, ağırsanayi ve diğer sektörler-

de kalite kontrol çözümleri konusunda inovatif 

ve yenilikçi yaklaşımları ile lider konumunu gi-

derek pekiştirmektedir. Exact Systems Grubu 

hizmet ve servislerini Polonya, Almanya, Bir-

leşik Krallık (İngiltere), Belçika, Hollanda, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan, 

Portekiz, İspanya, Türkiye, Çin ve Rusya olmak 

üzere 14 farklı ülkedeki ofisleri üzerinden sun-

maktadır. Hergün 5500’den fazla kalite kontrol 

Hakan Öcal (Exact Systems Genel Müdürü), Murat Kara (Exact Systems Operasyon Müdürü)
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birikimimiz ve uzman kalite kontrol personeli-

miz ile sağlıyoruz.

Özellikle son yıllarda Endüstri 4.0 kavramı-

nın yoğun olarak konuşulduğu ve firmaların 

kendini bu trende göre yeniden şekillendirdiği 

günümüz dünyasında Exact Systems olarak 

biz de bu değişime adapte oluyoruz. 14 fark-

lı ülkede  müşterilerimize sağladığımız kalite 

kontrol, ayıklama ve tamir hizmetlerinin ken-

dilerine en etkin ve hızlı şekilde raporlanmasını 

sağlayacak olan  Extranet360  çözümünü 2019 

yılı başında devreye aldık. Extranet360, Exact 

Systems tarafından gerçekleştirilen bütün et-

kinliklerin sonuçlarının izlenmesini ve detaylı 

incelenmesini sağlayan web tabanlı gelişmiş 

bir raporlama ve iş süreçleri takip platformu-

dur.  Sistemin geliştirilmesinde başta otomotiv 

olmak üzere içinde bulunduğumuz  sektörlerin 

bütün süreç ihtiyaçları göz önünde bulunduru-

lurken, sisteme 24/7/365 olarak bütün mobil 

ve masaüstü platformlar üzerinden erişebilir-

lik ve en yüksek güvenlik önlemleri ile verilerin 

saklanması öncelikli hedefimiz oldu. Sistem 

hakkında müşterilerimizden çok güzel geri bil-

dirimler almaktayız. 

Bizler için müşterilerimiz kadar önemli olan 

diğer bir konuda çalışanlarımız ve potansiyel 

adaylar. 2019’un ikinci yarısında Türkiye’de 

sektörümüzde bir ilk olacağını düşündüğümüz 

işealım platformumuzu da devreye alacağız. 

Bu platform hem bizlere hem de bize başvura-

rak otomotiv ve diğer sanayi kollarında çalışma 

hayatına başlamak isteyen kalite kontrol ope-

ratörü adaylarımıza çok ciddi zaman kazandı-

racak ve  adayların doğru işe yerleştirilmesinde 

İK ekibimize büyük destek verecek.

Türkiye ekonomisi, döviz kurunda yaşanan 

dalgalanmalar, siyasi ve ekonomik açıdan kon-

jonktürel düzeyde yaşanan etkilere rağmen 

son yıllarda hızlı bir büyüme ivmesi içerisinde. 

Otomotiv de bu büyümenin lokomotif sektörü. 

Ancak otomotiv endüstrisi de son 100 yıldaki 

en büyük değişimlerden biri ile karşı karşıya.  

Otonom, bağlı ve elektrikli araçlar çok yakın 

bir zamanda ana akım olacak. Üyesi bulundu-

ğumuz TAYSAD  düzenlemiş olduğu toplantı 

ve çalıştaylar ile bu konunun önemine sıkça 

değinmiş ve değişimin kaçınılmaz olduğu ko-

nusunda üyelerini bugünde olduğu gibi sürekli 

bilgilendirmiştir. Exact Systems Grubu olarak 

bizde hem Türkiye’de hem de globalde bu de-

ğişimi görüyor; tüm sistem, altyapı ve çalışan-

larımız ile buna adapte olmak için çalışıyoruz.
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