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Integrator in the world by Control Engineering, according 
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Dijital Sanayi için  
Uçtan Uca Çözümler
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesajı

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında sadece 
günlük hayatımızda değil sanayi ve altyapı alanında da hem 
işler hem iş yapış şekilleri neredeyse tahmin edilemeyecek 
bir hızda değişmekte ve gelişmektedir. Her geçen gün 
kaynakların daha etkili kullanılması adına dijitalleşme ve 
dijital dönüşüm konseptleri endüstrinin tüm paydaşları 
tarafından daha da içselleştirilmekte, sistemlerin, varlıkların, 
ekipmanların ve hatta kişilerin birbirine bağlanma ve 
daha fazla veri alışverişinde bulunma ihtiyaçları daha da 
artmaktadır.

Kontrolmatik olarak kurulduğumuz günden bu yana en 
yeni teknolojilerin takipçisi ve ülkemizde öncüsü olup, 
oluşturduğumuz “Dijital Sanayi” ve “ Dijital Altyapı” 
kavramları altında birçok dijital dönüşüm ve kurulum 
projesine imza attık. Bugün de ilk günkü heyecan ve 
enerjimizle, “sürekli daha iyi” ilkesiyle yolumuza devam 
ediyoruz. Bu süreçte, organizasyonumuz, çalışan sayımız, 
hizmet ve teknoloji çeşitliliğimiz, iş yaptığımız coğrafyaların 
sayısı, ciromuz ve karlılığımız sürekli olarak büyüdü ve 
gelişti. 

Her zaman ve her şartta daha iyiyi daha hızlı sunan, 
yenilikçi, verimlilik ve sürdürülebilirliği merkeze alan müşteri 
dostu iş modeliyle fark yaratan Kontrolmatik, 10 yılı aşkın 
tecrübesini ve uzmanlığını götürdüğü tüm coğrafyalarda 
sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken ülkemize de 
döviz girdisi yaratmaktadır. 

Kuruluşumuzda temellerini attığımız stratejilerimiz 
doğrultusunda, dünyada, sürekli gelişen ve değişen, 
teknoloji ve mühendislik sektörünün dinamiklerini yakından 
takip eden ve bu dinamiklere entegre iş yapış tarzımızla, 
çalışanlarımızla, kurumsal kültürümüzle devamlı gelişim 
içindeyiz. 

Hizmet verdiğimiz sektörlerde sanayinin dijitalleşmesi 
ve akıllı altyapı projelerinde tasarım aşamasından ürüne, 
üründen sisteme, sistemden işletmeye uçtan uca ve anahtar 
teslim teknoloji paketleri sağlayarak, multi-disiplinli, 
tecrübeli ve dinamik kadromuz ile birlikte yurt içi ve yurt 
dışında birçok önemli projeyi kısa bir sürede gerçekleştirdik. 

Kontrolmatik, kurulduğu günden bu yana kaliteyi ön planda 
tutarak, mühendislik çözümleriyle daha verimli ve proses 

emniyeti daha yüksek enerji santralleri, endüstriyel tesisler 
ve ulaşım sistemleri için teknoloji altyapılarını hayata 
geçiriyor, teknolojik gelişmelerle işinize ivme kazandırıyor. 
Enerji üretimi (konvansiyonel ve yenilenebilir), enerji iletimi 
ve dağıtımı, proses endüstrileri, rafineri, petrokimya, kimya 
ve doğalgaz tesisleri, ulaşım sektörü, madenler, gıda ve 
gübre sanayi ile akıllı tarım uygulamaları ve su endüstrisi 
için temel ve detay mühendislik hizmetleri, proses ve 
tesis dizaynı, teknoloji altyapı uygulamaları, haberleşme 
ve nesnelerin interneti teknolojileri, siber güvenlik 
uygulamaları ile servis hizmetlerinden anahtar teslim 
projelere kadar esnek bir yaklaşımla hizmet veriyoruz.

Yerlileştirme politikasına uygun olarak projelerimizde yer 
alan enerji dağıtımı, kontrol sistemi, koruma sistemleri 
ve proses emniyet sistemleri için gerekli tüm elektrik, 
otomasyon, kontrol panolarını ve yine yerli malı olarak 
ürettiği mobil trafo merkezi, mobil elektrik dağıtım merkezi 
(e-house) gibi kompakt çözümlerini, Kıraç’ta bulunan 1500 
m2’lik elektromekanik sistemler fabrikamızda uluslararası 
standartlara göre üretmekteyiz. 

Sektörün alanlarında en güçlü ve en yenilikçi firmaları ile 
küresel ölçekte partnerlik anlaşmaları yaparak teknoloji 
transferi gerçekleştirmekte ve mühendislik anlamında 
çözüm yelpazemizi genişletmekte, kendi bilgi-birikimimizi 
de sürekli zenginleştirmekteyiz. Uçtan uca hizmet politikası 
ile müşterilerine maksimum kalitede çözümler sunan 
şirketimiz, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 
gibi birçok kalite belgesine sahiptir.

Markamızı küresel ölçeğe taşıma hedefine emin adımlarla 
ilerlerken 2017, 2018, 2019 yıllarında ciromuzu ve 
karlılığımızı sürekli olarak arttırdık. Artan tecrübemiz, 
nitelikli iş gücümüz ve üretkenliğimizle, yurt dışı 
pazarlardaki ağırlığımızı ve ciromuz içindeki payını 
da aynı şekilde yükselttik. Son üç yıl ortalamasında 
gelirlerimizin %67’sinin yabancı para cinsinden olması 
bize dövizdeki olağandışı dalgalanmalara karşı doğal 
bir koruma sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kurumsal 
organizasyon yapımız ve oluşturduğumuz iş süreçleri 
sayesinde her proje ve hizmet için bütçe oluşturma, bütçe 
disiplinine sıkı sıkıya bağlılık, geniş bir coğrafyada iş alma, 
kaynakların ve enstrümanların yerinde ve etkin kullanımı 
sayesinde finansal, ekonomik, jeopolitik risklere karşı her 

Sayın Paydaşlarımız, Değerli Kontrolmatik ailesi,
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Saygılarımla 
 
Sami ASLANHAN 
Yönetim Kurulu Başkanı

geçen gün şirketimizin yapısını daha da güçlendirmekte 
ve bağışıklığını artırmaktayız. 2018 ve 2019 yıllarında, 
edindiğimiz tecrübe ve iş birlikleriyle, anahtar teslim 
altyapı ve enerji projelerinde sağladığımız büyümeyle, 
biri yurt içinde diğeri yurt dışında iki büyük projeye 
başlamanın mutluluğunu yaşadık. Yurtiçinde başladığımız 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ’nin işletmesini yaptığı 3 ildeki 
elektrik dağıtım şebekesine ait (Diyarbakır, Şanlıurfa ve 
Mardin) Dağıtım Yönetim Sistemi, Kesinti Yönetim Sistemi, 
Teknolojik Altyapı ve Dijital Dönüşüm projesi son dönemde 
Türkiye de gerçekleşen en büyük teknolojik altyapı 
dönüşüm projelerinden birdir. Proje sayesinde ülkemizde 
elektrik kayıp kaçak oranı en yüksek olan bölgemizde 
ciddi iyileşmeler kaydedilecek ve elektrik arz güvenliği 
sağlanarak hem müşteri tarafında işletme gelirleri hem 
abone tarafında memnuniyet artırılacaktır. Projenin, mevcut 
sözleşmemizdeki fazının 2020 yılı içerisinde tamamlanması 
beklenirken, sonraki yıllarda hem Dedaş’ın sorumluluğu 
altındaki diğer illerde hem de projenin gerçekleştiği 
mevcut illerde kapasite artışı yapılarak genişleyeceği 
beklenmektedir. Yurtdışında gerçekleştirmekte olduğumuz 
Irak Elektrik Bakanlığı (MOE)’na ait Irak’ın Musul kentindeki 
4 adet Yüksek Gerilim Trafo Merkezinin Rehabilitasyonu 
projesi de yine son yıllarda bir Türk şirketinin Irak’ta elde 
ettiği en büyük elektrik altyapı dönüşüm projelerindendir. 
Yine 2020 yılı içinde teslim edeceğimiz proje neticesinde 
geçirdiği savaştan dolayı büyük kayıplar veren Musul 
şehrinin tekrar dönüştürülmesi için elzem olan elektrik 
ihtiyacını çok büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. Gelecekte 
de hedefimiz bu projelerdeki tecrübelerimizi de kullanarak 
farklı coğrafyalarda da daha büyük, daha kompleks ve her 
zaman sürdürülebilir teknolojik altyapı projeleri geliştirmek 
ve tamamlamaktır.

Nesnelerin İnterneti ya da Endüstri 4.0 son yılların 
en önemli dijital dönüşüm konseptleri olarak kabul 
edilmektedir. Kontrolmatik olarak 2016 yılında “Yazılım 
ve IoT” departmanımızı kurarak ülkemizde bu alanda da 
öncü şirketler arasına girmeyi hedefledik. Son yılların en 
önemli ve prestijli projesi olan IGA İstanbul Havalimanı 
projesinde yine ülkemizde gerçekleşen en büyük IoT 
(Nesnelerin İnterneti) projelerinden birini iş ortağımızla 
birlikte gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde IGA ile yapmış 

olduğumuz anlaşma neticesinde havalimanı bünyesinde 
geliştirilecek tüm IoT projelerine ortak olarak sadece 
teknoloji anlamında değil iş modeli olarak da hem bize hem 
müşterimize yeni ufuklar açarak yaratılan katma değerin, 
hesaplanın ve tahmin edilenin çok üzerinde olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Bilhassa 2018 ve 2019 yılları, hem küresel hem bölgesel 
hem de ülkemiz açısından beklenmedik gelişmelerle geçti, 
gerek komşularımızda yaşanan iç çatışmalar ve siyasi 
gerginlikler gerekse dünya küresel duraklama ve daralma 
senaryolarının liderler, otoriteler ve ekonomistlerce sık sık 
ve belirgin şekilde dile getirilmesi küreselleşen dünyadaki 
ticaret üzerinde stres yaratmıştır, bunların yanında, 
seçimler, göç dalgaları, deprem gibi felaketler hassasiyeti 
daha da arttırmıştır.

 Kontrolmatik olarak bu saydığımız olumsuz gelişmelere 
rağmen organik büyümemize devam etmiş, olası risk 
senaryolarını kurgulayarak, mevcut ve beklenmedik 
risklere karşı korunma enstrümanları belirlemiş, kurumsal 
yapılanma, sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklı iş 
yapış tarzımız sayesinde hız kesmeden devam eden 
yönetimsel ve ticari başarılarımızın da bu hızlı büyüme 
ve gelişime ayak uydurduğu üç yıllık bir dönemi geride 
bırakmış bulunmaktayız. Dijital Dönüşüm ün heyecan verici 
bu döneminde gerek ülkemizde gerekse yurt dışında daha 
nitelikli ve büyük çapta işler alarak, işlerimizi zamanında 
ve eksiksiz ve maksimum müşteri memnuniyeti ile teslim 
ederek küresel bir oyuncu olmayı hedeflemekte, bu yolda 
attığımız sağlam ve somut adımlar ile geleceğe daha da 
güvenle bakmaktayız. 

2019 yılını yaklaşık 187.000.000,00.-TL ciro ve 
27.000.000,00.-TL karla bitirmenin haklı gururunu hep 
birlikte yaşadık, sonraki yıllara devreden işlerimizin 
büyüklüğü 300.000.000,00.-TL’nın üzerinde olup yeni 
alacağımız işlerle ciromuzu ve karlılığımızı arttırmayı ve 
2020 yılı içerisinde halka arz olmayı hedefliyoruz. Şirketimizi 
önümüzdeki dönemlerde hedeflerimizin de ötesindeki 
başarılara taşımak için ailemizin ayrılmaz parçası 
olan çalışma arkadaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın 
gösterecekleri destek için şimdiden teşekkür ederim.
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Genel Bakış
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Kontrolmatik, hizmet verdiği sektörlerde esnek ve çevik 
yapısı, mobil, dinamik ve yetkin personeli, geniş coğrafyada 
saha servis hizmeti, zengin iş ortaklığı yapısı ve sunduğu 
geniş ürün ve çözüm yelpazesi ile uçtan uca, tek çözüm 
noktası olarak tüm “Dijital Sanayi” ve “ Dijital Altyapı” 
projeleriniz için ideal çözüm ortağınızdır. Kontrolmatik’in 
ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel 
ticari kuruluşlara temelde 3 ana sektörde Enerji, Proses 
ve Ulaşım alanında yine 3 ana faaliyet alanında uçtan uca, 
anahtar teslim tek bir çatı altında hizmetler ve çözümler 
sunmaktır.

1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol 
Sistemleri 
Kontrolmatik, OT (Operasyonel Teknolojiler) olarak 
adlandırılan enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde 
ya da bir ulaşım altyapısında ortaya çıkan tüm 
bilgileri toplamak ve kontrol etmek adına sensör ve 
enstrümanlardan başlayarak, bütün prosesin yönetimini 
sağlayan kontrol sistemlerine kadar tüm teknoloji 
paketlerini sağlamaktadır. Dijital Sanayi çatısı altında; 3 
aşamalı bir piramit inşa edersek en altta sahadaki sıcaklık, 
basınç, akış gibi çeşitli proses değerlerini izlemek için 
proses enstrümanları ve bu değerlere göre aksiyon alan 
ve tehlikeli koşulları önleyen kontrol vanaları, motorlar, 
konveyörler ve diğer makinelerden oluşan fiziksel altyapı 
mevcuttur. Bir üst basamakta ise bu fiziksel altyapıyı 
bilgisayar ortamına taşımak için gerekli ethernet switchler, 
seri dönüştürücüler, fiber optik switchler, routerlar, siber 
güvenlik ve ağ yönetim yazılımları vb. ürün ve sistemlerden 
oluşan haberleşme altyapısı bulunmaktadır. En üst 
basamak ise tüm prosesin otomatik olarak kontrolünü 
ve izlenmesini sağlayan kontrol sistemleri ve (Server, 
PC, Monitör, Yazıcı, HardDrive vb.) IT altyapısından 
oluşmaktadır. Kontrol sistemleri prosesin ihtiyacına göre 
özelleşmiş (Supervisory Control and Data Acquisition 
System (SCADA), Distributed Control System (DCS), 
Programmable Logic Controller (PLC), Manufacturing 
Execution System (MES), Product Lifecycle Management 
(PLM), Enterprise Resource Planning (ERP), Human Machine 
Interface (HMI) vb.) gibi katmanlara ve bölümlere ayrılmıştır. 
Kontrolmatik geniş çözüm yelpazesi, üstün entegrasyon 
kapasitesi, temel mühendislik ve uç saha hizmetleri 
sayesinde yukarıda bahsedilen bütün bir Operasyon 
Teknolojiler paketini sağlayabilen Türkiye‘deki çok az sayıda 
şirketten biridir. 

2-Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti - IOT 
Endüstriyel Haberleşme, ürün anlamında Ethernet Switchler, 
Medya Dönüştürücüleri (Fiber- Bakır), Routerlar, SDH’ler, 
Multiplexer’lar, Modemler, Güvenlik Duvarı (Firewall’lar) ve 
Gateway’ler ile, bu ürünleri kontrol etmek ve güvenliğini 
sağlamak amacıyla kullanılan Ağ analiz ve yönetim 
yazılımları ile ağ güvenlik yazılımları ve tüm bu sistemlerin 
entegrasyon, mühendislik ve kurulum hizmetlerinden, Bilgi 
Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IOT) ise sahada bulunan 
IOT tabanlı sensör ve saha ekipmanları, IOT Platformları 
ve Yazılımları, Data Analitik Yazılımları, Deep Learning, 
Machine Learning Algoritma ve yazılımları, Uçtan uca siber 
güvenlik analiz, pasif dinleme, aktif müdahale tüm yazılım 
ve ekipmanları ile tüm entegrasyon, PKI servisleri, MDS 
(Managed Detection Services) Servisleri, Penetrasyon 
Testleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden 
oluşmaktadır.

Kontrolmatik Operasyon Teknolojilerindeki bilgi birikimini 
bir üst segmente yani Bilgi Teknolojilerine taşıyarak üstün 
entegrasyon çözümleri sunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri 
sayesinde kendi IoT modüllerini ve sensörlerini geliştirme 
çalışmaları yapmakta, müşteri ve proses ihtiyaçlarına özel 
yazılımlar geliştirerek proje maliyetlerini azaltıp verimliliği 
artırmaktadır. Kontrolmatik tüm bu hizmet ve çözümlerini 
ayrıca yurtdışı projelerine de taşıyarak hem yazılım hem 
teknoloji ihracatçısı olarak ülkemizin üst düzey teknoloji 
alanında yurtdışındaki etkinliğini artırmasına da katkı 
sağlamaktadır.

3-Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi 
Güç sistemleri, Elektrik üretimi için gereken türbin, 
generatörlerden başlayarak iletim ve dağıtım için gereken 
tüm şalt ekipmanları ve trafolar ile sistemlerin koruma ve 
kontrolü için gereken tüm teknoloji altyapıları ve kontrol 
sistemleri ile dev bir ürün ve hizmetler topluluğudur. 

Kontrolmatik, en basit alçak gerilim şebekesinden en 
karmaşık şehir şebekelerine, bölgeler ve ülkeler arası 
yüksek gerilim şebekelerine kadar, elektriğin üretiminden 
iletimine, iletiminden dağıtımına tüm teknoloji paketlerinin 
sağlanmasını ve fiziksel altyapının kurulmasını, kurulan 
altyapının dijitalleşmesini, dijitalleşen verinin analiz 
edilerek şebekenin yönetilmesini tek bir çatı altında 
gerçekleştirebilen ülkemizdeki ender şirketlerdendir. 
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Kilometre Taşları

Kontrolmatik kurulduğu günden bu yana hizmet verdiği 
enerji, proses ve ulaşım sektörlerinde müşterilerinin 
ihtiyaçlarına ve isteklerine en uygun, konsept tasarım 
aşamasından, sistem ve ürünlerin işletmeye alınmasına 
kadar tüm süreçlerle ilgili uçtan uca anahtar teslim 
çözümler sunmaktadır.

Kontrolmatik’in temelleri, üç genç girişimcinin 2007 yılında 
ideallerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleriyle 
atılmıştır.

 2008 yılının Ocak ayında kurulan Kontrolmatik’ in faturaya 
dönüştürdüğü ilk işi Microsoft Genel Müdürlük Binası -Bina 
Otomasyon ve Zayıf Akım Sistemi projesidir. Kontrolmatik, 
bu proje ve daha önce çalıştıkları şirketlerden edindikleri 
tecrübelerle Bina Otomasyonu ve Mekanik Otomasyon 
alanlarında Türkiye’de birçok projeler tamamlamaya 
devam etmiştir. Bu alanlarda deneyimlerin verdiği güven ve 
sağladığı ilişkilerle, ilk yurtdışı işi olan Azerbaycan Zagalata 
Havalimanı, Havalimanı Bina Otomasyon İşleri yine 2008 
yılının Ocak ayında imzalamıştır. Bu işin ardından yurtdışında 
tamamladığı Libya da Sirte Havalimanı, Azerbaycan’da 
Haydar Aliyev Cumhurbaşkanlığı Köşkü, bina otomasyonu 
ve elektrifikasyon işleri ile tecrübesini artırmıştır.

 2010 yılında sektörün önde gelen elektrik firmalarından 
ABB Elektrik firması ile hem Türkiye hem de küresel bazda iş 
ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.

 Kontrolmatik’in büyüme stratejisinde öncelikli bir 
yer tutacak olan Ulaşım sektöründe daha önce Levent-
Hisarüstü metrosunda çalışma yapan Kontrolmatik’in 
gerçekleştirdiği en önemli işler 2011 yılında Avrasya Metro 
Grubu ile imzaladığı o zamana kadar Türkiye de yapılan 
en uzun metro hattı olan Kartal-Kadıköy Metrosu ECS ve 
Otomasyon Sistemleri ve Gülermak-Doğuş ile imzaladığı 
İkitelli-Olimpiyat ECS ve Otomasyon Sistemleri işleri 
olmuştur. Bu işler ile birlikte İstanbul un hem Asya hem de 
Avrupa yakasındaki prestijli metro projelerinde yer almış 
ve Ulaşım sektöründeki etkinliğini artırmış, bu alanda 
daha sonra tamamlayacağı Üsküdar-Ümraniye Metro 
Hattı ECS, Tünel Havalandırma ve Kontrol Odası(Doğuş 
İnşaat), Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı AG Pano 
Sistemleri(Alarko Taah.), TCDD Telekomand Merkezleri 
(Çerkezköy, Adana, İzmir, Malatya, Sivas, Ankara) ve Tünel 
Elektromekanik Sistemleri (İstanbul Taksim, Ankara 
Protokol) projelerine de öncü olmuştur.

 2011 yılı itibariyle Kontrolmatik, faaliyet alanlarını artırma 
kararı almış, hali hazırda çalışıyor olduğu Bina Teknolojileri 
ve Ulaşım Sistemleri sektörlerine ek olarak Enerji 
sektöründe de çalışmaya başlamıştır. Enerji sektörüne 
ilk olarak Zorlu Enerji’nin 4 adet Gaz Santralinde Kontrol 
Sistemleri kurarak başlamış daha sonra Irak Süleymaniye 
ve Erbil bölgesinde aldığı Enerji Santrali ve Yüksek Gerilim 
Şalt Merkezi işleri ile bu sektörde yurtdışındaki ilk işlerini 
tamamlamıştır.

 2012 yılından sonra Enerji Santrallerinde ve Yüksek 
Gerilim Şalt Merkezleri projelerinde faaliyetini artıran 
Kontrolmatik, yurtdışında Türkiye ve Irak başta olmak üzere, 
Türkmenistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Ürdün gibi 
ülkelerde projeler tamamlamıştır.

 2012 yılında Afrika’da ilk projesini, Etiyopya’da Tanas 
Beles Şeker Fabrikası işi için imzalamıştır. Daha sonra aynı 
ülkede bu projenin devamı niteliğinde Omo Kuraz Şeker 
Fabrikası projesinde de çalışmış ayrıca bu ülkede iş yaptığı 
devlet kurumunun Yerli Pano İmalat Fabrikası kurmasına da 
destek vermiş ve öncülük etmiştir.

 2013 yılında Enerji ve Ulaşım sektöründe faaliyetlerini 
artıran Kontrolmatik Ankara ve İstanbul da tünel 
elektromekanik projeleri, Zonguldak ve Siirt’te Enerji 
Santrali gibi çeşitli projelerde rol almış ve kapsamları 
tamamlamıştır.

 2014 yılında ilk Anahtar Teslim işi olan Eti Kırka 
Kompresör İstasyonu işini o zamana kadar hali hazırda 
faaliyette olduğu Eti Maden den ihale yoluyla almıştır. Bu 
proje Kontrolmatik’in inşaat-mekanik-elektrik ve otomasyon 
olarak tüm kapsamlarıyla tamamladığı ilk iştir.

 2014 yılında Avrupa’da ilk işini Limak Priştina Havalimanı 
Enerji İzleme Sistemi işi ile tamamlamıştır.

 2015 yılında Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi 
Bölgesi olan İkitelli OSB’nin Enerji Yönetim Sistemi projesini 
tamamlamıştır. Aynı zamanda işletmesinin de Kontrolmatik 
tarafından yapıldığı proje, dağıtım şirketlerinden sonra o 
güne kadar Türkiye’de gerçekleşen en büyük Enerji Yönetim 
Sistemi projesi olmuştur.
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 2016 yılında Afrika’da 3x175 MW ve 2x175 MW 2 adet 
Enerji Santrali projesinin tüm EBOP elektrik kapsamlarını 
ve 220kV Yüksek Gerilim Şalt Merkezi kapsamlarını 
üstlenmiş ve o tarihe kadar en yüksek tutarlı sözleşmesini 
imzalamıştır.

 2016 yılında sektörlere ait trendleri takip eden 
Kontrolmatik, bünyesinde Yazılım ve IoT departmanı 
açmış ve güncel trend olan Endüstri 4.0 ve Sanayi’de 
Teknoloji ve Siber Güvenlik alanlarına yatırım yapmaya 
başlamıştır.

 2017 yılı itibariyle artan EPC işlerine cevap vermek 
adına kurumsal organizasyon yapısını güncelleyen 
Kontrolmatik, şirketteki teknik faaliyetleri Anahtar 
Teslim Projeler, Mühendislik, Test ve Devreye Alma, 
Kontrol Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yazılım ve 
IoT olarak 6 bölüme ayırmış ve sistematik yaklaşımını 
kuvvetlendirmiştir.

 2018 yılında Yazılım ve IoT alanında ülkenin en prestijli 
projelerden biri olan 3.Havalimanı-İga projesinde yer 
almış ve IoT-Lorawan Sayaç İzleme Sistemi projesiyle 
bugüne kadar Türkiye deki en büyük IoT işlerinden birini 
gerçekleştirmiştir.

 2018 Ekim ayında Irak Elektrik Bakanlığı (MoE) ile Irak’ın 
yeniden inşası kapsamında Musul’da yer alacak 4 adet 
132kV GIS&AIS trafo merkezleri için EPC sözleşmesi 
imzalamıştır. Danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri 
Fichtner tarafından yapılan proje finansmanını Alman 
kalkınma bankası KfW üstlenmiştir. Kontrolmatik, 132/33/11 
kV trafo merkezleri için tüm mühendislik, dizayn, üretim, 
inşaat, kurulum ve devreye alma hizmetleri anahtar teslim 
olarak üstlenmiştir. Proje, son yıllarda Irak’ta Trafo Merkezi 
EPC işleri olarak bir Türk firmasının MoE ile imzaladığı en 
büyük EPC sözleşmesi olmuştur.

 2019 yılında Kontrol Sistemleri alanında General Electric, 
Siber Güvenlik alanında Nozomi Networks ve Fortinet, 
Üretim Yönetim Sistemi alanında PSI, Veri Yönetim Sistemi 
alanında OSISoft firmalarıyla partnerlik sözleşmeleri 
imzalayan Kontrolmatik sadece Türkiye’de değil bölge 
ülkelerde de bu alanlardaki faaliyetlerini artırmıştır.

 2019 yılı itibariyle %60’ı mühendislerden oluşan 200’ü 
aşkın kadrosu, 4 Teknik, 5 İdari bölümü, Dubai, Dortmund, 
Irak ve İstanbul’da bulunan 4 ofis ve yine İstanbul’da 
bulunan 1 pano fabrikası ile Kontrolmatik 24 farklı ülkede 
300’ü aşkın proje tamamlamış olarak yoluna tam hız devam 
etmektedir.
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Genel Bilgiler
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RAPORUN DÖNEMİ  : 2017 / 2018 / 2019
ORTAKLIĞIN UNVANI : KONTROLMATİK ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
KURULUŞ YILI  : 2008 – İSTANBUL
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE  : 10.000.000 TL
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI  : Atışalanı Vergi Dairesi – 576 051 15 13
TİCARET SİCİL NUMARASI  : 652377
MERKEZ İLETİŞİM BİLGİLERİ  : Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi No: 12 B/154 Esenler İstanbul
TELEFON  : 0212 659 24 41
E-POSTA ADRESİ  : info@kontrolmatik.com
İNTERNET SİTESİNİN ADRESİ  : www.kontrolmatik.com.

2.1. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a) Ortaklık Yapısı
Şirket’in; 31.12.2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı şöyledir:

2- Genel Bilgiler

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

ADI/UNVANI Pay Oranı % Pay Tutarı (TL) Pay Oranı % Pay Tutarı (TL) Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)

Sami Aslanhan 50,00 5.000.000 50,00 5.000.000 50,00 5.000.000

Ömer Ünsalan 50,00 5.000.000 50,00 5.000.000 50,00 5.000.000

Toplam 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000

Sermaye Taahhütleri (-) - (2.430.435) (3.000.000)

Ödenmiş Sermaye 10.000.000 7.569.565 7.000.000

b) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN
ADI, SOYADI/UNVANI

ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE 
ADEDİ

ÖNCEKİ DÖNEM 
SERMAYE TUTARI (TL)

CARİ DÖNEM HİSSE 
ADEDİ

CARİ DÖNEM SERMAYE 
TUTARI (TL)

Sami Aslanhan 32.000 800.000,00 200.000 5.000.000

Ömer Ünsalan 32.000 800.000,00 200.000 5.000.000

c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi
İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Şirketin imtiyazlı hisseleri bulunmamaktadır.
İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : YOK

2.2. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU 18.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda, 18.05.2020 tarihine kadar 3 yıl süre ile aşağıda 
isimleri yer alan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun yapısı aşağıda 
gösterilmiştir. 

AD SOYAD UNVANI GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ

Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkanı 18.05.2017 18.05.2020

Ömer Ünsalan Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2017 18.05.2020
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2.3. ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikamız
Kontrolmatik, iş hayatında, cazip ve tercih edilen işyeri olma 
yönünde çalışmalar yapan, şirket vizyonuna inanmış, işini 
severek yapan, elinden gelenin en iyisini yapmayı, kendisini 
kişisel ve mesleki olarak geliştirmeyi hedefleyen, iş 
arkadaşlarıyla uyum içinde çalışan ve birbirini destekleyen 
bir ailenin parçası olmaktan mutluluk duyan fertlerden 
oluşan, paylaşımcı, fırsat eşitliği, farklılıkların yönetimi, etik 
ilke ve kaidelerin yer aldığı bir şirket olmayı hedeflemektedir. 
Bu hedefe ulaşmada uyguladığı politikalar;
• Etik değerlerin yer aldığı, adaletli yönetim sergilenen, iş 

sağlığı ve güvenliği politikalarını birinci öncelik olduğu, 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama, 

• İş ahlakına sahip, işine, iş arkadaşlarına, çevresine 
saygılı, gelişmeye açık, şirket vizyonunu benimseyecek 
ve bu vizyonu gerçekleştirmek için çalışacak yetenekli 
kişilerden oluşacak bir organizasyon kurmak,

• Çalışanlar için anlamlı ve şirket içinde sürdürülebilir 
çalışma şartlarını optimum noktada buluşturan politikalar 
belirlemek, rekabetçi piyasaya uygun, çalışanların hayat 
kalitelerini geliştirmeyi amaçlayan adil, şeffaf, başarıyı 
özendiren, teşvik edici bir ücret politikası uygulamak, 

• Çalışanlar için şirket içindeki kariyer yolları, yeteneği, 
isteği, çalışma azmi, hedeflere bağlılık ölçütlerinde herkes 
için eşit ve ulaşılabilir kılınması,

• Her çalışanın mevcut ve potansiyel gücünü ortaya koyma 
yönünde çalışmalar yapılması,

• Her çalışanın, mesleki, kişisel bilgi ve tecrübesi yanında, 
farklı konularda ki yeteneğini ortaya çıkarma ve bunlardan 
kendisine ve şirkete fayda sağlayacak ortak paydalar 
oluşturulması,

• Şirket içinde ve dışında, belli plan program dahilinde ama 
sürekli olarak, kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimler 
organize etmek,

• Şirkette çalışanlar iç paydaş olarak görülmekte, karar 
alma ve iş geliştirme süreçlerine katılımını teşvik edecek 
dikey, yatay iletişim kanalları her zaman açık tutulması,

• Gittiği tüm coğrafyalarda, yerel halkın da kalkınması ve 
mesleki olarak eğitilmesi, geliştirilmesi, için istihdamın 
bölge halkından yapılmasında pozitif ayrımcılık 
göstermek, 

• Devamlı olarak, çalışan memnuniyeti ve aidiyetini esas 
kılıcı ve arttırıcı politikalar geliştirmek

UNVANI ADI, SOYADI

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan

Genel Müdür Yardımcısı Osman Şahin Köşker
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TEKNİK BÖLÜMLER

Yazılım ve Kontrol Sistemleri
Kontrolmatik, bünyesindeki uzman yazılımcı, mühendis 
ve teknik kadrosu ile endüstriler ve altyapılar için anahtar 
teslim kontrol sistemleri ve uçtan uca operasyonel 
teknoloji paketleri hizmet ve çözümleri sunmaktadır. 
Tecrübeli kadrosu sayesinde özellikle endüstriyel kontrol 
sistemleri için marka bağımsız şekilde entegrasyon projeleri 
gerçekleştirmekte, yazılım ekibi sayesinde endüstrilerin ve 
proseslerin ihtiyacına yönelik paket çözümler sunmaktadır.

Haberleşme ve IoT
Değişen teknolojiyi en güncel haliyle takip eden ve bir 
çok konuda sektörünün öncü firmalarından biri olan 
Kontrolmatik kurduğu dinamik Haberleşme ve IoT ekibi 
sayesinde müşterilerine son teknoloji ürün ve hizmetler 
sunmaktadır. Projelerin endüstriyel haberleşme 
altyapılarını anahtar teslim kurmakta, endüstriyel ağların 
kontrolünü ve güvenliklerini sağlayan yazılım ve ürünler 
geliştirmektedir. Bunun yanı sıra bölümün bünyesinde 
Nesnelerin İnterneti konseptinde sensör ve platform ar-
ge çalışmaları yapılmakta; veri toplama, yedekleme, veri 
analizi ile optimizasyon projeleri hem kendi geliştirdiği ürün 
ve çözümler hem de uluslararası partnerlerinin ürünleri 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Güç Sistemleri
Enerji santrallerinin, endüstriyel tesislerin, ulaşım 
sistemlerinin elektrik ve enerji altyapı projelerine temel 
tasarım ve mühendislikten başlayıp, detay mühendislik, 
modelleme, simülasyon hizmetlerinin verildiği bölümdür. 
Bununla birlikte güç sistemleri altyapıları için gerekli 
koruma, kontrol sistemleri, elektrik dağıtım sistemleri, 
motor kontrol sistemleri hem yerli malı ürün olarak 
geliştirilmesi hem de sahada enerjilendirilmesine kadar 
tüm test ve devreye alma hizmetleri bu bölüm bünyesinde 
gerçekleşmektedir.

Proje Yönetimi
Kontrolmatik tecrübeli ve sistematik proje yönetim ekibi 
ile çalıştığı sektörler için anahtar teslim proje yönetimi ve 
taahhüt hizmetleri sunmaktadır. Proje yapılarına uygun 
olarak bünyesinde bulundurduğu proje müdürleri, şantiye 
şefleri, proje mühendisleri, kalite yönetimi, iş sağlığı ve 
güvenliği yönetimi, saha kurulum ve saha servisleri ile güçlü 
bir organizasyon yapısına sahip olan bölüm, kullandığı proje 
yönetim ve planlama yazılımları ile son teknolojiye uygun 
proaktif çözümler sunmaktadır.

İDARİ BÖLÜMLER

Finans
Kontrolmatik güçlü ve organize finansal yapısını tecrübeli 
ve profesyonel ekibi ile yönetmektedir. Tüm finansal 
kuruluşlarla, bankalarla, müşteri ve tedarikçilerin 
finans bölümleriyle ilişkileri yöneten ve finansal icraati 
gerçekleştiren bölümdür.

Muhasebe
Kontrolmatik farklı coğrafyalarda farklı sektörlerde geniş 
hizmet ve çözüm ağıyla hizmet vermektedir. Bu geniş 
yelpazenin düzenli ve organize hale gelmesi için etkin, 
esnek ve profesyonel muhasebe sistemi kurmuştur. 
Kurduğu iş ortaklıklarından çalıştığı devlet kurumlarına, 
yurtiçinde özel sektörden yurtdışındaki müşterilerine kadar 
projelerin tüm muhasebeleştirilme süreçlerini yürüten 
bölümdür.

İnsan Kaynakları
Kontrolmatik, çalışanlarımızın her gün çalışmaktan zevk 
aldığı ve müşterilerimizin bizimle çalışmak istediği bir 
çalışma ortamı yaratır. Başarımız, etrafımızdaki insanlara 
güvenebileceğimiz bir ekibin parçası hissetmeye bağlıdır. 
Kültürümüz, daha iyi performans göstermemizi ve işimizi 
ileriye taşımak için fırsatlar aramamızı destekler. Tüm bu 
süreçleri yönetilmesi ve insan kaynağının gelişiminin takibi 
ve geri bildirimi insan kaynakları bölümünün faaliyetini 
oluşturmaktadır.

İç Denetim ve İdari İşler
Kontrolmatik, tüm süreçlerin şeffaf ve izlenebilir olması, 
süreç, kaynak ve personelin etkin kullanımının sağlanması, 
olası finansal risklerin ve proje risklerinin azaltılmasının 
sağlanması için ERP, Agent, CRM, İş süreç analizi gibi birçok 
yazılım ve programın da yardımıyla profesyonel, güncel 
teknolojiye dayanan güçlü bir iç denetim mekanizması 
kurmuştur. 

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME

Kontrolmatik bünyesinde 25 farklı ülkede, sayısız farklı 
sektörde geniş ürün ve hizmet yelpazesinin ve üstün 
kalitesinin müşterileri ile buluşmasını sağlayan, şirketin 
marka değerini artıran, tüm pazarlama, teklif ve ihalelerden 
sorumlu olan bölümdür.
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Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan 
mali haklar
• Grup’un kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2019, 2018 

ve 2017 dönemlerinde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. 
kısa vadeli faydalar: 636.660 TL (2018: 635.644 TL, 2017: 
639.586 TL).

• Grup’un üst düzey (kilit) yönetici personelinin işten 
ayrılma sonrası sağlanacak faydalar (tazminatlar): 
YOKTUR

• Cari Dönem: Yoktur (Önceki dönemler: Yoktur).

Çalışan Sayıları ve Eğitim Düzeyi

Yıllar 2017 2018 2019

Yönetim 1 1 1

Mali ve İdari İşler 11 18 19

İş Geliştirme 7 10 11

Operasyon 55 126 87

Ar-Ge / Tasarım /Mühendislik 6 11 15

Toplam 80 166 133

Lisans %78 %66 %71

Ön Lisans %6 %23 %20

Lise  %16 %11 %9
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Kontrolmatik, 2017 yılında Yazılım ve IoT -Nesnelerin 
İnterneti- alanında çalışmalar yapmak üzere ek istihdam 
gerçekleştirip birim oluşturarak organizasyon şemasını 
genişletmiş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
başlamıştır. Ar-Ge faaliyetleri ile Endüstri 4.0’ın Global 
Dünya ile etkileşiminde aktif rol oynamak, endüstride 
oluşturacağı zorlu rekabetin içerisinde güçlü bir yer 
bulmak hedeflenmiştir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarından 
elde edilen sonuçlar ile nihai ürüne dönüşüm sağlanmış 
ve faaliyet sonuçları ticarileştirilmiştir. Şirketimiz IoT 
alanındaki Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak 2018 yılında 
İstanbul Havalimanı’ nın “Kablosuz sayaç okuma sistemi ve 
IoT teknolojik altyapısı” kurulması işini, iş ortaklığı şeklinde 
almıştır. Projede Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkan akıllı sistemlerin entegrasyonu dijital dönüşümlerin 
gerçekleşmesini sağlanmaktadır. 2019 yılında Ar-Ge 
projelerimize yönelik teknolojik altyapı yatırımı şirket öz 
kaynakları ile yapılarak şirket merkezimizde “Telekomand 
merkezi, Uzaktan izleme ve kontrol merkezi, Uçtan uca veri 
izleme ve Siber güvenlik ’’ alanları özelindeki araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinde kullanılabilmesi adına demo odası 
kurulmuş olup; raylı sistemlerde haberleşme çözümleri 
geliştirilmesi, yine raylı sistemler ve OSB’ler için uzaktan 
veri izleme ve kontrol ünitelerinin geliştirilmesi ile siber 
güvenlik alanlarında dijital dönüşüm altyapı geliştirme 
çalışmaları yapılmaktadır. Yenilikçi kültürünü içselleştirmiş 
olan şirketimiz 2020 yılı Haziran ayında 2017 yılı itibariyle 
başlayan Ar-Ge çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, Ar-
Ge personeli istihdamının artırılması, Ar-Ge yatırımlarının 
artırılması, inovatif yaklaşımlarla pazara yeni ürün ve 
teknolojiler sunmak hedefleri ile yurt içi ve yurt dışı Ar-
Ge/ Tasarım çalışmalarımızı projelendirerek 5746 sayılı 
kanun kapsamında tescil başvurusu gerçekleşecektir. 
Tescil başvurumuzun 2020 Ağustos ayında onaylanması 
öngörülmektedir.

YAPILAN AR-GE ÇALIŞMALARI 

PSS-Güç Sistemi Dengeleyicisi Modül ve Modelleme 
Yazılımı
Elektrik Şebeke Yönetmeliği MADDE 20- (12) Ünite 
gücü 75 MW ve üzeri konvansiyonel tip ünitelerde veya 
toplam kurulu gücü 300 MW ve üzeri olan konvansiyonel 
tip santralların ünitelerinde, enterkonnekte şebeke 
sisteminde ortaya çıkabilecek 0-5 Hz arasındaki düşük 
frekanslı elektromekanik salınımlarına karşı otomatik 
gerilim regülatöründe elektriksel sönümleme sağlama 
özelliğine sahip ve ENTSO-E sistemi bağlantısıyla birlikte 
ortaya çıkan düşük frekanslı bölgelerarası salınımları 
sönümleyebilen bir güç sistemi dengeleyicisi bulunmalıdır. 
Kontrolmatik olarak 2016 yılından başlayarak bahsedilen 
enerji santrallerinde kullanılmak üzere, santralde bulunan 
generatör uyartım sistemine entegre çalışacak PSS (Güç 
Sistemi Dengeleyicisi) Modülü üzerine ar-ge çalışmaları 
yapılmış ve ortaya çıkan modelleme yazılımı ve ürün 
ile Türkiye’nin beş büyük kömür yakıtlı santralinin 
PSS Modelleme ve Optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Bahsedilen çalışma ile ayrıca TÜBİTAK 1507 çağrısına da 
başvuru gerçekleştirilmiştir.

Enerji Santrali Kontrol Sistemi
Kontrolmatik bünyesinde gerçekleştirilen ar-ge çalışmaları 
kapsamında özellikle hidroelektrik santraller için santralin 
süreçlerine özgü olarak Enerji Santrali Kontrol Sistemi 
adıyla ürünleştirilmiş ve üretim kapasite raporuna 
ekletilmiştir. Ortaya çıkan ürün ile santral bünyesinde 
mevcut bulunan ünite, şalt ve ortak sistemlere ait kontroller 
otomatik hale getirilerek santral SCADA sisteminin 
kurulması, her bir üniteye ait hız regülatörü sistemi, ikaz 
sistemi, yatak yağlama ve soğutma sistemi ile koruma 
ve senkronizasyon sisteminin tamamen son teknoloji 
merkezi bir kontrol sistemi üzerinden izlenmesi ve kontrol 
edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca santralde bulunmayan 
vibrasyon, debi ve seviye ölçüm sistemlerinin kurulması ve 
iç ihtiyaç sistemi, soğutma suyu sistemi, drenaj ve taşkın 
önleme sistemi, transformatör yangın söndürme sistemi 
gibi yardımcı sistemler de ortaya çıkan sistem sayesinde 
izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelmiştir. 

3- Şirketin araştırma ve geliştirme 
çalışmaları
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Mobil Trafo Merkezi Ar Ge Kapasite Artırım Projeleri
Mobil trafo merkezleri acil durumlarda, planlı enerji 
kesintilerinde, yapımı devam eden yapıların enerji ihtiyacını 
karşılamakta, fırtına veya başka bir felaketin yol açtığı 
elektrik kesintisinde istenilen enerjiyi o bölgeye sağlamakta 
kullanılmaktadır. Mobil Trafo Merkezleri, YG, OG ve AG enerji 
ihtiyacını karşılamak için taşınabilir platformlar üzerinde 
ihtiyaca göre üretilmiştir. Kontrolmatik bünyesinde yapılan 
ar-ge çalışmaları neticesinde ürünün tasarımı geliştirilerek 
boyutları küçültülerek kapasitesi ve verimliliği artırılmıştır. 
Yapılan tasarımlar ve çalışmalar neticesinde ürünün birim 
kapasite başına düşen fiyatı düşürülerek yüksek verimli yani 
Fiyat / Kapasite oranı düşük ürünler elde edilerek kapasite 
raporuna ekletilmiş ve yerli malı olarak tescillenmiştir. Bununla 
birlikte Yerli Malı Mobil Trafo Merkezlerinin yurtiçinde ve 
yurtdışında birçok proje için satışı gerçekleştirilmiştir. 

Mobil Kompakt Enerji Dağıtım Merkezi (E-House) Tasarım 
Projeleri
Mobil Enerji Dağıtım Merkezi ( E-House) ; özel uygulamaya 
bağlı olarak standartlaştırılmış veya özelleştirilmiş bir ünite 
olarak önceden devreye alınmış, önceden imal edilmiş bir 
elektrik odasıdır. Bir tesisin elektrifikasyon altyapısı içinde 
aşağıdakileri içeren bir alt sistemdir: Elektrik ve mekanik 
olarak birbirine bağlı farklı ürünler, Orta Gerilim AIS / GIS 
Şalt, Dağıtım Transformatörleri, MCC ve AG Panoları, 
Değişken Frekans Sürücüleri, HVAC, Yangın Alarm ve 
Söndürme Sistemi, Aydınlatma ve tüm dahili bağlantılar vb.
E-House, planlama ve kullanımdan kurulum ve devreye 
almaya her şeyi kapsayan özelleştirilmiş tak ve çalıştır güç 
kaynağı çözümleri sunar. Kontrolmatik tarafından yapılan 
Ar Ge çalışmaları neticesinde E-house sistemi 2019 yılında 
ürünleştirilerek kapasite raporuna ekletilmiş ve yurtiçinde 
ve yurtdışında birçok proje için satışı gerçekleştirilmiştir. 

Geniş Alan Enerji Yönetim Yazılım Geliştirme Projesi
Kontrolmatik tarafından Organize Sanayi Bölgeleri, Raylı 

Sistemler ve kullanım alanı açısından geniş alanlar için 
özelleştirilmiş Enerji Yönetim Sistemi Yazılımları 2017 yılında 
ürünleştirilerek kapasite raporuna ekletilmiş ve yurtiçi 
yurtdışı birçok proje bünyesinde satışı gerçekleştirilmiştir.
Sayaç Okuma Yazılım Projesi
Kontrolmatik tarafından 2017 yılında başlatılan ar-ge 
çalışmaları sonucunda, tesislerin mevcut kontrol sistemlerine 
de entegre olabilen tüm sayaçlarla haberleşebilecek esnek 
sayaç okuma yazılımı geliştirilerek yurtiçinde birçok proje 
bünyesinde satışı gerçekleştirilmiştir.

ÖN ÇALIŞMASI YAPILAN AR-GE ÇALIŞMALARI 

Kolaboratif Robot
Robot teknolojileri uzun yıllardır sanayinin içinde ayrılmaz 
bir parça olarak yer almaktadır. Otomotiv sektöründen 
paketleme sektörüne, tekstil sektöründen beyaz eşya 
sektörüne, ilaç sanayisinden medikal endüstriye kadar 
birçok alanda kullanılmaktadır. Pazar payı gün geçtikçe 
artmaya başlayan işbirlikçi robotların kolay ve hızlı 
kurulumları ile ufak ve orta ölçekli işletmelerde de aktif 
olacağı öngörülmektedir. 3 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg ve 15 kg 
olarak tasarlanacak ürün ailesi toplam 5 adet robottan 
oluşacaktır. Son kullanıcının ara yüz aracılığı ile kendisini 
programlayabileceği şekilde tasarlanacak olan robot servis 
ihtiyacı duyulmaksızın kolay kurulum ve kolay montaj ile 
son kullanıcıya ulaşabileceği maliyetlerle sunulacaktır. 
Gömülü sistem yazılım ve donanım geliştirme, servo motor 
& sürücü, cad-cam tasarım, hareketli mekanik aksam 
ve sıfır boşluklu redüktör, mukavemet simülasyonları, 
bilgisayar tabanlı yazımlar ve ara yüz geliştirme, güç 
elektroniği, sensörler & encoderler konu başlıkları altında 
Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılı sonuna kadar 
prototip kolaboratif robot yapımının tamamlanması 
hedeflenmektedir. Prototip sonrası ürün ailesinin 2021 yılı 
itibariyle seri üretime geçirilmesi hedeflenmektedir.
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IoT Tabanlı Sensör Sistemi ve IoT Platformu
Gelişen teknolojik yaşam ile teknolojik özelliğe sahip olan 
cihazlar her geçen gün günlük hayatımızın birer parçası 
olmaktadır. Örneğin; akıllı ev, akıllı telefon, akıllı saatler, 
akıllı klima, akıllı şehirler vb. terimlerle günlük hayatımızda 
sıkça karşılaşılmaktadır. Business Insider araştırmasına 
göre 2020 yılında internete bağlı olan cihazların sayısı 24 
milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. İlgili araştırmanın 
sonucu da yaklaşık olarak dünyada yaşayan her insan için 
4’ten fazla internete bağlı cihaz anlamına gelmektedir. 
Nesnelerin interneti kavramı da gelişen teknolojik süreçle 
ortaya çıkmıştır.

Nesnelerin interneti kavramı sadece elektronik cihazların 
internete bağlanmasından çok daha kapsamlı bir 
kavramdır. Gelişen teknoloji ile sensör çeşitliliği artmış, 
sensör çeşitliliğinin artması da veri toplama çeşitliliklerini 
artırmıştır. Cihazlar üzerindeki sensörler aracılığı ile 
veriler elde edilip, yorumlanarak ağ sistemi üzerindeki 
çeşitli haberleşme protokolleri ile cihazlar birbirleri ile 
veri paylaşımı yapabilecek duruma gelmiş; yapay zeka 
teknolojileri ile birbirlerine komut verebilen, yönetebilen 
cihazlar haline dönüşebilmişlerdir. Özetle IoT teknolojisi 
ile M2M (Machine-To-Machine/Makineden Makineye) / 
H2M (Human To Machine/İnsandan Makineye) ve M2H( 
Machine To Human/Makineden İnsana) haberleşmelerine 
imkân sağlayabilecek duruma gelinmiştir. Kontrolmatik, 
IoT’ nin gelişimine ayak uydurarak Ar-Ge çalışmaları ile 
üretimde verimin artması, enerji tasarrufunun sağlanması 
ve insan hayatının kolaylaştırması gibi yararlar sağlamayı 
hedeflemektedir. 

Fabrikaların geleneksel üretim anlayışları endüstri 4.0 
ile değişmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 ile kurulan akıllı 
fabrikalarda IoT sistemi kullanmaktadır. Üretim bandındaki 
cihazlar birbirleri ile iletişim sağlayarak herhangi bir 
aksaklık yaşandığında bilgi vermektedir. Detaylı analiz ve 

raporlar sayesinde üretimde yaşanan sorunlar minimuma 
indirilerek performans artışı sağlanmıştır. Kontrolmatik, 
Lora & Lorawan end device ile belli verilerin ortak bir 
veri platformunda toplanarak gerekli analiz ve yapay 
zeka çalışmaları için kullanılmasını hedeflenmektedir. 
Bu çalışmada ilk hedeflenen elektrik su ve gaz 
sayaçlarındaki verilerin uzaktan canlı olarak izlenebilmesi 
ve ihtiyaçlara göre OSOS otomatik sayaç okuma sistemine 
dönüştürülmesidir. Gerekli istenilen verilerin fayda ile 
bütünleştirilerek her türlü ihtiyaca uygun altyapının 
geliştiriliyor olmasına yönelik teknolojik alt yapı çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Örneğin; sıcaklı nem okumaları, 
belli depoların doluluk oranları, enerjinin olup olmamasının 
sensörler ile okunabilmesi Ar-Ge çalışmalarındaki somut 
hedeflerimizdir. Çalışmada end device gömülü sistem 
donanım ve yazılım tasarımı ardından ilk olarak hazır 
geçitleri programlamak ardından kendi tasarımımızı 
yapmak, ayrıca lorawan network server yani sistemin beyni 
olarak nitelendirilen trafik kontrol veri iletme yazılımının 
tasarlanması ve bunun ardından IOT platformuna 
dataların aktarılması da Ar-Ge çalışmalarımızın beklenen 
sonuçlarıdır.

Lora & Lorawan end device projesinin ayrılmaz parçası 
olan IoT Data Platformu teknolojik geliştirmeleri ile belli 
yerden gelebilecek belli protokoller ile verilerin tutulup 
kayıt edilmesi, kayıt sonrası yapay zeka ile analiz ederek 
makina öğrenmesi ve deep learning -derin öğrenme- 
algoritmalarına entegre edilerek belli tahminler ve sonuç 
üretmeleri yapması hedeflenmektedir. Özetle IoT tabanlı 
sensör sistemi üzerindeki Ar-Ge çalışmalarımızın nihai 
amacı veriler ile görselleştirme yapıp müşteri taleplerine en 
uygun şekilde sonuç üretilebilmektedir. Sisteme müşteri 
talebine göre çeşitli okuma ve okuma karşılığı makina 
eylemleri, alarmlar, bilgilendirmeler ve mail destekleri 
sisteme entegre edilebilecektir.

Enerji Depolama
Yenilenebilir enerji kaynakları yapıları gereği konvansiyonel-
geleneksel- kaynaklar kadar istikrarlı değildir. Ancak 
tüketim talebinin süreklilik arz etmesi sebebiyle 
tüketiciye sürekli kaynak sağlanmalıdır. Sürekli enerjinin 
sağlanabilirliği ‘‘Enerji Depolama Modüler Sistemleri’’ 
ile güçlendirilmelidir. Günümüzde enerji depolama 
sistemlerinin yaygın bir kullanımı yüksek maliyetler 
nedeniyle söz konusu olamamaktadır. Ancak maliyeti 
yüksek olsa da kritik noktalarda kullanılmaktadır. 

Kontrolmatik, Li (lityum)-Ion, Lead-Acid, Zn (çinko)-Air, Flow 
Batterres depolama teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ile 
düşük maliyetli faydalı çözümler sunma ve ürünü tabana 
yayarak kullanım alanlarını genişletmeyi hedeflenmektedir.
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2017-2018-2019 Yılları Faaliyetlerimize Genel Bir Bakış
Kontrolmatik Sektör ve Çözüm Ağı

SEKTÖRLER

Enerji Üretimi
Kontrolmatik her çeşit enerji santrali için özelleşmiş 
çözümler sunmaktadır.
- Konvansiyonel : Basit çevrim, Kombine çevrim,   
  Kojenerasyon, Gaz, Akaryakıt, Kömür
- Yenilenebilir : Hidro, Güneş, Jeotermal

Kontrolmatik enerji üretiminde tasarım aşamasından 
başlayıp; tedarik, yapım ve montaj ile test ve devreye alma 
hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede aşağıda belirtilen 
çözümleri uçtan uca anahtar teslim olarak sunmaktadır.
• Elektrik sistemi tasarımı, ürün ve sistemlerin tedarik ve 

üretimi, saha uygulamaları
• Enstrüman paketlerinin seçimi, tasarımı, ürün ve 

sistemlerin tedarik ve üretimi, saha uygulamaları
• “Balance of Plant” ekipmanı; motorlar, panolar
• Kazan yanma sistemleri ve proses emniyet sistemleri 
• Baca gazı kükürt giderme desülfürizasyon sistemleri 
• Türbin kontrolü ve Kazan optimizasyonu
• Sistem verimlilik haritası
• Kontrol sistemlerinin tasarımı, tedarik ve saha uygulamaları
• Enerji Santrali Devreye Alma ve İşletmeye alma
• SAT (saha kabul testleri)
• Saha Hizmetleri ve Servis Çözümleri
• Enerji Santrali İşletme ve Bakım Eğitimi

Elektrik İletimi ve Dağıtımı
• EPC - Anahtar Teslim Trafo Merkezi- Gaz İzoleli (GIS) ya da 

Hava İzoleli (Açık şalt) (AIS)
• Elektrik, Mekanik ve İnşaat Detay Tasarımı
• Tüm Elektrik ve Mekanik Teknoloji Paketlerinin üretim ve 

tedarikleri, saha uygulamaları
• Şebeke ile dijital entegrasyon ve haberleşme uygulamaları
• Trafo Merkezi Dijital Yönetim Merkezi Uygulamaları
• SAT (saha kabul testleri) ve Saha hizmetleri

Proses Endüstrisi
Kontrolmatik sektördeki etkileyici performansı sayesinde 
aşağıdaki proses endüstrileri için katma değeri yüksek 
yazılım, kontrol sistemi, elektrifikasyon ve enstrümantasyon 
çözümleri üretmektedir. Kontrolmatik, proses endüstrisinde 
tasarım ve uygulamanın temelini oluşturan uluslararası 
standartlar hakkında geniş bilgi ve deneyime sahiptir. 
Kanıtlanmış tasarım, montaj ve proje yönetimi yetenekleri 
ile aşağıdaki ürün ve hizmetler için geniş ölçekli çözümler 
bulundurmaktadır:
• Elektrik Sistemi tasarımı, tedariği, montajı ve uygulaması 
• Borulama ve mekanik detay tasarımı 
• BOP (Balance of Plant) 
• Enstrümantasyon 
• Proses kontrol çözümleri (PLC, DCS) 
• Tesis Bilgi Sistemleri (PI) 
• Üretim Yönetim Sistemleri (MES) 
• Kompakt kumanda merkezi çözümleri 
• Mobil veri merkezi çözümleri

4- Faaliyetler
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Petrol ve Doğalgaz
Kontrolmatik çözüm ortakları ile petrol rafinerileri ve petrol 
endüstrisinde geniş yelpazeli çözümlerini sunmakta ve 
rafinerilerde farklı işletme birimlerinde deneyimlerini 
paylaşmaktadır.
• Anahtar Teslim olarak E-I&C (Elektrik-Enstrüman-Kontrol) 

sistemleri
• Gelişmiş kontroller ve izleme sistemleri dahil olmak üzere 

tank sahası tasarımı
• Çok değişkenli kestirim kısıtlama kontrol algoritmaları 

kullanılarak rafineri birimlerinin gelişmiş kontrolü
• SIL 3 Derece F&G (Yangın ve Gaz Kontrol) ve ESD (Acil 

Durdurma) Sistemleri
• Gaz depolama tesisleri, gaz dışı sıkıştırma
• Doğal Gaz Boru Hattı taşıma ve dağıtım istasyonları
• Siber güvenlik
• İzinsiz giriş ve ısı algılama sistemleri

Ulaşım
Karayolları
• Tünel Kontrol ve SCADA merkezleri
• Trafik Kontrol ve Yönetim Sistemleri
• Tünel JetFan Sistemleri
• Tünel Aydınlatma Armatürleri ve Kontrol Sistemleri
• OG&AG Dağıtım Hücreleri
• Acil Güç Kaynağı Sistemleri
• Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
• IP Kamera ve CCTV Sistemleri
• Trafik Sinyalizasyon Sistemleri
• Araç Takip ve Sınıflandırma Sistemleri
• Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri (CFD)
• Sürücü Bilgi Sistemleri
• İletişim Altyapı Sistemleri

Demiryolları
• Geniş Alan SCADA ve güç kontrol merkezleri
• Elektrik Sistemleri için Anahtar Teslim Çözüm
• Dağıtılmış RTU yapıları ve kontrol sistemleri
• Güç Faktörü düzeltme ve kalite çözümleri
• Statik VAr Kompanzasyon Üniteleri SVC / SVG / STATCOM
• ICCP Tele-kontrol ve Telekomünikasyon Merkezleri

Metro ve Hafif Raylı Sistemler
• SIMS ve ECS (Çevresel Kontrol Sistemi) ve mekanik 

ekipman
• SCADA Sistemleri ve ilgili paneller
• MDP LDP / MCC’ler için şirket içi tasarım ve üretim
• Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Sistemleri (CFD)
• Tünel Havalandırma ve Duman Tahliye Sistemleri
• IHK operasyon senaryoları ve test prosedürleri
• Tünel Yangın Söndürme senaryoları ve test prosedürleri
• Tünel Havalandırma Sistemi Panoları ve kontrol sistemleri
• Tünel JetFan Sistemleri
• Asansör ve Yürüyen Merdivenler
• Otomatik Kapı kontrolörleri

Maden Sahaları ve Madencilik
Yaklaşımımız, maden sahasından pazarlanılan ürüne 
kadar katma değeri yüksek üretim zinciri içerisinde tüm 
süreç yönetim sistemleri ve altyapılarını kapsamaktadır. 
Proje boyutundan bağımsız olarak tüm operasyonunuzu 
güçlendiren eksiksiz özelleştirilmiş çözümler için özel 
ekipman, beceri, tecrübe ve hizmetleri bir araya getiriyoruz. 
Maden sektörüne özel sorunsuz ve verimli çalışan entegre 
bir çözüm oluşturma sorumluluğunda her çeşit maden 
için geniş yelpazede hizmetler sunuyoruz. Kontrolmatik 
komple tesis elektrifikasyonu, entegre proses kontrol ve 
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optimizasyon çözümleri, motorlar ve tahrik sistemleri ile 
enstrümantasyon ve analiz sistemleri sunar.
• Elektrifikasyon
• AG / OG / DC Panoları (Alçak Gerilim-Orta Gerilim- Doğru 

Akım)
• E-House
• Otomasyon
• HVAC
• Filo yönetimi
• Elektrik Motorları, Pompaları ve Sürücüleri
• Akıllı Madencilik Yazılım ve Çözümleri
• IoT Çözümleri 
• Kurulum ve Saha Hizmetleri
• Servis ve bakım

Gıda Sanayi
Kontrolmatik Gıda sektörü için danışmanlık, fizibilite 
çalışmaları, proje yönetimi, farklı disiplinleri içeren 
mühendislik tasarımı, kurulum, proje yönetimi, tedarik 
hizmetleri, gelişmiş süreç kontrolü, bilgisayarlı tesis bilgi 
sistemleri, yazılım projeleri ve desteği, tesisin devreye 
alınması ve devreye alınması geniş bir hizmet yelpazesi 
sunmaktadır.

Yiyecek ve İçecek Endüstrisi
• Taşıma
• Karıştırma
• Paketleme
• Paletleme
• Toplama
• Robotik
• Proses kontrol çözümleri
• Reçete Hazırlama Sistemleri
• Tesis Değerlendirmesi
• Gıda Güvenliği
• Üretim Yönetim Sistemleri (MES)
• ERP Entegrasyonu

Akıllı Tarım ve Gübre Sanayi
Kontrolmatik Tarım Endüstrisine 2 farklı uygulama 
seviyesinde hizmet vermektedir:

Tarım Kimyasalları İmalatı 
1. Proses Tasarımı
2. P & ID ve PFD Mühendisliği
3. EPC Çözümleri

• Nitrik Asit 
• Amonyum Nitrat
• Kalsiyum Amonyum Nitrat
• Amonyum Sülfat Nitrat
• NOx Arındırma
• NPK (Buhar Granülasyon çözümleri)
• İyon Ayrıştırma Çözümleri

Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları
1. Akıllı Tarım için IoT Çözümleri
2. Hayvancılık ve Tarım Atıkları için Güç ve Isı Üretimi ve 

Depolama Çözümleri
3. Atıktan Enerji Çözümleri
4. Akıllı Sera için Anahtar Teslim Çözümler
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ÇÖZÜMLER

Dijital Sanayi
Kontrolmatik, endüstrilerin Dijital Sanayi’ye dönüştürülmesi 
için uçtan uca hizmetler sunmaktadır.

Endüstrinizi yükseltmek ve geliştirmek için;
• Temel Performans Göstergeleri-KPI 
• Mükemmeliyet Merkezleri 
• Gerçek zamanlı aksiyon 
• Enerji maliyetleri
• Hammadde maliyeti 
• Su maliyetleri
• İşgücü maliyetleri 
• Çevresel düzenlemeler 
• Sürekli yenilik 
• En İyi Uygulamalar 

İş verimliliğini artırın 
• Operasyonları değişen koşullara göre ayarlayın 
• Çalışanların ve toplumun verimliliğini ve güvenliğini artırın

Karar vermeyi geliştirin 
• Gerçekte neler olduğuna dayalı veri odaklı kararlar verin 
• Doğru düzeltmeler yapın 

Riski yönetin ve azaltın 
• Çevresel faktörleri izleyin 
• Tesisleri ve operasyonunuzu uyarın 
• Güvenlik tehditlerini belirleyin
• Hızlı tepki verin 
• Uygunlukları ve düzenlemeleri izleyin

ICS Siber Güvenlik
Kontrolmatik, cihazlar arasında kendi kendine yayılabilen 
kötü amaçlı yazılımlara ve e-postalardan oltalama yoluyla 
giriş yapan, ağlarımızı gizlice dolaşan kötü niyetli kişilere 

karşı tüm siber güvenlik ihtiyaçlarınız için özel ICS Siber 
Güvenlik çözümleri ve ürünleri sunar:
• Uçtan uca güvenlik tasarım ve uygulamaları
• Güvenli iletişim için Endüstriyel Anahtarlar ve Güvenlik 

Duvarları
• Siber Güvenlik Analiz ve İzleme Yazılımları

Uçtan Uca Veri Güvenliği için Kontrolmatik’in Sloganı;

Nesnelerin İnterneti ve Veri Analitiği
Nesnelerin İnternetini işletmenize uygulayın. Nesnelerin 
İnterneti (IoT) çözümleri sizi şimdiye kadar görülmemiş bir 
derecede müşteriler, ticari faaliyetler ve çevreyle bir araya 
getirebilir. İşte IoT’nin işletmenize katabileceklerinden bazı 
örnekler:

Yenilikçi yeni tekliflerin yolunu açın. Nesnelerin İnterneti 
(IoT) teknolojisi ürünleri hizmetlere, satış işlemlerini 
aboneliklere dönüştürebilir.

İş verimliliğini artırın. Bağlı sensör ve aktüatörler, israfı 
azaltabilen ve faaliyetleri değişen koşullara uyumlu hale 
getiren veriler sağlar. İnternet bağlantılı akıllı sayaçlara 
emek yoğun izleme ve sayaç okuma atanabilir. Örneğin 
enerji sektöründe operatörler, verimliliği ve çalışanların 
ve toplumun güvenliğini artırmak için ardışık düzenli 
sensörlerden ve operasyonel veritabanlarıyla entegre 
havadan gözlemlerden elde edilen verileri kullanır.

Karar alma sürecini iyileştirin. IoT çözümleri, gerçekte neler 
olup bittiğine göre veriye dayalı kararlar verebilmeniz için 
veri sağlayabilir. Ürün geliştiriciler, kullanıcılarının tam 
olarak hangi özellikleri kullandıklarını ve nasıl kullandıklarını 
bildiren akıllı ve bağlı ürünler tasarlayabilirler. Varlıkların 
kullanım ve aşınma verileri, yöneticilerin en iyi getiri için 
varlıkların nerelere konuşlandırılması gerektiğini ve ne 
zaman emekliye ayrılmaları ve değiştirilmeleri gerektiğini 
belirlemelerine imkan verir. Üreticiler süreç verimlerini 
ölçebilir, oranları reddedebilir ve düzeltmeleri hızla 
yapabilirler. 

Riski yönetin ve azaltın. Sensörler, çevresel faktörleri 
izleyebilir ve güvenli olmayan koşullar ortaya çıktığında 
tesisleri ve operasyon yöneticilerini uyarabilirler. Güvenlik 
tehditlerini ve yanıt hızını tespit edebilirler. Şirketleri 
uygunsuzluklardan korumak için uyumluluk düzenlemelerini 
takip edebilirler.

TOPLA SAKLA YÖNET KORU

Tesisteki her şeyle 
HABERLEŞMEK

Tüm kullanıcılar 
için uygulamalar 
OLUŞTURMAK

Makine ve tesis 
verilerini 
ANALİZ ETMEK 

Artırılmış gerçeklik 
sayesinde 
her senaryoyu 
DENEYİMLEMEK
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Kontrolmatik IoT Hizmetleri
• Danışmanlık: Kontrolmatik, Endüstri 4.0, Endüstriyel IoT ve 

IoT danışmanlık ve analiz hizmetleri sunmaktadır.
• Özel Uygulama Geliştirme: Kontrolmatik, IoT 

Görselleştirme ihtiyaçlarınız için Özel Gösterge Panelleri, 
Web Sayfaları, Mobil ve Web Uygulamaları geliştirir.

• IoT Yazılım ve Donanım: Kontrolmatik, BT ve OT dünyasının 
devleriyle birçok ortaklığa sahiptir, IoT ihtiyaçlarınıza göre 
size en gelişmiş yazılım ve donanımı sunabiliriz.

• Sistem Entegrasyonu: Kontrolmatik, hem BT hem de 
OT alanında uzun yıllara dayanan Sistem Entegrasyonu 
deneyimiyle IoT projeleriniz için tercih edilen bir ortaktır.

• Saha Hizmetleri: Kontrolmatik Saha Hizmetleri ve Veri 
Toplama deneyimi sizi sahada daima destekler.

Koruma ve Kontrol Sistemleri
Kontrolmatik Elektrik Şebekeleri için ileri teknoloji koruma 
ve kontrol paket çözümleri sunmaktadır.

Sistemin güvenilirliğini sağlamak için, güç iletim ve dağıtım 
hatlarında herhangi bir noktada arızaları anında tespit 
etmek çok önemlidir. Kullanılan sistemler en küçük arıza 
akımını bile algılayacak kadar hassas olmalı, zorlu dış ortam 
koşullarında güvenli çalışma ve IEC61850 gibi standartları 
sağlamalıdır. Kontrolmatik olarak müşterilerimize koruma 
ve kontrol sistemlerinde kritik çalışma karakteristikleri 
ile maksimum güvenlik sağlamak adına marka bağımsız 
projelendirme, tedarik, kurulum ve test devreye alma 
hizmetlerini uçtan uca sunmaktayız. 
• Fider Kontrolü
• Bara Koruması
• Hat Diferansiyel/Kablo Diferansiyel Koruması
• Mesafe Koruma
• Trafo Koruması
• Geniş Alan Koruması
• Demiryolu taşımacılığında elektrik koruması
• Dağıtım hatlarında koruma uygulamaları - OG

Otomasyon
Otomasyon ve kontrol sistemleri, riskleri en aza indirerek 
endüstrilerin, proseslerin ve enerji santrallerinin verimli ve 
güvenli çalışmasını sağlar. İzleme ve raporlama, sistemdeki 
herhangi bir noktadan tüm kontrol noktalarına erişmenin 
yanı sıra esneklik, hız ve arızların minimize edilmesini 
sağlar. Kontrolmatik, tesisiniz için özel olarak tasarlanmış 
“Tesis Dengesi” entegrasyonu, kontrol sistemleri ve türbin 
kontrol sistemleri ile otomasyonu en üst düzeye çıkarır.

Standart bilgisayar donanımı üzerinde çalışabilme 
yeteneği, gibi kontrol sistemlerinin yanı sıra tüm kontrol 
parametrelerini görsel kontrol araçlarına dönüştürme 
özelliğine sahip olan DCS, PLC, SCADA yazılımı, gibi kontrol 
sistemi türevleri sistemi gelecekteki gereksinimlerdeki 
değişiklikleri karşılamak üzere genişletmeyi mümkün kılar. 
Kontrolmatik in kontrol sistemleri çözümleri donanım 
ve üreticiden bağımsızdır ve bu nedenle gelecekteki 
gereksinimleri karşılayacak şekilde genişleyebilir. 
Raporlama ve ayrıntılı analizleri kolaylaştırmaya, hataları 
en aza indirmeye, enerji verimliliği ve sistem performansı 
üzerine değerlendirme ve iyileştirmeye katkıda bulunur.

Enstrümantasyon Çözümleri
Enstrümantasyon, tesislerin sorunsuz bir şekilde 
operasyon yürütebilmeleri, operasyonun izlenebilmesi 
ve süreç gereklerine göre kontrol edilebilmesini sağlar. 
Bunun yanı sıra doğru enstrümantasyon kullanımı ile 
kontrol sistemleriyle doğru entegrasyonu sayesinde hem 
çalışan hem de süreç güvenliği için hayati bir rol oynar. 
Kontrolmatik, endüstriyel enstrümantasyon çözümleri 
için mühendislik ve dizayn aşamasından başlayıp, tedarik, 
saha montaj,kalibrasyon, test ve devreye alma süreçlerine 
kadar uçtan uca anahtar teslim çözüm sunar. Tecrübeleri 
sayesinde sadece doğru enstrümantasyon projeleri değil 
ayrıca kontrol sistemleri ile doğru entegrasyon projeleri de 
üretir.
• Projelerinizde farklı marka ürünlerin arasında haberleşme 

ve koordinasyon ile ilgili endişeleri ortadan kaldırıyoruz.
• Enstrümantasyon paketinizi seçerken proje yöneticilerinin 

zamanında aksiyon almasını ve sorunsuz entegrasyondan 
emin olmalarını sağlıyoruz.

• Kontrolmatik otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak için 
“One-Stop Shop” olarak komple çözümler sunuyoruz.
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Yardımcı Santral Sistemleri
Balance of Plant (Yardımcı Santral Sistemleri), bir 
enerji santralinde bulunan ana üretim sistemi ve ısı geri 
kazanım sistemleri (örn. gaz türbinleri, buhar türbinleri...) 
dışındaki sistem, bileşen ve yapıları kapsar. BOP, 
çeşitli bağımsız kontrol sistemlerini tek bir platformda 
birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sistemlerin optimum bir 
şekilde entegrasyonu, sistemler arasında veri paylaşma 
yeteneği ve bu sistemin getirdiği esneklik, bir enerji 
santralinin verimliliğine ve üretkenliğine yol açan önemli 
parametrelerdir.

Mobil Trafo Merkezi
Mobil Trafo Merkezi, bir veya daha fazla yarı römork içine 
monte edilmiş bir elektrik trafo merkezidir. Bu sistem geçici 
bir güç kaynağı gerektiğinde kullanılır. Kolay ve esnek 
çözümler sunar. Sistem, bir trafo merkezinin güç sağlaması 
için gerekli tüm bileşenleri içerir. Müşterilerin ihtiyacına 
göre dizayn edilebilir. Dolayısıyla 220/33kV, 170/36kV, 
132/33kV, 132/11kV (16-45MVA), 33/11kV (5-16MVA) gibi 
farklı tipler mevcuttur.

Kontrolmatik kendi üretim tesisinde yerli malı olarak mobil 
trafo merkezi üretmekte, Ortadoğu ve Afrika gibi birçok 
coğrafyada projeler gerçekleştirmektedir

E-House ve Kompakt Çözümler
Kontrolmatik kendi üretim tesisinde özellikle enerji santrali 
ve maden gibi tesisler için yerli malı mobil, kompakt 
mobil elektrik dağıtım merkezleri üretmektedir. E-house, 
özel uygulamaya bağlı olarak standartlaştırılmış veya 
özelleştirilmiş bir ünite olarak önceden devreye alınmış, 
önceden imal edilmiş bir elektrik odasıdır. 

Avantajları 
• Geleneksel çözümlerden daha kısa sürede tamamlanır 
• Mühendislik ve tasarım aşamasını azaltır
• Kolay entegrasyon (tak) ile site kurulumunu azaltır
• Binalar yerine yerden tasarruf edebilir 
• ISO standardı veya özelleştirilmiş boyutlar olarak 

tasarlanabilir 
• Teslim süresi site koşullarına bağlı olarak etkilenmez 
• Tesis ömrü tamamlanırsa tekrar transfer edilebilir 
• Entegre ekipmanlar arasındaki kablo maliyetini azaltır 
• Önceden işletmeye alınmış E-House ile devreye alma 

süresini azaltır

Kontrolmatik E House ve Kompakt Sistemler için özelleşmiş 
çözümler ve hizmetler sunar. 
• Konteyner Elektrik Odası 
• Endüstriyel proses otomasyonu ve güç dağıtımı için 

Elektrik Odaları 
• LER- Lokal Elektrik Odası, 
• LIR- Lokal Enstrüman Odası,
• Paslanmaz Çelik Elektrik Odası

Alçak Gerilim Pano Çözümleri
Kontrolmatik Kıraç’da bulunan fabrikasında tüm elektrik 
altyapılarına özel yerli malı elektrik dağıtım ve kontrol 
panoları üretmektedir. 
• YG Koruma ve Kontrol Panoları 
• Alçak Gerilim Dağıtım Panoları 
• Motor Kontrol Kabinleri 
• OG Kontrol Panelleri 
• Generatör Koruma ve Uyarma Panoları 
• RTU / DCS / DDC / MDB / DB ve MCC / PLC / VAr Panelleri 
• BT / IoT ve İletişim Panoları 
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Yüksek Gerilim Kablo ve GIS Çözümleri
Yüksek gerilim kablo çekimi 
Profesyonel teknik kadromuzla teknolojik makine ve 
ekipmanlar kullanılarak 70 kv, 110 kV, 140 kV, 170 kV, 400 kV 
gerilim seviyesinde 240mm² - 2500mm² kesitlerinde 
yeraltı güç kablosu projeleri, anahtar teslim tarafımızdan 
yapılmaktadır.
• Etüt, fizibilite, tasarım, projelendirme işleri
• Yüksek gerilim kablo tedariği
• Onay ve izinlerin takibi
• İnşaat, açık-kapalı tranşe, HDPE borulu sistem, beton 

kanal işleri
• Yönlendirilebilir yatay sondaj işleri
• Yüksek gerilim güç kablosu çekimi işleri

Yüksek gerilim kablosu başlık, ek yapımı ve aksesuarlar
Sertifikalı teknik kadromuzla 70 kv, 110 kV, 140 kV, 170 kV, 
400 kV gerilim seviyesinde 240mm² - 2500mm² kesitlerinde 
yeraltı güç kablosu ek, dahili ve harici başlık montajı 
yapılmaktadır.
• Yüksek gerilim ek, dahili harici başlık temini
• Yüksek gerilim güç kablosu ek montajı 
• Yüksek gerilim güç kablosu dahili ve harici kablo başlığı 

montajı
• Kablo kelepçesi temini
• Topraklama ve çaprazlama kutuları

YG Güç kablosu saha testleri
• IEC 60840 ve 62067 standartlarında 
 340 kV (20-300Hz) AC test gerilimi uygulama
• 400 kV kablo AC test (12 km’ye kadar 2500mm² çapında) 

gerilim uygulama
• Kısmi deşarj testi (PD Test)
• Kablo kapasite ölçümü

Elektrik Çözümleri
Kontrolmatik geniş mühendislik ve uygulama kadrosuyla 
elektrik tesisleri için en yeni ve optimum mühendislik 
çözümlerini ve saha uygulamalarını geniş bir yelpazede 
sunmaktadır.

Elektriksel tasarım
• Güç sistemlerinin tasarımı ve analizi 
• Kısa devre analizi, yük akış analizi, yük atma
• Kararlılık analizi, geçiş kararlılığı, voltaj kararlılığı 
• Röle koordinasyonu, seçicilik analizi 
• Harmonik analiz, elektromanyetik geçiş analizi 
• Şebeke kalitesi, ara bağlantı analizi
• Güç sistemi kararlılığı 
• Enerji santrallerinin matematiksel modellenmesi 

Elektrik Paketleri ve Saha Uygulamaları
• Alçak Gerilim Panoları ve Dağıtım Merkezi 
• Orta Gerilim Hücreleri 
• Kablolar ve Kablo Kanalları ve Kablo Pabuçları 
• Bara ve Busduct 
• Kontrol Kabloları, Sinyal Kabloları, Güç Kabloları 
• Aydınlatma, Topraklama Uygulamaları
• Akü, Doğrultucu, UPS Paketleri 
• Dizel jeneratör 
• ATS Otomatik Transfer Hücresi 
• Trafo 
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Anahtar Teslim Çözümler
Mühendislik
Kontrolmatik uzun yıllar danışmanlık ve mühendislik 
deneyimleri olan profesyonelleri süreç, sivil, yapısal, 
mekanik, borulama, enstrümantasyon ve bilgisayar bilimleri 
ile projeleriniz için bir araya getiriyor. Geleneksel güçlü 
yönlerimizin ötesine geçerek yüksek seviyede mühendislik 
hizmetleri için modern teknikler ve bilgisayar destekli 
mühendislik tasarım araçları kullanmaktadır. Projeye özgü, 
terzi işi mühendislik çözümleriyle Kontrolmatik profesyonel 
çözümler üretmektedir. 

Tedarik
Kontrolmatik projelerin ihtiyaçlarına ve şartnamelerine 
özel planlı ve öngörülebilir tedarik hizmetleri sunmaktadır. 
Tedarik hizmetleri Kontrolmatik ya da 3.parti mühendislik 
şirketleri tarafından sağlanan proje, çizim ve dokümanlarla 
yüzde yüz eşleştirilerek doğru ürünün en kısa ve en uygun 
maliyetle seçilmesi için tasarlanmıştır.
• Teklif talepleri 
• Teklif ve tekliflerin değerlendirilmesi 
• Satınalma siparişlerinin hazırlanması ve takibi 
• Masa ve saha hızlandırma 
• Önerilen tedarikçi listesinin tamamlanması 
• Satınalma siparişleri ve sözleşmelerinin nihai şartlarının 

görüşülmesi 
• Ara ve nihai faturaların onaylanması dahil sözleşme 

uygulaması 
• Hızlandırma ve kalite kontrol 
• Tedarik koordinasyonu ve nakli 

Yapım-Kurulum
Kontrolmatik tüm yapım ve kurulum aşamalarını proje 
takvimine uygun bir şekilde planlamakta ve uluslararası 
standartlara ve proje isteklerine uygun şekilde sahada 
uygulanmasını sağlamaktadır. Süreçlerin eksiksiz takibi, 
dokümantasyon ve paydaşların hızlı erişimleri için 
standartlaşmış yazılımlar kullanır. Kontrolmatik şantiyenin 
tüm yönlerini yöneterek, sıkı alt yüklenici denetimi, kalite 
kontrol ve iş sağlığı güvenliği konularında günümüz 
teknolojisi ile entegre çözümler üretir. 

Yönetim
Proje yönetimi ve koordinasyon projelerin başarılı bir şekilde 
yürütülmesini sağlamada anahtar faktörlerdir. Kontrolmatik 
yetkin personeli ile projelerin program ve bütçe dahilinde 
tamamlanmalarını garanti eder. Kontrolmatik’in proje 
yöneticileri ve kurumsal organizasyonu müşterilerin 
isteklerini en kısa sürede ve en iyi çözümle yerine 
getirmek için her an kendini geliştirerek durmaksızın 
çalışmaktadır. Kontrolmatik’in proje yönetim programı 
sayesinde tüm mühendislik ve tedarik süreçlerini izleyebilir, 
projelerinizin saha ilerleme durumlarını inceleyebilir, 
üretilen raporlar sayesinde proje planlamalarınızı takip 
edebilirsiniz. Kontrolmatik in proje yönetiminde amacı 
etkin maliyet,zaman ve insan yönetimiyle kaliteli ürün ve 
hizmetleri minimum hammadde ve enerji kullanımı ile çevre 
dostu bir şekilde müşterilerine sunmaktır. 
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CİRO VE KARLILIK RAKAMLARI

2017 yılında, 80 kişiyi aşkın kadromuzla, sürdürülebilir 
büyüme hedefimize uygun olarak bir önceki yıla göre 
ciromuz % 15,80, karlılığımız % 19,91 oranında artmıştır. 
Ciromuzun yaklaşık %64’ünün yabancı para cinsinden 
satışlarımızdan oluşması bize yabancı para kurlarındaki 
beklenmedik fiyat oynamalarına karşı doğal bir koruma 
sağlamıştır. Bu dönemde hem proje yürüttüğümüz ülkeleri 
arttırma hem de müşteri sayımızı arttırma yönünde önemli 
adımlar atılmıştır. Irak, Etiyopya, Afganistan, Ürdün gibi 
ülkelerde ve yurt içinde, enerji, endüstriyel tesisler, ulaşım 
gibi alanlarda, mühendislik, montaj, test ve devreye alma, 
scada gibi hizmetler sunulmuştur. 

2017’DE SEKTÖRLERE GÖRE PROJELER

1. 2017 Enerji Üretimi-İletimi ve Dağıtım Sektörü Projeleri
2017 yılı Kontrolmatik’in enerji santrallerinde etki alanını 
artırdığı ve kapsamlarını genişlettiği sıçrama yılı olmuştur. 
Yeni kurulan konvansiyonel ve yenilenebilir enerji 
santralleri için operasyonel teknoloji paketleri sağlamış, 
mevcut enerji santralleri için ise dijital dönüşüm projeleri 
gerçekleştirmiştir. 

Sahra Altı Afrika- Bölgenin en büyük Enerji Yatırımı Projesi
2017 yılında o döneme kadar tek sözleşme kapsamında 
imzaladığı en büyük sözleşme olan 3x175MW basit çevrim 
enerji santralinin Türbin ve Generator ana ekipmanları 
dışında kalan tüm “Balance of Plant” teknoloji paketlerinin 
mühendislik, tedarik, kurulum, test ve devreye alma işlerini 
üstlenmiştir. Kontrolmatik’in daha önce Etiyopya ve Libya 
gibi Afrika ülkelerinde kıtaya özgü edindiği tecrübelerini 
de yansıttığı proje bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 
17’sini karşılayacak olması sebebiyle de büyük önem arz 
etmektedir.

Yurtiçindeki Enerji Santrallerine Dijital Altyapı ve Dijital 
Dönüşüm Hizmetleri
Uluslararası kodlara ve siber güvenlik standartlarına uygun 
haberleşme ve veri toplama altyapıları kurarak enerji 
santrallerinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye ait merkezi 
kontrol, izleme ve yönetim sistemine entegre olmalarını 
sağlamıştır. 2017 yılı içerisinde tamamlanan dijital 
haberleşme altyapı projelerinden bazıları;
• Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 

Haberleşme Altyapısı ve RTU Veri Toplama Sistemi
• Kotanlı Hidro Elektrik Santrali Haberleşme Altyapısı ve 

RTU Veri Toplama Sistemi
• Umut HES Haberleşme Altyapısı ve RTU Veri Toplama 

Sistemi
• Karaburun RES Haberleşme Altyapısı ve RTU Veri Toplama 

Sistemi

Bunun yanı sıra yine 2017 yılında, Polat-Yol Enerji ye 
ait Kütahya’nın Tunçbilek bölgesinde bulunan 51 MW 
kömür yakıtlı doğalgaz projesi için gerçekleştirdiği “dijital 
dönüşüm” projesi kapsamında saha ekipmanları ve sahada 
bulunan yardımcı santral sistemlerinin merkezi kontrol 
sistemi (DCS) tarafından yönetilebilmesi için gerekli 
teknoloji dönüşümlerini gerçekleştirmiştir. Proje sayesinde 
arz güvenliği artırılarak iş gücü optimizasyonu sağlanmış ve 
santralin verimliliği yükseltilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Santrallerine Operasyonel Teknoloji 
Çözümleri
Kontrolmatik 2017 yılında yenilenebilir enerji santralleri 
için özelleşmiş kontrol ve koruma sistemleri kurarak hem 
yeni hem de retrofit projelerde verimliliği yüksek, marka 
bağımsız işler tamamlamış ve sunduğu yüksek mühendislik 
çözümleriyle bilgi birikim ve buna bağlı maliyetin yurtiçinde 
kalmasını sağlamıştır. 
Yurtiçinde; 
• Adana’da Bereket Enerji ye ait 237 MW Göktaş 2 

Hidroelektrik Santrali DCS Kontrol ve Koruma Sistemi ve 
Elektrik Altyapısı, 

• Karaman’da EÜAŞ’a ait Gezende Hidroelektrik Santrali 
Generator Koruma ve Türbin Kontrol Sistemi, 

• Giresun’da yine Bereket Enerji ye ait Çırakdamı HES 
Generator Uyartım Sistemi projeleri ile 

Yurtdışında;
• Arnavutluk’ta Ayen Enerji ye ait Fangut Hidroelektrik 

Santrali DCS Kontrol Sistemi ve Elektrik Altyapısı projeleri 
bu yılın öne çıkan projelerindendir.

2017 Yılı Faaliyetleri

Hasılatın Yurtiçi/Yurtdışı Dağılımı (TL) 2017 Pay

Yurtdışı Satışlar 9.018.099 26,0%

Yurtiçi Satışlar 25.680.952 74,0%

Toplam Hasılat 34.699.051 100,0%

Satışların Maliyeti 25.018.745 72,10%

Brüt Satış Karı 9.680.306 27,90%
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İndirici Trafo Merkezleri’ne Dijital Altyapılar
Son yıllarda uzmanlaştığı alanlardan biri olan İndirici Trafo 
merkezleri, 2017 yılında da Kontrolmatik için en önemli 
sahaların başında gelmektedir. Hem yurtiçinde hem 
yurtdışında etkinliğini artırarak başarılı projelere imza 
atmıştır. Yurtiçinde Balıkesir OSB’ye ait 154kV İndirici 
Trafo Merkezi’nde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projesi 
ile merkezdeki ekipman ve sistemlerin dijital ortamda 
izlenip kontrol edilebilmesine olanak sağlamıştır. Bunun 
yanı sıra yeni bir yatırım olan, Teiaş’a ait 154kV Bursa 
Merinos Gaz İzole Şalt Merkezi için koruma, kontrol, 
haberleşme ve RTU veri toplama sistemleri kurarak tesisin 
dijital altyapısını oluşturmuştur. Yurtdışında ise Sudan’da 
üstlendiği enerji santrali projesine ait 220kV Trafo Merkezi 
için hem dijital altyapının hem de saha ekipmanları ve 
saha servis hizmetleri ile fiziksel altyapının kurulması işini 
üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Irak Elektrik Bakanlığı’nın 
Erbil ve çevresinde yeni kurulan 5 adet 132 kV Açık ve Gaz 
İzoleli Şalt Merkezi projesi için sırasıyla 2015 ve 2016 yılında 
tamamladığı dijital ve fiziksel altyapıların enerjilendirilip 
işletmeye hazır hale getirilmesi işlerini de yine bu yıl 
tamamlamıştır.

2. 2017 Proses Sektörü Projeleri
Kontrolmatik son yıllarda artan Proses sektörüne ait 
ivmesini ve faaliyetlerini artırarak 2017 yılında sadece 
yurtiçinde değil yurtdışında da önemli projelere imza 
atmıştır.

Ürdün- Ölü Deniz’de Doğalgaz Boru Hattı için Teknoloji 
Altyapısı
Kontrolmatik, Dünya’nın ilk 10 Potasyum Hidrat 
üreticilerinden biri olan Arap Potash ve bölgenin en önemli 
brom tesisi kabul edilen Jordan Bromine Co. arasında 
kurulan doğalgaz boru hattı projesi için merkezi kontrol 
sistemi, özel güvenlikli olay algılama kamera ve izinsiz giriş 
sistemleri, gaz analizörleri ve yangın algılama ve müdahale 
sistemleri kapsamlarını üstlenerek projenin tüm teknoloji 
altyapısını operatörler için işletmeye hazır hale getirmiştir.

Şeker Fabrikaları için Rehabilitasyon Hizmetleri ve 
Operasyonel Teknoloji Çözümleri
Kontrolmatik Şeker Fabrikaları için 2012 yılından beri 
süregelen özel çözüm ve hizmetlerine 2017 yılında da 
devam etmiştir. Yurtiçinde Türkşeker e ait Uşak Nuri Şeker 
fabrikasında bulunan buhar türbininin kuruluşundan 
tam 30 yıl sonra dijitalleşmesini sağlayarak büyük bir 
rehabilitasyon projesi gerçekleştirmiştir. Yine Kayseri Şeker 
Fabrikasında bulunan 3 adet buhar türbini-generator setleri 
için koruma ve uyartım sistemlerinin değişimi ve türbinlere 
ait verilerin merkezde toplanması ve yönetilmesi projesi 
ile şeker fabrikalarındaki referanslarına bir yenisini daha 
eklemiştir. 

Yurtdışına gelirsek; Kontrolmatik proje kapsamında, 
2023 yılına kadar ülkeyi ilk 10 küresel üretici arasında yer 
almasını hedefleyen Ethiopian Sugar Corporation (ESC) 
Şirketi’nin gerçekleştirdiği Tana Beles Şeker Fabrikası’na 
ait bütün proses ünitelerinin motor kontrol, alçak gerilim 
ve ana dağıtım elektrik panolarının projelendirilmesi, 
imalatı işlerini çok kısa bir sürede başarıyla tamamlamıştır. 
Fabrika yılda 242.000 ton şeker ve 20 milyon 827 litre 
etanol üretme kapasitesine sahiptir. Proje kapsamında 
METEC’in Etiyopya’da kurduğu pano imalatı fabrikası için 
gerekli olan tüm alet ve mekaniklerin tedariğinin yanı sıra 
Kontrolmatik teknik uzmanları tarafından gerek Türkiye 
gerekse Etiyopya’da verilen teorik ve uygulamaları eğitimler 
ile know-how ve teknoloji transferi de gerçekleştirilmiştir.

Maden Sahaları ve Tesisleri’nde Proses Yönetimi, Dijital ve 
Fiziksel Altyapı Projeleri
Kontrolmatik olarak Maden sektörü için yaklaşımımız, 
maden sahasından pazarlanılan ürüne kadar katma 
değeri yüksek üretim zinciri içerisinde tüm süreç yönetim 
sistemleri ve altyapılarını kapsamaktadır. Proje boyutundan 
bağımsız olarak tüm operasyonunuzu güçlendiren eksiksiz 
özelleştirilmiş çözümler için özel ekipman, beceri, tecrübe 
ve hizmetleri bir araya getiriyoruz. 2017 yılında maden saha 
ve tesisleri için tamamladığımız projeler:
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• Eti Maden 75 ton/h Akışkan Yatak Kazan Projesi- Eti 
Maden tesis alanına kurulan 75 ton/h, 43 bar, 450 °C 
akışkan yataklı kazana ait türbin, demi tesisi, kömür 
hazırlama tesisi, elektrostatik filtre, soğutma kuleleri, 
baca sistemi ve sistemi oluşturan tüm ekipmanların 
elektrik ve otomasyon işleri SIL3 (Safety Integration Level) 
standartlarına uygun olarak anahtar teslim (projelendirme, 
imalat, tedarik, saha kurulumları, test ve devreye alma 
çalışmaları) gerçekleştirilmiştir. Kurulan bu teknoloji 
altyapısı sayesinde prosesin emniyeti arttırılmış, verimliliği 
yükseltilmiştir.

• Eti Kırka Susuz Boraks Fabrikası Elektrik ve Otomasyon 
İşleri- Eti Maden Susuz Boraks üretim fabrikasının 
alçak gerilim panoları, motor kontrol panolarının 
projelendirilmesi ve imalatı yapılmıştır. Kurulan akıllı 
DCS Otomasyon Sistemi ile prosesin kristalizatör, 
değirmen, filtreler, polielektrol, tanklar, pompalar gibi 
bütün ünitelerinin izlenmesi, kontrolü ve merkezi kontrol 
sitemine entegrasyonunun proje tasarımları, imalatları, 
saha kablolamaları, test ve devreye alma işleri başarı ile 
tamamlanmıştır.

• Eti Maden Fabrikaları Elektrik ve Otomasyon Sistemleri 
Bakım İşleri Eti Maden Kırka, Bigadiç, Bandırma, Emet Bor 
Tesisleri 34,5 kV&6,3 kV Orta Gerilim Elektrik Sistemlerinin 
yıllık bakımları, Eti Maden 50/70 ton buhar kazanları 2017 
yılı bakımları, Eti Madeni 2017 Yılı 50 adet kontrol farklı 
markalara ait kontrol sistemlerinin periyodik bakım ve 
onarım hizmeti gerçekleştirilmiştir.

• Eti Soda Trafo Merkezi Elektrik, Otomasyon, SCADA ve 
Haberleşme İşleri-154 kV Eti Soda Doğal Soda Külü 
Kojenerasyon Santrali Trafo Merkezinin sekonder 
projelerinin hazırlanarak, kumanda, koruma, SCADA, sayaç 
izleme, bara korumaya yeni fider eklenmesi ve haberleşme 
siteminin yürürlükteki en son TEİAŞ şartnamesine uygun 
olarak teslim edilmesi, test, devreye alma ve eğitim 
hizmetleri sağlanmıştır. 

• Kazan Soda Trafo Merkezi Elektrik, Otomasyon, SCADA 
ve Haberleşme İşleri-154 kV Kazan Soda Kojenerasyon 
Santrali Trafo Merkezinin tüm panolarının imalatı, 
sekonder projelerinin hazırlanarak, kumanda, koruma, 
SCADA, sayaç izleme ve haberleşme siteminin yürürlükteki 
en son TEİAŞ şartnamesine uygun olarak teslim edilmesi, 
test, devreye alma ve eğitim hizmetleri sağlanmıştır.

3. 2017 Ulaşım Projeleri
Günlük yaşantımızın önemli bir parçası olan ulaşım 
sistemleri, gelişen teknoloji ile birlikte modernleşiyor. 
Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler ve demiryolu 
gibi ulaşım sistemlerinde can güvenliğinin artırılması, 
bakım ve arızaların giderilmesi de yine Dijital Altyapı nın 
doğru şekilde tesis edilmesine bağlıdır. Kontrolmatik olarak 
2017 yılında imza attığımız Ulaşım sektöründeki en prestijli 
projeler:
• TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Haydarlı-Malatya-Kalkım 

Elektrifikasyon Projesi- 276 Km’den Oluşan Hatta Geniş 
Alan Scada Ve Haberleşme Sisteminin Kurulması, Merkezi 
Kontrol Sistemi Üzerinden Hattın İzlenilmesi Ve Yönetimi

• TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Kayaş-Çetinkaya Arası 
Elektrifikasyon Projesi- 791 Km’den Oluşan Hatta Geniş 
Alan Scada Ve Haberleşme Sisteminin Kurulması, Merkezi 
Kontrol Sistemi Üzerinden Hattın İzlenilmesi Ve Yönetimi

• Metro İstanbul T4 Hattı TVF Sistemleri İklimlendirme 
ve SCADA Sistemi adaptasyonlarının yapılması, 
Havanlandırma Kanalı Yapım İşi-

• Kuzey Marmara Otoyolu Geniş Alan SCADA, CBS ve 
Haberleşme Sistemi adaptasyonu SCADA Sistemi

• Bilecik-Eskişehir Yüksek Hızlı tren tünel elektromekanik 
sistem kontrolü, SCADA,Yangın, Aydınlatma sistemlerinin 
tek merkez üzerinden kontrolü

• M5 Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metrosu - Tünel 
havalandırma sistemleri otomasyon ve haberleşme 
projesi. Sistemlerin tek merkezden 7/24 izlenmesine 
olanak sağlayan yedekli kontrol merkezinin tüm mekanik 
ve elektrik işlerinin yapımı ve işletmeye alınması 

• Kartal-Kaynarca Metro Hattı Çevresel Kontrol Sistemi 
Elektrik ve Otomasyon işlerinin yapımı 

• Sabiha Gökçen Metro - Kurtköy Metro Orta Gerilim enerji 
altyapısı ana dağıtım ve kompanzasyon sistemi temini
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CİRO VE KARLILIK RAKAMLARI

2018 yılında, 160 kişiyi aşkın kadromuzla, sürdürülebilir 
büyüme hedefimize uygun olarak bir önceki yıla göre 
ciromuz % 70,80, karlılığımız % 68,33 oranında artmıştır. 
Ciromuzun yaklaşık, % 58’i ihracat gelirlerinden ve %90’nı 
yabancı para cinsinden satışlarımızdan oluşmuş bu da bize 
yabancı para kurlarındaki beklenmedik fiyat oynamalarına 
karşı doğal bir koruma sağlamıştır. Bu dönemde gerek proje 
yürüttüğümüz ülkeleri arttırma gerekse müşteri sayımızı 
arttırma yönünde adımlar atılmıştır.

İş yaptığımız coğrafyalardaki jeopolitik ortamların yol 
açtığı belirsizlikler, kimi zaman projelerin gerçekleşme 
süreçlerinin kimi zaman da teklif verilen projelerin satışa 
dönme ve sözleşme imzalanması süreçlerinin uzamasına 
yol açarak kısa vadede beklentileri olumsuz etkilediği 
olmuştur. Söz konusu coğrafyalar proje yönetimi ve 
satışlarda bire bir ve yüz yüze ilişkilerin önemli olması 
özelliğiyle, sık sık ziyaret ettiğimiz ve ilişkileri yakın 
tuttuğumuz yerler olarak öne çıkmaktadır. 

Irak, Kuveyt, Afganistan, Ürdün gibi ülkeler ve Afrika 
kıtasının tamamı, enerji, endüstriyel tesisler, ulaşım 
alanlarında, alt ve üstyapısını geliştirme ve yenileme 

konusunda kayda değer yatırımları olan ve görece yüksek 
jeopolitik risklere sahip ülkeler sınıfında değerlendirilmekte 
olup, barındırdıkları risklerinin yanında büyük fırsatlarda 
sunmalarıyla başlıca ağırlık verdiğimiz dış pazarlardır ve 
buralarda da yeni iş imkânları arayışları sürdürülmektedir. 
2018 yılında da, Irak, Sudan, Kuveyt, Afganistan, Nijerya, 
Malawi, Gine, Ürdün, yine yurt dışı projelerin sürdürüldüğü 
ülkelerle yurt içinde, enerji, endüstriyel tesisler, IoT, ulaşım 
gibi alanlarda, mühendislik, montaj, test ve devreye alma, 
scada gibi hizmetler sunulmuştur. Yine bu dönemde, direk 
yatırımı yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından 
aldığımız anahtar teslim projelerdeki büyüme taahhüt 
firması olma hüviyetimizi ve tanınırlığımızı arttırarak ileriye 
dönük hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir ilerleme 
sağlamıştır. 

2018 Yılı Faaliyetleri

Hasılatın Yurtiçi/Yurtdışı Dağılımı (TL) 2018 Pay

Yurtdışı Satışlar 24.884.186 42,0%

Yurtiçi Satışlar 34.382.645 58,0%

Toplam Hasılat 59.266.831 100,0%

Satışların Maliyeti  42.972.386 72,51%

Brüt Satış Karı 16.294.445 27,49%
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2018’DE SEKTÖRLERE GÖRE PROJELER

4. 2018 Enerji Üretimi-İletimi ve Dağıtım Sektörü Projeleri
2018 yılı Kontrolmatik’in enerji santrallerinde anahtar 
teslim santral yapımından yıllık bakım hizmetlerine, dijital 
altyapı dönüşüm hizmetlerinden güç kalitesi ve sürekliliği 
sağlamaya yönelik olarak projelerin yapımına başlanan bir 
yıl olmuştur. Farklı coğrafyalarda esnek çözümlerle dijital 
ve konvansiyonel sistemlerde paydaşlarımızın ihtiyaçları 
giderilmiştir. 
Yeniköy ve Kemerköy Enerji Santrali CFPP Rehabilitasyon 
İşleri
2018 yılında imzalanan kontratla dört yıllık bir periyotta 
toplam kurulu gücü 1050 MW olan iki ayrı kampüste 
bulunan santralin 1990’lu yıllardan bu yana hizmet veren 
santralin rehabilitasyon işlerine başlanmıştır. Proje 
kapsamında santralin alçak gerilim ve orta gerilim kısımları 
son teknoloji ürünlerle yeniden tesis edilecek. Yüksek 
gerilim kısmında dijital rölelelerle dönüşüm sağlanacaktır. 
Proje dahilinde rehabilite edilecek olan teknoloji paketlerinin 
mühendislik, tedarik, kurulum, test ve devreye alma 
işlerini üstlenmiştir. Yapılacak olan rehabitasyon projesi 
sonrası tesisin hizmet ömrü uzatılacak, güvenli ve modern 
teknolojiyle hizmet vermeye devam edecektir. 

Yurtiçindeki Enerji Santralleri’ne Teknolojik Dönüşüm ve 
Altyapı Hizmetleri
Yeniköy-Kemerköy Enerji Santrali örneğinde bahsettiğimiz 
altyapı ve dönüşüm hizmetleri yurt içi birçok santralde 
verilip güncel teknolojiyle dijital dönüşüm başlatılmıştır. 
2018 yılı içerisinde tamamlanan teknolojik altyapı dönüşüm 
projelerinden bazıları;
• Şanlıurfa HES Rehabilitasyon Projesi 
• Gökbel HES Koruma Sistemi Rehabilitasyonu Projesi 
• ZetesII-ZetesIII Enerji Santralleri PSS Sistem Kurulumu

2018 yılının önemli projelerinden biri de İstanbul’un Silivri 
ilçesi sınırlarında bulunan Çanta Rüzgar Santrali SVC / 
STATCOM projesidir. 19 adet rüzgar türbininden oluşan 
Çanta RES 42,5 MW kurulu güce sahiptir. SVC / STATCOM, 
rüzgar türbinlerinin düzeninden bağımsız olarak dinamik 
voltaj kontrolü sağlayarak şebeke olaylarına hızlıca yanıt 
verir. Zayıf şebekelerde, SVC / STATCOM sistemi reaktif 
gücü kontrol etme, şebeke empedansını sınırlama ve 
rüzgar santrallerinin güç kalitesini arttırma yeteneğine 
sahiptir. Kontrolmatik bu projede son teknoloji ürünü SVC 
/ STATCOM Sistemlerinin mühendislik, kurulum ve devreye 
almasını yaparak kayıpları önleyip, güç kalitesini arttırmıştır.

Yurtiçi Santral ve İndiri Trafo Merkezlerinde Bakım, Servis 
ve Entegrasyon Hizmetleri 
Kontrolmatik’in marka bağımsız olarak sahip olduğu 

bilgi-birikim sayesinde farklı üreticilerin ürünlerinin 
kurulu olduğu tesislere bakım-servis, test ve entegrasyon 
hizmetleri vermiştir. 
Yurtiçinde; 
• Çarşamba TM 154 kV Yüksek Gerilim Yer Altı Kablosu Test 

ve Devreye Alma İşleri
• Edirne Selimiye 154 kV Gaz İzoleli Şalt Merkezi Test ve 

Devreye Alma İşleri 
• ITM 173 Gaziantep TM Test ve Devreye Alma İşleri 
• Yatağan TM Dijital Haberleşme Sistemi Entegrasyonu 
• UNIMAR Marmara Ereğli Santral Yıllık Bakımı bu yılın öne 

çıkan projelerindendir.

2018 Yılında İndirici Trafo Merkezleri’ne Dijital Altyapılar
2018 yılında yurt içi ve yurt dışı birçok projeyi başarıyla 
tamamlayan Kontrolmatik İndirici Trafo merkezlerindeki 
hem yurtiçinde hem yurtdışında etkinliğini artırarak başarılı 
projelere imza atmıştır. Yurtiçinde ITM-212 numaralı 
Atışalanı Trafo Merkezi İle İstanbul’un merkezinde bulunan 
154kV İndirici Trafo Merkezi’nde gerçekleştirdiği dijital 
dönüşüm projesi ile metropoldeki enerji güvenliğini 
arttırmıştır. 

Yurtdışında ise Irak’ın Musul kentinde KFW Lot1 projesinde 
dört adet trafo merkezinde rehabilitasyon projesine 
başlanmıştır. Bölgede zarar gören trafo merkezlerinin 
yıkılıp, mühendislik, tedarik, yapım, test ve devreye alma 
dahil tüm hizmetleri anahtar teslim olarak üstlenmiştir. 
Kontrolmatik’in tek kontratta imzaladığı en büyük 
indirici trafo merkezi olan proje, bölgenin kalkınması ve 
rehabilitasyonu açısından büyük önem arz etmektedir. 
Afganistan’ın Kunduz ve Kabil bölgelerinde NEPS 2&3 ve 
NEI projelerinde yeni kurulan trafo merkezlerinin teknolojik 
altyapısını sağlamıştır. Bu projeler farklı coğrafyalarda iş 
yapabilme kabiliyetini bir kez daha kanıtlamaktadır. 

Uluslarası Dijital Altyapılı Hidroelektrik Santral Projeleri 
Atılımı
Farklı coğrafyalarda değişik koşullarda çalışan 
Kontrolmatik, Afrika kıtasında Malawi’de Tedzani IV HES 
(23 MW) projesine, Afganistan’da ise Faizabad HES (7,6 
MW) projesine başlamıştır. Uluslararası paydaşlarla 
yapılan projelerin ikisinde de enerji santralinin Türbin ve 
Generator ana ekipmanları dışında kalan tüm “Balance of 
Plant” teknoloji paketlerinin mühendislik, tedarik, kurulum, 
test ve devreye alma işlerini üstlenmiştir. Projeler kurulu 
güçleri düşük olan, şebekelerinde çok sık kesintiler yaşanan 
bölgelerde tesis edildiğinden, tamamlandığında bölgelerin 
kalkınması için büyük önem arz etmektedir. 



KON T ROL M ATİK FA A Lİ Y E T R A P ORU36

CİRO VE KARLILIK RAKAMLARI

2019 yılında, 130 kişiyi aşkın kadromuzla, sürdürülebilir 
büyüme hedefimize uygun olarak bir önceki yıla göre 
ciromuz % 215, karlılığımız % 142 oranında artmıştır. 
Ciromuzun yaklaşık, % 59’u ihracat gelirlerinden ve %76’sı 
yabancı para cinsinden satışlarımızdan oluşmuş bu da bize 
yabancı para kurlarındaki beklenmedik fiyat oynamalarına 
karşı doğal bir koruma sağlamıştır. Bu dönemde hem proje 
büyüklüklerimiz hem de karlılıklarımız artmış, tek sözleşme 
bazında biri yurt dışı biri yurt içi olmak üzere iki adet büyük 
projeye imza atarak, organizasyon olarak hedeflerimize 
ulaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığımız bir yıl 
olmuştur. 2020 yılında teslim edeceğimiz söz konusu 
projelerin iş bitirmeleriyle daha büyük işlere teklif verme 
ve alma yönünde önümüz açılacaktır. 2019 yılında, aktif 
olduğumuz mevcut coğrafyalarımızdaki etkinliğimizi 
korumanın yanı sıra Kenya ve Burkina Faso gibi ülkelerde de 
önemli projelerin içerisinde yer almayı başardık.

Proje bazlı kurduğumuz iş ortaklıklarıyla, pazar ve sektör 
yelpazemizi genişlemiş, bu projelerde kazandığımız 
tecrübeler organizasyonumuza sinerji katmıştır, bilhassa 
IoT (nesnelerin interneti) alanında 2016 yılından itibaren 
yaptığımız yatırımlar meyvesini vermiş, katma değeri 
yüksek ve globalleşen dünyada pazar payını ve etkinliğini 
arttıracağını düşündüğümüz bu alana yatırımlarımız 
büyüyerek sürecektir. Yıllardır sürdürdüğümüz, doğru 
planlama, organizasyon, müşteri dostu, çözüm odaklılık 
ve yönetim ile zamanında ve hatta zamanından önce 
tamamlanan projelerle ve mühendislik, imalat, TDA, servis, 
mobilite yetkinliklerini projelerin gereklilikleri doğrultusunda 
birleştiren şirketimiz, bu uyum sayesinde başarılı 
sonuçlar elde etmiştir. 2020 yılında AR-GE merkezi kurma, 
ciromuzu 250 milyona taşıma, karlılığımızı ve iş yaptığımız 
coğrafyaları arttırma, halka arz olma hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.

2019’DA SEKTÖRLERE GÖRE PROJELER

5. 2019 Enerji Üretimi-İletimi ve Dağıtım Sektörü Projeleri
2019 yılı Kontrolmatik’in enerji üretiminde ve iletiminde 
yapılan iş kapsamın büyüklüğünü arttırdığı, aktif olduğu 
mevcut coğrafyalardaki etkinliğini büyüterek korumanın 
yanı sıra Kenya ve Burkina Faso’da aldığı enerji santrali 
projeleriyle bu ülkelerle de ilk defa iş birliği yapmayı 
başardığı bir yıl olmuştur. Kayda değer diğer başarı ise 
Türkiye’de tek sözleşme bazında en büyük IoT, dijitalleşme 
projelerinden birine imza atmış olmasıdır.

5.1 Yurt Dışı Enerji Santralleri Dijital Altyapı ve Operasyonel 
Teknoloji Projeleri
Kenya, Gitaru Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyon Projesi
250 MW kurulu güce sahip olan Gitaru HES, ülkenin % 
10 Enerji ihtiyacını karşılayan Kenya’nın en büyük enerji 
santrali ve kurulu kapasitesi bakımından Doğu Afrika’daki 
en büyük hidroelektrik santralidir. 1978 yılında beri faaliyet 
veren tesiste rehabilitasyon ihtiyacını doğurmuştur. Yapılan 
ihale sonrası Kontrolmatik tüm tesisin Yüksek Gerilim, 
Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Sistemleri ile birlikte SCADA 
kapsamlarının rehabilitasyonunu, teknolojik altyapısını 
günümüz teknolojisine uygun şekilde yeniden yapılması 
işine başlamış ve yürütmektedir.

Burkina Faso, Kossodo Ağır Akaryakıt (HFO) Enerji Santrali 
Kapasite Genişletme Projesi, Başkent Ouagadougou’da
Burkina Ulusal Elektrik Şirketi (SONABEL), mevcut elektrik 
sistemine entegre edilecek, yaklaşık 50 MW yeni kapasite 
kurarak ve devreye alarak Ulusal Enterkonnekte Şebekenin 
(NIG) üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Kurulu kapasitenin bu şekilde artırılması, 2020 yılında 
ulusal elektrik ihtiyacı karşılanma oranı % 80’e ve ulusal 
elektrifikasyon oranının aynı dönemde% 45’e çıkarılması 

2019 Yılı Faaliyetleri

Hasılatın Yurtiçi/Yurtdışı Dağılımı (TL) 2019 Pay

Yurtdışı Satışlar 104.508.184 56,0%

Yurtiçi Satışlar 82.117.555 44,0%

Toplam Hasılat 186.625.739 100,0%

Satışların Maliyeti 147.183.422 78,87%

Brüt Satış Karı 39.442.317 21,13%
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ile ilgili hedefleri desteklemektedir. Kontrolmatik kapsamı; 
bu yeni 50 MW’lık üretim santrali ve şalt sahası projesinin 
kurulu tüm ekipmanlarının güvenilir bir şekilde çalışmasını 
elde etmek için uygun teknikler kullanılarak optimum ve 
güvenli çalışma için gerekli olan tüm elektrik, otomasyon, 
haberleşme teknolojik altyapılarının tedarikini, kurulumunu 
ve devreye alınmasını içermektedir.

Özbekistan, Takhiatash Enerji Santrali E-House Projesi 
Özbekistan’da bulunan Takhiatash Enerji Santrali’nin trafo 
merkezi kumanda binası yerine Kontrolmatik tarafından 
özel dizayn çalışmaları sonucu kompakt ve güvenilir 
E-House temin edilmiştir. Bu proje kapsamında koruma, 
kumanda-haberleşme panoları, SCADA panoları, AC-DC 
dağıtım panoları, akü grubu ve gerekli yan ekipmanlar bir 
araya getirilip üç adet özel boyutlarda E-House içerisinde 
kurulmuştur. Sonuç itibariyle hızlı bir şekilde tamamlanan 
bu proje zaman ve inşaat tasarrrufu sağlayıp devreye alma 
aşamasını erkene çekip, zorlu ortam koşullarıyla projenin 
aksamasını engellemiştir.

Afghanistan, Faizabad Hidroelektrik Santrali Projesi 
Proje kapsamında Kontrolmatik, inşaat ve türbin hariç tüm 
elektromekanik paketleri ve dijital sistemleri anahtar teslim 
olarak temin edilip devreye alınmasından sorumludur. 
Bu proje firmamızın farklı coğrafyalarda zor koşullarda iş 
yapabilme potansiyelini bir kez daha göstermesi açısından 
anlamlıdır. Projeninin 2021 yılında devreye alınması 
planlanmaktadır. 

Tunus, Rades Enerji Santrali Koruma-İzleme Sistemleri 
Projesi
450 MW kurulu güce sahip Rades C Kombine Çevrim Güç 
Santrali’nin dijital koruma rölelerini içeren koruma panoları 
ve olay kayıt sistemi Kontrolmatik tarafından yapılmıştır. 
Dizayn aşamasından devreye alma aşamasına kadar 
uluslarası paydaşlarla birlikte yürütülen proje başarıyla 
tamamlanmıştır. 

5.2 Yurt İçi Enerji Santralleri Dijital Altyapı ve Operasyonel 
Teknoloji Projeleri
Yılmaz Rüzgar Enerji Santrali Projesi
12,5 MW kurulu güce sahip olacak Yılmaz Rüzgar 
Enerji Santrali projesi İzmir ili sınırları içerisinde devam 
etmektedir. Kontrolmatik bu projede rüzgar türbinlerinden 
enerjinin TEİAŞ’a iletimine kadar olan tüm kısmını 
haberleşme ve veri toplama altyapıları da dahil olmak üzere 
anahtar teslim olarak üstlenmektedir. 2020 yılı içerisinde 
tamamlanması planlanan proje sürmektedir. 

ISTAÇ Tıbbi Atık Yakma Tesisi Enerji Santrali Projesi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştirakı olan 
İSTAÇ, İstanbul’un atıklarının yönetimi, geri dönüşümü 
ve bertaraftı esas olmak üzere çevre yönetimini yürüten 
kurumdur. Kalabalık nüfusa karşılık olarak çok sayıda 
bulunan hastanelerin çıkardığı tıbbi atıklar düzgün 
olarak yok edilmediğinde çok ciddi sağlık sorunlarına 
yol açabilmektedir. Tıbbi atıkların bertaraftı için İSTAÇ’ın 
planladığı tesisi Kontrolmatik üstlenmiştir.



KON T ROL M ATİK FA A Lİ Y E T R A P ORU38

Proje kapsamında Türbin ve Kazan başta olmak üzere 
tüm akıllı otomasyon sistemleri, elektrifikasyon işleri, 
alev borulu kazan değişimi, yaylı stres analizi, enstrüman 
değişimleri, kazan besi suyu ve vakum pompası değişimleri, 
kondenser ve degazör bakımı, buhar ve su kalitesi izleme 
sistemi gibi ekipmanların temin, bakım, montaj ve devreye 
alma çalışmaları çalışan diğer sistemlere zarar vermeden 
gerçekleştirilmiştir.

Karakurt Hidroelektrik Santrali DCS Otomasyon Projesi 
Kars ili sınırları içerisinde bulunan 99,5 MW kurulu güce 
sahip olacak Karakurt HES projesinin son teknoloji ürünü 
DCS kontrol sistemleri mühendislik, imalat, devreye alma 
aşamaları da dahil olmak üzere anahtar teslim olarak 
Kontrolmatik tarafından sağlanmaktadır. Yurt içi ve Yurt 
dışı global paydaşların olduğu projenin 2020 sonuna kadar 
devreye alınması planlanmaktadır.

5.3 Trafo Merkezleri’ne Elektrik Sistemleri ve Dijital Altyapılar
Kontrolmatik 2019 yılında da gerek açık şalt sahaları gerekse 
gaz izoleli (GIS) trafo merkezlerinde çalışmalarına hız 
kesmeden sürdürmüştür. Uluslararası standartlara ve siber 
güvenlik standartlarına uygun haberleşme ve veri toplama 
altyapıları kurarak trafo merkezlerinin TEİAŞ’a ait merkezi 
kontrol, izleme ve yönetim sistemine entegre olmalarını 
sağlamıştır. Türkiye’deki birçok organize sanayi bölgesinin 
enerji yönetim sistemi dijital altyapılarını kuran Kontrolmatik’in 
bu bağlamda 2019 yılında aldığı projelerden bazıları;
 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) DMS/SCADA Akıllı 
Şebeke Yönetim Projesi
DEDAŞ’ın Elektrik Dağıtım Şebekesi Rehabilitasyon Projesi 
kapsamında Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine tesis 
edilecek “Denetimli Kontrol ve Veri Toplama/Dağıtım 
Yönetim Sisteminin (SCADA/DMS)” projesi Kontrolmatik 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

SCADA/DMS projesi, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır 
şehirleri mücavir alanlarındaki elektrik dağıtım 
sistemlerinin, kurulacak Kontrol Merkezlerinden haberleşme 
sistemi aracılığıyla uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve 
yönetilmesi sağlanmaktadır. Elektrik dağıtım sistemlerinin 
gerçek zamanlı izlenmesi sayesinde arızalardan anında 
haberdar olunacak, arızalı kısımlar izole edilerek, ringi 
sistemleri vasıtasıyla şebekenin diğer kısımlarına anında 
enerji verilecektir. Dağıtım sisteminin gerçek zamanlı olarak 
izlenmesi sayesinde kesintilere anında müdahale edilebilen, 
ring şebeke bulunan bölgelerde saha personelinin arızaya 
müdahale etmesinden önce kesintilerin önüne geçilebilen 
dijital bir altyapı projesidir. Ayrıca; 7 gün 24 saat esasına 
dayalı çalıştırılan SCADA biriminin ile online almış oldukları 
verileri saha elemanlarına aktararak şebekenin yük 
durumunu analiz edip bu doğrultuda aksiyon alınmasını 
sağlayarak kayıpların minimuma indirmesi sağlanmaktadır. 
Kurulan CCTV kamera sistemleri ve siber güvenlik 
sistemleri ile trafo merkezlerinin güvenliği en üst seviyeye 
çıkarılmıştır.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Akıllı Enerji Yönetim 
Sistemi
İOSB, 8 Milyon m2 alana kurulu, 250 MVA enerji ihtiyacına 
ve yüzlerce trafo merkezine sahiptir. Kontrolmatik 
tarafından kurulan Akıllı Digital Enerji Yönetim Sistemi 
kapsamında ana dağıtım merkezi ve mevcut yüzlerce trafo 
merkezinin izleme ve kontrolü yapılmıştır. Proje 855 cihaz 
ile haberleşme sağlanarak 13,000’e yakın veri elde edilerek 
işlenmiştir. Ayrıca orta gerilim hücre montajları, ana dağıtım 
merkezindeki bütün kablo kanallarının temini, montajı, 
kesintisiz güç kaynağı, sunucuların temini ve montajı 
yapılmıştır. İOSB, bünyesinde bulunan enerji kullanıcılarına 
daha iyi ve hizmet verebilmeyi amaçlamaktadır. 
Tamamlanan bu teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme 
sayesinde enerji kesintileri azalmakta, müşterilerinin enerji 
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ile ilgili sorunları, arızalar en kısa sürede giderebilmekte ve 
enerji verimliliği arttırılmaktadır. 2013-2015 yılları arasında 
Kontrolmatik tarafından gerçekleştirilen bu projenin işletme 
ve bakım destekleri de Kontrolmatik personeli tarafından 
yapılmaktadır.

2019 yılında, trafo merkezlerinde anahtar teslim projelerden, 
koruma, kontrol, yüksek gerilim test çalışmalarına kadar çok 
geniş yelpazede gerçekleştirilen diğer projelerden bazıları;
• 154 kV Tayseb Trafo Merkezi; 154/34,5kV ana bara + 

transfer tertipli trafo merkezini götürü bedel ile anahtar 
teslim yapım işi

• Arbat 132/11.5kV Mobil Trafo Merkezi anahtar teslim 
yapım işi

• Narlıdere GIS Trafo Merkezi koruma, kontrol, haberleşme, 
otomasyon sistemleri, alçak gerilim panoları, kablo 
montajları, güç kabloları ve diğer sistemlerin test ve 
devreye alma çalışmaları

• ITM-217 Taşoluk GIS Trafo Merkezi yüksek gerilim testleri
• 154 kV Edirne GIS Trafo Merkezi yüksek gerilim testleri 
• 154 kV Aliağa GIS Trafo Merkezi yüksek gerilim testleri 
• 154 kV Selimiye GIS Trafo Merkezi yüksek gerilim GIS ve 

güç kablosu testleri
• 154 kV Samsun Çarşamba Havza Trafo Merkezi oto trafo 

güç kablosu temini, montajı ve testlerinin yapılması 
işleridir.

6. 2019 Proses Sektörü Akıllı Fabrikalar ve Dijitalleşme 
Projeleri
2019 yılı içerisinde endüstriyel tesislerde de elektrik ve 
dijital alt yapı projeleri yapımına devam edilmiştir.

İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi Akıllı Otomasyon,  
DCS ve SCADA Sistemleri Kurulumu
İSKİ Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi, İstanbul’daki su 
tüketiminin% 25’ine karşılık gelen günde 728.000 m3 suyu 
işlemektedir. 

Tesiste manuel çalıştırılan 20’den fazla farklı kontrol 
sistemini tek bir istasyondan yönetebilen son teknolojiye 
uygun merkezi SCADA sistemi kuruldu. Bunun yanı sıra 
motor kontrol panoları, otomasyon panoları, fiber network 
altyapısı, IP kameralar, CCTV sistemi ve varlık yönetim 
sisteminin projelendirilmesi, tedariki ve saha kurulumları 
yapıldı. Tüm bu akıllı, dijital sistemlerin kurulumu sistemler 
arası entegrasyonu sağlayarak; enerji tüketiminin, elektrik 
arızalarının takip edilmesini, CCTV sistemi sayesinde 
işletme alanlarının 7/24 izlenebilirliğinin sağlanmasını ve 
sahadaki tüm ekipmanların İSKİ merkezi varlık yönetim 
sistemine entegre edilmesi sağlanmış oldu.

Oyak Çimento Fabrikalarının Dijitalleşme Projesi
Oyak Çimento’nun 7 Fabrikası ve merkez sunucusu için 
gerçek zamanlı veri yönetimi uygulama yazılımı olan 
Osisoft’un PI (Plant Information) sisteminin kurulması, ağaç 
yapısının oluşturulması, uygun analizlerin yapılması ve 
takip edilecek veriler için web tabanlı ekranların tasarlanma 
çalışmaları, yazılımların geliştirilmesi yapıldı. 7 fabrikanın 
merkez sunucu ile haberleşmesi üçüncü parti sistemlerin 
(SAP, EPIAS) PI ile entegrasyonunun geliştirdiğimiz 
yazılımlar ile sağlanarak bu sayede merkezde bulunan 
yöneticilerin fabrikalardaki verilere erişimi sağlandı. 
Kurulan akıllı dijital sistemler sayesinde fabrikalardaki 
verilerin analiz edilmesi ve yönetilmesi, tüm kullanıcılar için 
uygulamalar oluşturulması, iş verimliliğinin arttırılması, 
karar vermenin ve risk yönetiminin geliştirilmesi 
gerçekleştirildi.
 
Eti Maden Bigadiç Konsantratör Tesisi DCS Kontrol Sistemi
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bigadiç 
Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/BALIKESİR) bünyesinde 
kurulacak, 330 gün 24 saat çalışma esasına dayalı, 
1.000.000 ton/yıl (500.000 ton/yıl x 2 hat) tuvönan cevher 
yıkama kapasiteli konsantratör tesisi projesi kapsamında 
tüm DCS kontrol sistemi SIL3 olarak devreye alınmış ve 
performans kriterlerini sağlamıştır.

Eti Emet 30 Ton Buhar Kazanı Elektrik Otomasyon İşleri
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Emet 
Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulacak, 30 ton/sa 
buhar kazanının tüm elektromekanik kapsamları akıllı SIL3 
güvenlik standartlarına uygun DCS otomasyon sistemleri 
ve haberleşme sistemleri kullanılarak devreye alınmış ve 
performans kriterlerini sağlamıştır.

7. 2019 Ulaşım Projeleri
Kontrolmatik olarak 2019 yılında ulaşım sektöründe imza 
attığımız önde gelen projelerden bazıları:
• Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı çevresel kontrol 

sistemi elektrik ve otomasyon sistemi ilave istasyon 
kontrolü

• MARMARAY OCC kontrol merkezi yapımı. Sistemlerin tek 
merkezden 7/24 izlenmesine olanak sağlayan yedekli 
kontrol merkezinin tüm mekanik ve elektrik işlerinin yapımı 
ve işletmeye alınması 

• TCDD 3. Bölge Müdürlüğü – Ödemiş-Çatal-Tire Hat 
Elektrifikasyon Projesi - 296 Km’den oluşan hatta geniş 
alan SCADA ve haberleşme sisteminin kurulması, merkezi 
kontrol sistemi üzerinden hattın izlenilmesi ve yönetimi

• Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Kayaş-Yerköy 
Elektrifikasyon Projesi - 571 Km’den oluşan hatta geniş 
alan SCADA ve haberleşme sisteminin kurulması, merkezi 
kontrol sistemi üzerinden hattın izlenilmesi ve yönetimi.
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KONTROLMATİK sektörün küresel oyuncularıyla projeler 
özelinde uzun süreli iş ortaklıkları yaparak kalitesini, 
becerilerini artırmakta, işlerini sürdürülebilir kılmakta ve 
kurumsal yapısını güçlendirerek üzerine koymaktadır. 
Aşağıda uzun süreli çözüm ortaklığı/partnerlik sözleşmeleri 
imzaladığı ve birlikte tasarım iş planları oluşturduğu bazı 
şirketleri sıralayabiliriz. 

GE - General Elektrik, sağlık, enerji üretimi, havacılık, 
aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere 
teknoloji çözümleri sunarak 66 yıldır Türkiye ile birlikte 
çalışıyor. GE, 1948’de Koç Grubu ile aydınlatma ürünleri 
üretimi konusunda kurduğu ortak girişim ile Türkiye’de 
üretime yatırım yapan ilk yabancı şirkettir. GE’nin ortağı 
olduğu Ge Renewable (GridSolutions) şirketinin 2019 cirosu 
15 Milyar Amerikan Doları seviyesindedir ve bölgedeki en 
önemli oyunculardan biridir. Kontrolmatik, Trafo Merkezleri 
ve Elektrik Üretim ve Dağıtım Tesisleri için gerekli Hava 
İzole Yüksek Gerilim Ekipmanları ile Koruma Kontrol ve 
İzleme Ürünleri Tasarımı alanlarında çözüm partneridir. 
Hava İzole Yüksek Gerilim Ekipmanları alanında Türkiye’de 
tek partneridir ve özel anlaşması sayesinde Türkiye ve 
Afganistan pazarlarında reseller (bayi) olarak hizmet 
vermektedir. 

Baker Hughes - GE’nin de ortağı olduğu Baker Hughes 
bölgedeki en büyük enerji teknoloji şirketlerinden biridir. 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin 2019 cirosu 24 
Milyar Amerikan Doları seviyesindedir. Kontrolmatik, Baker 
Hughes’e ait Nexus Kontrol Sistemleri Tasarımı alanında 
şirketin Türkiye’deki tek çözüm ortağı/partneridir. 

ABB - ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) endüstrilerdeki dijital 
dönüşüme yön veren bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan 
inovasyon geçmişiyle ABB, dünya çapında müşteri odaklı 
dört öncü işkoluna sahiptir: ABB Ability™ dijital platformuyla 
desteklenen Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, 
Hareket Sistemleri, Robotik ve İmalat Otomasyonu. 
ABB’nin Güç Şebekeleri işletmesi 2020 yılında Hitachi’ye 
devredilecektir. ABB yaklaşık 144.000 çalışanı ile 100’ün 
üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. 2019 verilerine göre 
28 Milyar Amerikan Doları seviyesinde ciroya ulaşmıştır. 
Kontrolmatik ABB ile 10 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığı 
yapmakta, 2019 itibariyle SASPG ve Generator Uyartım 
Sistemleri bölümleriyle küresel ölçekte, Drive bölümü ile 
Türkiye ofisi üzerinden tasarım ve ürün tedariği partnerliği 
devam etmektedir. 

Fortinet - Merkezi Sunnyvale, California’da bulunan çok 
uluslu bir Amerikan şirketidir. Güvenlik duvarları, antivirüs, 
izinsiz giriş önleme ve uç nokta güvenliği gibi siber güvenlik 
yazılımları ile cihazları ve hizmetleri geliştirir ve pazarlar. 
2019 yılı itibariyle 2,15 Milyar Amerikan Doları ciroya 
ulaşmıştır. Kontrolmatik’in Fortinet Türkiye ofisi ile siber 
güvenlik ekipmanları tasarımı ve yazılımları için partnerlik 
sözleşmesi bulunmaktadır. 

Huawei - Huawei Technologies Co, Ltd bir Çinli çokuluslu 
teknoloji şirketidir. Telekomünikasyon ekipmanı sağlar 
ve tüketici elektroniği, akıllı telefonlar satar ve merkezi 
Shenzhen, Guangdong’da bulunur. Mayıs 2003’te Huawei, 
kurumsal ağ ekipmanlarına odaklanan H3C olarak bilinen 
bir ortak girişimde 3Com ile ortaklık kurdu. 2000 yılında 
diğer işletmelere odaklanmak için onu terk ettikten sonra 
3Com’un üst düzey çekirdek yönlendiriciler ve anahtar 
pazarına yeniden girişini işaret etti. Huawei Enterprise’ı 
oluşturan bu ürünlerin tasarımı ve hizmetler için 
Kontrolmatik’in 2017 yılında başlayan partnerlik anlaşması 
bulunmaktadır. 

Osisoft - OSIsoft, LLC, PI Sistemi adı verilen gerçek 
zamanlı veri yönetimi için bir uygulama yazılımı üreticisidir. 
1980 yılında kurulan OSIsoft, özel olarak San Leandro, 
California’da bulunmaktadır. Kontrolmatik’in Osisoft ile 
partnerliği 2017 yılında başlamıştır. 

Nozomi - Nozomi Networks, OT ve IoT güvenliği ve 
görünürlüğünde çalışan, alanında öncü ve lider olan 
firma kritik altyapı, enerji, imalat, madencilik, ulaşım, 
bina otomasyonu ve diğer OT siteleri için siber güvenlik 
görünürlüğünü birleştirerek dijital dönüşümü işleri 
yapmaktadır. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri, San 
Fransisco’dadır. Kontrolmatik’in Nozomi Networks 
ile tasarım ve ürün geliştirme partnerliği 2017 yılında 
başlamıştır.

Cisco - Cisco Systems, merkezi San Jose, Kaliforniya’da 
olan Amerikalı çok uluslu bir ağ teknolojileri şirketidir. 
Kontrolmatik Cisco IOT ürün ve sistemleri ile tasarım ve 
ürün geliştirme partnerliğini 2017 yılında başlatmıştır. 

Commvault - Commvault yazılımı, verileri yedeklemek, geri 
yüklemek, arşivlemek, çoğaltmak ve aramak için modüller 
içeren kurumsal düzeyde bir veri platformudur. Kontrolmatik, 
Commvault Türkiye Partnerliğini 2019 yılında başlatmıştır. 

Kontrolmatik İşbirliktelikleri, Stratejileri
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IXSEP - IONEX Separations, devrim yaratan 3. nesil sürekli 
karşı akım adsorpsiyon ayırma cihazı olan IXSEP-RDA 
sistemini kullanarak proses endüstrilerine düşük maliyetli 
ve verimli ayırma teknolojisi sağlamak için kurulmuştur. 
Kontrolmatik ile Türkiye pazarı için başlayan tasarım 
ve ürün geliştirme anlaşmaları ilk olarak 2015 yılında 
imzalanmıştır. 

Espindesa (Technicas Reuinadas) - ESPINDESA yüzde 
yüzü TECNICAS REUNIDAS, S.A.’ya ait olan firma, Gübreler, 
Nitrik Asit ve Amonyum Nitrat için know-how ve teknolojiler 
tasarlamakta ve üretmekte bunun yanı sıra emisyonlar 
için çevre kontrolünün geliştirilmesi ve lisanslanmasında 
çalışmaktadır. Kontrolmatik ile Türkiye pazarı için tasarım, 
ürün geliştirme ve tasarıma uygun tedarik partnerlikleri 
2019 yılında başlamıştır

KONTROLMATİK BÜYÜME STRATEJİSİ, FIRSATLAR

Kontrolmatik’in büyüme stratejisini 2 ayrı kategoride 
değerlendirebiliriz. 
1- Mevcut Pazar ve Sektörlerde Büyüme
2- Yeni Pazar ve Sektörlerde Büyüme

1. Mevcut Pazar ve Sektörlerde Büyüme
a. İş yaptığı coğrafyalarda kalıcı olmak için müşterileri 
memnuniyetini artırmaya çalışmaktadır. Kurumsal yapısını 
güçlendirerek müşterilere geri dönüşlerini hızlandırmakta, 
mevcut pazarlardaki müşterilere yönelik etkinlik ve tanıtımı 
artırmakta, pazara özgü teknik ve ticari şartları iyi analiz 
etmekte ve kendini güncel tutmaktadır. Bu sayede hali 
hazırda iş yaptığı coğrafyalardaki proje ve müşteri sayısını, 
projelerin ciro ve kar anlamında büyüklüklerini artırmayı 
hedeflemektedir. 

b. İş yaptığı sektörlerde birlikte çalışabileceği partnerlerin 
sayısını ve etkinliğini artırmaya çalışmaktadır. Halihazırda 
sektöründeki küresel lider firmalarla uzun süreli çözüm 
ortaklıkları kuran Kontrolmatik, partner firmalarında 
kullandığı ürün ağını geliştirmeye çalışmakta ve bunların 
yanı sıra bölgesel ve küresel yeni oyuncularla da iş ve 
çözüm ortaklıkları yaparak pazardaki etkinliği artırmayı 
hedeflemektedir.

c. İş yaptığı sektörlerdeki yeni teknolojileri takip etmek 
ve teknoloji yoğunluğunu artırmaya çalışmaktadır. 
Özellikle Nesnelerin İnterneti, Yazılım ve Kontrol Sistemleri 
Sektörleri günümüz endüstri trendini oluşturmaktadır. Bu 
sebeple teknolojilerin güncelleme hızları yüksektir. Bu hızı 
yakalayabilmek için Kontrolmatik personellerine gerekli 
eğitimleri sürekli almalarını sağlamakta ve küresel teknoloji 

hareketlerini takip etmektedir. Değişen standartları ve yeni 
teknolojileri mevcut ve gelecek projelerine entegre ederek 
kalitesini ve cazibesini artırmayı hedeflemektedir. 

d. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve bitirdiği projeleri analiz edip 
ürün ve hizmet kalitesini artırmaya ve kaliteli hizmetin 
maliyetini düşürmeye çalışmaktadır. Bunun için kurumsal 
yapısına ERP, CRM, Stok Analizi gibi özelleşmiş yazılım 
ve sistemleri entegre etmiş bu sayede hem projelerdeki 
hız ve etkinliğini artırmış hem de yaptığı analizlerle 
gelecek projeleri için bilgi birikimi ve tecrübelerini her 
geçen gün yükseltmiştir. Kontrolmatik ileride de mevcut 
yazılım ve sistemlere inovasyon ve personel gelişimi için 
de sistemler ekleyerek sürdürülebilir büyümeyi artırmayı 
hedeflemektedir. 

2. Yeni Pazar ve Sektörlerde Büyüme
a- İş yaptığı sektörler için yeni pazar ve coğrafyalar 
eklemeyi hedeflemektedir. Hali hazırda hizmet verdiği 
sektörlerdeki bilgi ve tecrübelerini dinamik ve esnek yapısı 
sayesinde yeni coğrafyalarda yeni müşterilere yönelerek 
projeler geliştirmeye çalışmaktadır. Yeni coğrafyaların 
kendilerine özgü teknik ve ticari şartlarını analiz etmekte, 
bu coğrafyalarda bölgesel çözüm ortaklıkları araştırmakta 
ve eski tecrübelerini ve kurumsal yapısını yeni coğrafyalara 
uyumlu hale getirerek sürdürülebilir büyümesini artırmayı 
hedeflemektedir. 

b- İş yaptığı coğrafyalarda yeni sektörler eklemeyi 
hedeflemektedir. İş yaptığı mevcut coğrafyasında etkinliğini 
artırarak kendi faaliyet alanlarıyla ilişkilendirebileceği yeni 
sektörleri ve kabiliyetleri ekleyerek büyümesini artırmayı 
hedeflemektedir.

c- Arge çalışmaları ve yatırımları ile yeni kabiliyetler 
ve teknolojiler eklemeyi hedeflemektedir. Özellikle 
Enerji Depolama ve Nesnelerin Interneti alanlarında 
başlattığı Arge faaliyetlerini artırmayı, bununla birlikte 
halihazırda yürüttüğü Arge-Tasarım Merkezi başvurusunu 
tamamlayarak Arge faaliyetlerine yönelik yetkin personel 
sayısını artırmayı bu sayede büyümesini sürdürülebilir 
kılmayı hedeflemektedir.
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Bağlı ortaklıklar
 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıkların faaliyet konusu aşağıdaki gibidir: 

4.1. YATIRIMLAR

Şirketimizin, Kırklareli, Sakarya, Ankara ve İstanbul’un 
Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenler, Beşiktaş ilçelerinde 
yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmaktadır. 

4.2. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Yatırımlar

Özkaynak Yöntemine Göre İştirakler Etkin Pay %

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (IOT) 50,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (SAY) 50,00

Ünvanı Faaliyet 
Konusu

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S2-3) Proje işi

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S4) Proje işi

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S5) Proje işi

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (A1-3) Proje işi

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı KEPEZ) Proje işi

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (BURSA) Proje işi

Ticari Ünvanı
Doğrudan  
Ortaklık  
Payı (%)

Etkin  
Ortaklık  
Oranı(%)

Kontrol Gücü  
Olmayan  

Paylar (%)

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S2-S3) 60,00 60,00 40,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S4) 60,00 60,00 40,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S5) 60,00 60,00 40,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (A1-A3) 60,00 60,00 40,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (KEPEZ) 60,00 60,00 40,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (BURSA) 60,00 60,00 40,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. 
İş Ort. (IOT): 04.09.2018 tarihinde kurulmuş olup, İGA 
Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı ile yapılan sözleşmeyle 
“Kablosuz Sayaç Okuma Sistemi ve IoT Altyapısı” işini 
yürütmek amacı ile kurulmuştur. 31 Aralık 2019 tarihi 
itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2018: 
Çalışanı bulunmamaktadır). Kontrolmatik Enerji ve 
Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (SAY): 10.10.2018 

tarihinde kurulmuş olup, İGA Havalimanları İnşaatı Adi 
Ortaklığı ile yapılan sözleşmeyle “Kablosuz Sayaç Okuma 
Sistemi kapsamında Sayaçlardaki bilgilerin okunması, 
verilerin saklanması ve söz konusu verilen İGA’nın ilgili 
birimlerine aktarılması” hizmetini yürütmek amacı ile 
kurulmuştur. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan personeli 
bulunmamaktadır (31.12.2018: Çalışanı bulunmamaktadır).
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Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. 
Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S2-S3): 28.09.2018 tarihinde kurulmuş 
olup, TÜBİTAK’tan alınan ihale ile “Bursa Bilim Merkezi 
Projesi S2-Uzay Sahnesi ve S3-Dünyanın Yörüngesinde 
Temalı Sergi ve Sergi Unsurları Kurulum ve Montajı” 
projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur. 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır 
(31.12.2018: Çalışanı bulunmamaktadır). 

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. 
Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S4): 28.09.2019 tarihinde kurulmuş 
olup, TÜBİTAK’tan alınan ihale ile “Bursa Bilim Merkezi 
Projesi S4-Uzayın Nesneleri” projesini yürütmek amacı ile 
kurulmuştur. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan personeli 
bulunmamaktadır (31.12.2018: Çalışanı bulunmamaktadır). 

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. 
Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S5): 17.10.2018 tarihinde kurulmuş 
olup, TÜBİTAK’tan alınan ihale ile “Bursa Bilim Merkezi 
Projesi S5-Uzay Gözlemi Temalı Sergi ve Sergi Unsurları 
Kurulum ve Montajı” projesini yürütmek amacı ile 
kurulmuştur. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan personeli 
bulunmamaktadır (31.12.2018: Çalışanı bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. 
Ltd. Şti. İş Ortaklığı (A1-A3): 03.01.2019 tarihinde kurulmuş 
olup, TÜBİTAK’tan alınan ihale ile “Bursa Bilim Merkezi 
Projesi A1-Uçusun Rüyası ve Uzay Keşfi ile A3-Uçuş Yolu 
Temalı Sergiler ve Sergi Unsurları Kurulum ve Montajı” 
projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.31 Aralık 2019 
tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır.

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. 
Ltd. Şti. İş Ortaklığı (KEPEZ): 01.02.2019 tarihinde kurulmuş 
olup, TÜBİTAK’tan alınan ihale ile “Antalya Kepez Bedeliyesi 
Bilim Merkezi Kurulması Projesi kapsamında 48 Adet 
Bilimin Temelleri Temalı Sergiler ve Sergi Unsurları Kurulum 
ve Montajı” projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur. 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 1 çalışan personeli 
bulunmaktadır.

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. 
Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (BURSA): 30.04.2019 tarihinde 
kurulmuş olup, TÜBİTAK’tan alınan ihale ile “Bursa Bilim 
Merkezi Projesi Uzay İnovasyon Merkezi Eğitim Birimleri 212 
Kalem Kurulum ve Montajı” projesini yürütmek amacı ile 
kurulmuştur. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan personeli 
bulunmamaktadır.
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VARLIKLAR Dipnot 
Referansları

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2019

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2018

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2017

Dönen Varlıklar 141.242.681 66.673.097 22.474.454

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 21.250.923 20.676.545 1.723.066

Finansal Yatırımlar 7 - - -

Ticari Alacaklar 10 56.352.229 17.974.268 14.617.594

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-38 4.327.901 3.386.290 2.216.503

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 52.024.328 14.587.978 12.401.091

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - -

Diğer Alacaklar 11 28.591.370 3.413.820 1.815.441

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 11.425.580 1.706.913 149.715

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 17.165.790 1.706.907 1.665.726

Stoklar 13 8.940.726 16.059.673 1.962.581

Canlı Varlıklar 14 - - -

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Alacaklar 15 9.265.763 1.313.557 130.321

Peşin Ödenmiş Giderler 24 14.315.256 6.837.065 1.873.961

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24-38 9.120.333 220.843 34.757

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24 5.194.923 6.616.222 1.839.204

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 1.325.317 162.521 66.283

Diğer Dönen Varlıklar 26 1.201.097 235.648 285.207

(Ara Toplam) 141.242.681 66.673.097 22.474.454

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 - - -

Duran Varlıklar 34.754.788 16.935.534 14.670.428

Finansal Yatırımlar 7 - - -

Ticari Alacaklar 10 - - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - -

Diğer Alacaklar 11 - 7.161 -

-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 - 7.161 -

-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 - - -

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 (14.107) 4.590 -

Canlı Varlıklar 14 - - -

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 20.164.000 1.549.633 1.544.266

Maddi Duran Varlıklar 18 12.750.696 13.782.954 10.685.976

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 174.749 197.094 187.970

Peşin Ödenmiş Giderler 24 360.010 562.013 1.714.704

- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24-38 - - 1.099.183

- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24 360.010 562.013 615.521

Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 1.319.440 832.089 527.512

Diğer Duran Varlıklar 26 - - -

TOPLAM VARLIKLAR 175.997.469 83.608.631 37.144.882

5.1. FİNANSAL TABLOLAR
Şirketin Özel Bağımsız Denetimden geçmiş 
31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.) 

5- Finansal Durum
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Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

KAYNAKLAR Dipnot 
Referansları

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2019

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2018

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2017

Kısa Vadeli Yükümlülükler 124.531.541 64.941.061 20.056.008
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 19.088.502 5.057.180 5.066.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 5.359.386 3.999.027 2.448.842
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - -
Ticari Borçlar 10 50.056.407 15.717.175 8.345.540
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-38 - 547.042 414.863
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 50.056.407 15.170.133 7.930.677
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar 22 1.494.990 890.468 623.083
Diğer Borçlar 11 3.873.543 365.992 690.033
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-38 3.461.597 337.677 687.331
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 411.946 28.315 2.702
Devlet Teşvik ve Yardımları 20 - - - 
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Do-
ğan Yükümlülükler Dışında Kalanlar) 24 42.615.931 38.095.248 2.167.234

- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 24-38 579.580 4.640.715 -
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 24 42.036.351 33.454.533 2.167.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 15 1.092.370 - 35.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 - 62.051 284.385
Kısa Vadeli Karşılıklar 512.851 290.437 158.323
Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Kısa Vad. Kar. 22 512.851 290.437 158.323
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 - - -
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 437.561 463.483 237.233
(Ara toplam) 124.531.541 64.941.061 20.056.008
Satış Amaçlı Sınıf. Varlık Gruplarına İliş. Yük. 35 - - -
Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.055.611 6.214.287 6.596.318
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 5.411.878 5.190.220 5.932.091
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - -
Ticari Borçlar 10 - - -
Diğer Borçlar 11 - - -
Devlet Teşvik ve Yardımları 20 - - -
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Do-
ğan Yükümlülükler Dışında Kalanlar) 24 - - -

Uzun Vadeli Karşılıklar 1.043.784 386.647 242.420
Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Uzun Vad. Kar. 22 1.043.784 386.647 242.420
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21 - - -
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 25 - - -
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 2.599.949 637.420 327.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 - - 94.509
ÖZKAYNAKLAR 42.410.317 12.453.283 10.492.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 42.482.885 12.448.638 10.492.556
Ödenmiş Sermaye 27 10.000.000 7.569.565 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.363.951 4.414.531 4.440.931

- Yeniden Değerl. ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.363.951 4.414.531 4.440.931
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 
(Azalışları) 27 4.454.288 4.454.288 4.454.288

-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 
Kazançları (Kayıpları) 27 (90.337) (39.757) (13.357)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 10.299 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27 454.243 (958.674) (1.504.616)
Net Dönem Karı/Zararı 37 27.654.392 1.412.917 545.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 (72.568) 4.645 -
TOPLAM KAYNAKLAR 175.997.469 83.608.631 37.144.882
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Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot 
Referansları

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş  

01.01.2019 
31.12.2019

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 

01.01.2018 
31.12.2018

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 

01.01.2017 
31.12.2017

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Hasılat 28 186.625.739 59.266.831 34.699.051

Satışların Maliyeti (-) 28 (147.183.422) (42.972.386) (25.018.745)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar) 39.442.317 16.294.445 9.680.306

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 28 - - -

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 28 - - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/ (Zarar) - - -

BRÜT KAR/(ZARAR) 39.442.317 16.294.445 9.680.306

Genel Yönetim Giderleri (-) 29-30 (8.829.244) (6.829.922) (5.245.203)

Pazarlama Giderleri (-) 29-30 (4.644.716) (3.514.322) (2.438.315)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - -

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 18.819.228 12.734.331 3.911.336

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 (20.678.187) (10.962.754) (2.699.605)

ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 24.109.398 7.721.778 3.208.519

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 9.755.122 - 359.598

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 - (3.500.000) (435.000)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/
Zararlarından Paylar 16 (18.697) (5.410) -

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/
(ZARARI) 33.845.823 4.216.368 3.133.117

Finansman Gelirleri 34 758.476 63.901 72.411

Finansman Giderleri (-) 33 (5.549.676) (2.384.874) (2.460.841)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/
(ZARARI) 29.054.623 1.895.395 744.687

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/(Geliri) 36 (1.489.444) (489.833) (198.745)

- Dönem Vergi Geliri / (Gideri) 36 - (476.842) (424.772)

- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) 36 (1.489.444) (12.991) 226.027

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 37 27.565.179 1.405.562 545.942

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 35 - - -

DÖNEM KARI/(ZARARI) 37 27.565.179 1.405.562 545.942

Kontrol Gücü Olmayan Paylar (89.213) (7.355) -

Ana Ortaklık Payları 27.654.392 1.412.917 545.942

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 69,136 3,532 5,590

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 69,136 3,532 5,590

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 - - -
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Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot Ref.

Bağımsız Denetim’den
Geçmiş

01.01.2019 
31.12.2019

Bağımsız Denetim’den
Geçmiş

01.01.2018 
31.12.2018

Bağımsız Denetim’den
Geçmiş

01.01.2017 
31.12.2017

Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider) 37 27.565.179 1.405.562 545.942

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar    

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 
Kazançları / Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

- Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri (50.580) (26.400) (13.357)

DİĞER KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 22-27 (64.846) (33.846) (17.124)

Ana Ortaklık Payları 27-36 14.266 7.446 3.767

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27-36 14.266 7.446 3.767

DİĞER KAPSAMLI GELİR (50.580) (26.400) (13.357)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 27.514.599 1.379.162 532.585

Ana Ortaklık Payları 27.603.812 1.386.517 532.585

Kontrol Gücü Olmayan Paylar (89.213) (7.355) -

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş Yıllar 
Kar / 

Zararları

Net Dönem 
Karı/

(Zararı)

Kontrol Gücü 
Olmayan 

Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2018 7.000.000 10.299 (13.357) 4.454.288 (1.504.616) 545.942 - 10.492.556

Sermaye 
taahhüt 
ödemesi

27 569.565 - - - - - - 569.565

Bağlı ortaklık 
edinimi 
veya elden 
çıkarılması

27 - - - - - - 12.000 12.000

Transferler 27 - - - - 545.942 (545.942) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (26.400) - - 1.412.917 (7.355) 1.379.162

31 Aralık 2018 7.569.565 10.299 (39.757) 4.454.288 (958.674) 1.412.917 4.645 12.453.283

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan Ayrılan 
Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. Yen. 
Ölçüm Kazanç-
ları (Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş Yıllar 
Kar / Zararları

Net 
Dönem 
Karı/

(Zararı)

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2017 2.400.000 10.299 - 4.454.288 356.749 - 7.221.336

Sermaye 
artırımı 27 2.738.635 - - - - - 2.738.635

Transferler 27 1.861.365 - - - (1.861.365) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (13.357) - - 545.942 532.585

31 Aralık 2017 7.000.000 10.299 (13.357) 4.454.288 (1.504.616) 545.942 10.492.556
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Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan Ayrılan 
Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş Yıllar 
Kar / Zararları

Net Dönem 
Karı/

(Zararı)

Kontrol Gücü 
Olmayan 

Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2019 7.569.565 10.299 (39.757) 4.454.288 (958.674) 1.412.917 4.645 12.453.283

Sermaye 
taahhüt 
ödemesi

27 2.430.435 - - -  - - 2.430.435

Bağlı ortaklık 
edinimi 
veya elden 
çıkarılması

27 - - - - - - 12.000 12.000

Transferler 27 - - - - 1.412.917 (1.412.917) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (50.580) - - 27.654.392 (89.213) 27.514.599

31 Aralık 2019 10.000.000 10.299 (90.337) 4.454.288 454.243 27.654.392 (72.568) 42.410.317

Dipnot 
Referansları

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2019

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2018

Bağımsız Denetim’den 
Geçmiş 31.12.2017

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

Dönem net karı / (zararı) 37 27.565.179 1.405.562 545.942

Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili 
düzeltmeler

Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 18 1.659.501 1.226.189 708.476

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
(iptali) ile ilgili düzeltmeler 22 916.052 254.567 264.813

Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 36 1.489.444 489.833 198.745

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 34 (467.775) (41.874) -

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 33 3.165.088 1.821.386 1.871.302

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından 
kaynaklanan kayıp ve kazançlar ile ilgili düzeltmeler 32 - - (30.530)

Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili 
düzeltmeler 32 (9.727.728) - (300.000)

Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler 32 - 3.500.000 435.000

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
karları/zararları ile ilgili düzeltmeler 16 18.697 5.410 -

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler    

Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 (38.377.961) (3.356.674) 351.587

Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 11 (25.170.389) (1.605.540) (701.840)

Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 13 7.118.947 (14.097.092) (729.797)

Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim artış / azalışla 
ilgili düzeltmeler 24 (7.276.188) (3.810.413) 442.930

Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) 26 (2.128.245) (46.679) 1.033.548

Devam eden inşaat sözleşmelerinden varlıklardaki 
artış / azalışla ilgili düzeltmeler 15 (6.859.836) (1.218.257) (95.300)

Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 34.339.232 7.371.635 (3.617.216)

Çalışanlara sağlanan fayda kapsamındaki 
borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 22 604.522 267.385 142.322

Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili 
düzeltmeler 24 4.520.683 35.928.014 136.307
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Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 11 3.507.551 (324.041) 637.331

Faaliyetlerle ilgili diğer kısa ve uzun vadeli 
yükümlülüklerdeki artış (azalış) 26 (25.922) 131.741 (63.265)

Ödenen vergiler 36 (62.051) (699.176) (202.194)

Ödenen kıdem tazminatları 22 (101.347) (12.072) (62.312)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları 
(A) (5.292.546) 27.189.904 965.849

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları    

Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan 
nakit çıkışları 17 (8.891.272) (3.500.000) (700.000)

Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit 
çıkışları 18 (486.071) (4.213.402) (1.747.678)

Maddi olmayan duran varlık alımlarından 
kaynaklanan nakit çıkışları 19 (114.194) (114.256) (184.785)

Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit 
girişleri - - 307.525

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları 
(B) (9.491.537) (7.827.658) (2.324.938)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları    

Alınan faiz 34 467.775 41.874 -

Ödenen faiz 33 (3.165.088) (1.821.386) (1.871.302)

Sermaye taahhüt ödemeleri 27 2.430.435 569.565 2.738.635

Kontrol gücü olmayan paylarda girişlerin etkisi 27 12.000 12.000 -

İştiraklerdeki payların ediniminden kaynaklanan 
nakit çıkışları 16 - (10.000) -

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları 8 15.613.339 799.180 1.798.101

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 
akışları (C) 15.358.461 (408.767) 2.665.434

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış 
(D=A+B+C) 574.378 18.953.479 1.306.345

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri (E) 6 20.676.545 1.723.066 416.721

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (D+E) 6 21.250.923 20.676.545 1.723.066



KON T ROL M ATİK FA A Lİ Y E T R A P ORU50

Gelir Tablosu 2017 2018 2019

Hasılat 34.699.051 59.266.831 186.625.739

Satışların Maliyeti (25.018.745) (42.972.386) (147.183.422)

BRÜT KAR/(ZARAR) 9.680.306 16.294.445 39.442.317

Genel Yönetim Giderleri (5.245.203) (6.829.922) (8.829.244)

Pazarlama Giderleri (2.438.315) (3.514.322) (4.644.716)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - -

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.911.336 12.734.331 18.819.228

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (2.699.605) (10.962.754) (20.678.187)

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) 3.208.519 7.721.778 24.109.398

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 359.598 - 9.755.122

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (435.000) (3.500.000) -

TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü - (5.410) (18.697)

FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) 3.133.117 4.216.368 33.845.823

Finansman Gelirleri 72.411 63.901 758.476

Finansman Giderleri (-) (2.460.841) (2.384.874) (5.549.676)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 744.687 1.895.395 29.054.623

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) (198.745) (489.833) (1.489.444)

Dönem Vergi (Gideri) / Geliri (424.772) (476.842) -

Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri 226.027 (12.991) (1.489.444)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 545.942 1.405.562 27.565.179

DÖNEM KARI / (ZARARI) 545.942 1.405.562 27.565.179

Karlılık Oranları 2017 2018 2019

Brüt Kar Marjı %27,9 %27,5 %21,1

Faaliyet Kar Marjı %5,8 %10,0 %13,9

FAVÖK Marjı %7,8 %12,1 %18,14

Net Kar Marjı %1,6 %2,4 %14,8

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

Karlılık Oran Analizleri

Temel Göstergeler

ÖZET BİLANÇO (bin TL) 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Dönen Varlıklar 141.242.681 66.673.097 26.740.150

Duran Varlıklar 34.754.788 16.935.534 14.670.428

Toplam Varlıklar 175.997.469 83.608.631 37.144.882

Kısa Vadeli Yükümlülükler 124.531.541 64.941.061 20.056.008

Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.055.611 6.214.287 6.596.318

Özkaynaklar 42.410.317 12.453.283 10.492.556
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Temel Göstergeler

ÖZET GELİR TABLOSU 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Net Hasılat 186.625.739 59.266.831 34.699.051

Brüt Satış Karı 39.442.317 16.294.445 9.680.306

ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 25.968.357 5.950.251 1.996.788

TEMEL RASYOLAR - Karlılık ve Artış Oranları (%) 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Cari Oran: Dönen Varlıklar 1,13 1,03 1,12

Kısa Vadeli Yükümlülükler 124.531.541 64.941.061 20.056.008

Ciro Artış Oranı 214,9 70,8 15,8

 Brüt Kar Marjı 21,13 27,49 27,90

 Faaliyet Kar Marjı 13,91 10,03 5,75

 Net Kar Marjı 14,77 2,37 1,57

 Özsermaye Karlılık Oranı 61,23 47,78 19

5.3.FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA 
İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz 2017, 2018, 2019 yıllarında ciro ve karında 
sürdürülebilir büyüme hedefini yakalamış, gerek ülkemizin 
İçinde bulunduğu jeopolitik risklerin gerekse tüm dünyayı 
içine alan siyasi belirsizlik ve gerilimlerin etkisinin 
fazlasıyla hissedildiği bir yıl olan 2019 yılını rekor ciro 
ve karlılıkla tamamlamış bulunmaktadır. Globalleşen 
dünyada artan rekabetin yanı sıra son derece değişken 
şartlar sürdürülebilir bir başarı için bizi her zamankinden 
daha fazla çalışmaya, esnekliğe, mobilitiye, araştırmaya, 
inovasyon ve teknolojiye odaklanmaya, iş sahamızı devamlı 
genişletmeye yöneltmektedir. Gelişen kurumsal yönetim 
yapımız, ileriye dönük izleyeceğimiz stratejiler ve bu 
stratejilere uyumlu iş süreçlerinin belirlenerek kurumsal 
yapımıza katmaya yönelik adımları atmaya başlamıştır. Bu 
kapsamda şirket varlıkları 2019 yılında 2018 yılına kıyasla 
%110 seviyesinde artarak 175.997.469 TL’na ulaşmıştır, 
şirket yükümlülükleri de %87,7 oranında artarak 133.587.152 

TL olmuştur. Bunun aktif tarafında, yeni alınan işler ve 
devam eden işlerin büyüklüğündeki önemli artış neticesinde 
ortaya çıkan alacaklardaki artış, peşin ödenmiş giderler, 
duran varlıklardaki değer artışlarıyla ilişkilendirmek 
mümkün görünmektedir. 

Yükümlülüklerdeki nispeten daha düşük oranlı artış ise 
yeni alınan işler ve mevcut işlerin hızlanması ile oluşan 
ilave finansman ihtiyacının bilhassa yılın ikinci yarısında 
düşen faiz oranlarının makul koşullarda banka kredisi ve 
tedarikçilere olan bakiyelerdeki artış ile temininin tercih 
edilmesi ile ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir. 2018 
ve 2019 yılında alınan yıllara sari işlerden, 2020 yılında 
bitirilecek olanların büyüklüğü kurların hareketine göre 
değişmekle birlikte 200.000.000 TL’sını bulmaktadır, almayı 
hedeflediğimiz işlerle birlikte ciromuzu 250.000.000 TL’nın 
üzerine çıkartmak işten bile değildir. 

Yıldan yıla artan ciro ve karlılığımızla sürdürülebilir 
büyümemizi devam ettireceğimize inancımız tam.
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6.1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı 
yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl 
kullanılacağına ilişkin öneri: 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci 
tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Birinci tertip yedek akçe, toplamı yeniden değerlenmiş 
ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşana kadar, yasal finansal 
tablolardaki net karın %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci 
tertip yasal yedekler, yeniden değerlenmiş sermayenin 
%5’ini geçen temettü dağıtımlarının toplamı üzerinden %10 
olarak ayrılır. 
TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece 
zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiş 
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla 
kullanılamamaktadır. 

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 
Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 
Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar 
ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen 
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek 
akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi 
ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket’in kar dağıtım 
politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 
piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr 
payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına 
ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme 
hakkına sahiptir. 

İkinci Kar Payı: 
Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, 
kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya 
Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi 
isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5’i 
oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret 
Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas 
Sözleşme’de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri 
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu 
üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki 
kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, 
pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe 
bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit 
olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut 
paylara dağıtılır.

a) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya 
borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı 
değerlendirmeleri: Şirketin bağımsız denetim raporuna göre 
aşağıda yer alan 2017, 2018, 2019 dönemlerine ait özkaynak 
değişim tablosunda da görüleceği üzere yıldan yıla 
özkaynaklarımız artmış olup yıllara göre Net finansal borç 
/ özkaynak değişim oranlarımız da yıldan yıla azalmıştır. 
Şirketin dönem sonu itibarıyla, sermayesinin karşılıksız 
kalması veya borca batık olması söz konusu değildir.

ÖZET GELİR TABLOSU 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Borçlanmalar toplamı 
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)

29.859.766
(21.250.923)

14.246.427
(20.676.545)

13.447.247
(1.723.066)

Net finansal borç
Özkaynak toplamı

8.608.843
42.410.317

(6.430.118)
12.453.283

11.724.181
10.492.556

Net finansal borç/ özkaynak oranı 20% 52% 112%

6- Ek Açıklamalar

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Yasal yedekler 10.299 10.299 10.299

Toplam 10.299 10.299 10.299
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Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş 
Yıllar 
Kar / 

Zararları

Net Dönem 
Karı/

(Zararı)

Kontrol Gücü 
Olmayan 

Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2018 7.000.000 10.299 (13.357) 4.454.288 (1.504.616) 545.942 - 10.492.556

Sermaye 
taahhüt 
ödemesi

27 569.565 - - - - - - 569.565

Bağlı ortaklık 
edinimi 
veya elden 
çıkarılması

27 - - - - - - 12.000 12.000

Transferler 27 - - - - 545.942 (545.942) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (26.400) - - 1.412.917 (7.355) 1.379.162

31 Aralık 2018 7.569.565 10.299 (39.757) 4.454.288 (958.674) 1.412.917 4.645 12.453.283

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan Kısıt-

lanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş 
Yıllar 
Kar / 

Zararları

Net 
Dönem 
Karı/

(Zararı)

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2017 2.400.000 10.299 - 4.454.288 356.749 - 7.221.336

Sermaye 
artırımı 27 2.738.635 - - - - - 2.738.635

Transferler 27 1.861.365 - - - (1.861.365) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (13.357) - - 545.942 532.585

31 Aralık 2017 7.000.000 10.299 (13.357) 4.454.288 (1.504.616) 545.942 10.492.556

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş 
Yıllar 
Kar / 

Zararları

Net Dönem 
Karı/

(Zararı)

Kontrol Gücü 
Olmayan 

Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2019 7.569.565 10.299 (39.757) 4.454.288 (958.674) 1.412.917 4.645 12.453.283

Sermaye 
taahhüt 
ödemesi

27 2.430.435 - - -  - - 2.430.435

Bağlı ortaklık 
edinimi 
veya elden 
çıkarılması

27 - - - - - - 12.000 12.000

Transferler 27 - - - - 1.412.917 (1.412.917) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (50.580) - - 27.654.392 (89.213) 27.514.599

31 Aralık 2019 10.000.000 10.299 (90.337) 4.454.288 454.243 27.654.392 (72.568) 42.410.317

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)
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6.2. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk 
yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Finansal Risk Yönetim Politikasına ilişkin bilgiler 
Şirket, finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri 
faiz oranı riski, likidite riski ve kredi riskidir. 

Faiz oranı riski yönetimi:
Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden 
borçlanmaktadır. Grup’un, varlık ve yükümlülükleriyle 
ilgili faiz oranları, 6 ve 8 no’lu dipnotlarda detaylı olarak 
açıklanmıştır.

31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibariyle faiz baz puanı 100 puan değişseydi, yani faiz oranları %1 artsaydı, ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, 

sabit faizli finansal araçlardaki faiz değişiminden dolayı net faiz gideri olarak 110.559 TL (2018: net faiz geliri 58.289 TL, 2017: net faiz gideri 134.472 TL) fazla 

çıkacaktı ve bu durumda vergi öncesi dönem net karı 110.559 TL daha azalacaktı (2018: 58.289 TL artacaktı, 2017: 134.472 TL azalacaktı).

Faiz Pozisyonu Tablosu 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Sabit faizli finansal araçlar

Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılmayan fin. var. 20% 52% 112%

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 18.803.879 20.075.318 -

Finansal yükümlülükler 24.864.763 14.246.427 13.447.247

Değişken faizli finansal araçlar  

Finansal varlıklar - - -

Finansal yükümlülükler 4.995.003 - -
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Faiz Oranı Duyarlılık Analizi Tablosu 31 Aralık 2018

Sabit faizli finansal araçlar Kar Zarar

Baz Puanın Artması Baz Puanın Azalması

Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:

TL (110.249) 110.249

USD 53.819 (53.819)

AVRO 114.719 (114.719)

Sabit Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi 58.289 (58.289)

Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde: -

Değişken Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi - -

TOPLAM 58.289 (58.289)

Faiz Oranı Duyarlılık Analizi Tablosu 31 Aralık 2019

Sabit faizli finansal araçlar Kar Zarar

Baz Puanın Artması Baz Puanın Azalması

Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:

TL (187.583) 187.583

USD 12.947 (12.947)

AVRO 114.027 (114.027)

Sabit Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi (60.609) 60.609

Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde: -

TL (49.950) 49.950

Değişken Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi (49.950) 49.950

TOPLAM (110.559) 110.559

Grup’un faiz oranına duyarlılığı aşağıdaki gibidir:

Faiz Oranı Duyarlılık Analizi Tablosu 31 Aralık 2017

Sabit faizli finansal araçlar Kar Zarar

Baz Puanın Artması Baz Puanın Azalması

Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:

TL (106.476) 106.476

USD (2.114) 2.114

AVRO (25.882) 25.882

Sabit Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi (134.472) 134.472

Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde: -

Değişken Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi - -

TOPLAM (134.472) 134.472

Tahsilat Riski
Grup’un tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından 
dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup 
yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları 
ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak 
karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli 
alacaklar için karşılık ayrılmıştır (Not 39).

Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin 
döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden 
doğmaktadır. 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri 
itibariyle yabancı para cinsinden olan finansal varlık ve 
yükümlülüklerin kayıtlı değerleri (net) aşağıdaki gibidir:
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31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibari ile toplam 
ithalatlarından kaynaklanan toplam döviz yükümlülüğünün 
hedge edilme oranı, toplam döviz yükümlülüğünün 
kur riskinin bir türev araç vasıtasıyla karşılanma oranı 
olup, Grup’un vadeli işlemi olmadığından, toplam döviz 
yükümlülüğünün hedge edilme oranı yoktur.

31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibari ile TL, USD, 
AVRO ve diğer yabancı paralar karşısında aynı anda %10 

oranında değişseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, 
bu para birimlerinde olan varlık ve yükümlülüklerden doğan 
net kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi dönem net karı/
zararı 785.597 TL (2018: 846.020 TL daha yüksek / düşük 
olacaktı, 2017: 51.605 TL düşük / yüksek olacaktı) daha 
düşük / yüksek olacaktı. 

Grup’un döviz pozisyonu ile ilgili kur riski duyarlılık analizi 
aşağıdaki gibidir:

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 31 Aralık 2019

Kar Zarar

Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi

USD kurunun % 10 değişmesi halinde:

1- USD net varlık/(yükümlülüğü) 54.840 (54.840)

2- USD riskinden korunan kısım (-) - -

3- USD Net Etki (1+2) 54.840 (54.840)

AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:

4- AVRO net varlık/(yükümlülüğü) 313.365 (313.365)

5- AVRO riskinden korunan kısım (-) - -

6- AVRO Net Etki (4+5) 313.365 (313.365)

Diğer döviz kurlarının % 10 değişmesi halinde:

7- Diğer yabancı para net varlık/(yükümlülüğü) 417.392 (417.392)

8- Diğer yabancı para riskinden korunan kısım (-) - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 417.392 (417.392)

Toplam (3+6+9) 785.597 (785.597)

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 31 Aralık 2018

Kar Zarar

Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi

USD kurunun % 10 değişmesi halinde:

1- USD net varlık/(yükümlülüğü) 415.898 (415.898)

2- USD riskinden korunan kısım (-) - -

3- USD Net Etki (1+2) 415.898 (415.898)

AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:

4- AVRO net varlık/(yükümlülüğü) (797.847) 797.847

5- AVRO riskinden korunan kısım (-) - -

6- AVRO Net Etki (4+5) (797.847) 797.847

Diğer döviz kurlarının % 10 değişmesi halinde:

7- Diğer yabancı para net varlık/(yükümlülüğü) (464.071) 464.071

8- Diğer yabancı para riskinden korunan kısım (-) - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) (464.071) 464.071

Toplam (3+6+9) (846.020) 846.020

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

A. Döviz cinsinden varlıklar 75.409.868 35.783.396 10.356.253

B. Döviz cinsinden yükümlülükler 67.553.897 44.243.599 9.840.204

Net döviz pozisyonu (A-B) 7.855.971 (8.460.203) 516.049
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Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 31 Aralık 2017

Kar Zarar

Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi

USD kurunun % 10 değişmesi halinde:

1- USD net varlık/(yükümlülüğü) (238.745) 238.745

2- USD riskinden korunan kısım (-) - -

3- USD Net Etki (1+2) (238.745) 238.745

AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:

4- AVRO net varlık/(yükümlülüğü) 299.688 (299.688)

5- AVRO riskinden korunan kısım (-) - -

6- AVRO Net Etki (4+5) 299.688 (299.688)

Diğer döviz kurlarının % 10 değişmesi halinde:

7- Diğer yabancı para net varlık/(yükümlülüğü) (9.338) 9.338

8- Diğer yabancı para riskinden korunan kısım (-) - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) (9.338) 9.338

Toplam (3+6+9) 51.605 (51.605)

Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin 
taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle 
karşılaşma riskini ifade eder. Grup, tahmini ve fiili nakit 
akışlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların 
ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli 
fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite 
riskini yönetir. Grup aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını 
dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir (Not 39).

a) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya 
borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı 
değerlendirmeleri:
Kontrolmatik, sermaye yönetiminde, bir yandan 
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde 

sağlayarak karını artırmayı hedeflemektedir. Kontrolmatik, 
sermaye yeterliliğini net finansal borç / özkaynak oranını 
kullanarak izlemektedir. Bu oran net finansal borcun 
toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunur. Net finansal 
borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam finansal borç 
tutarından (konsolide finansal durum tablosunda gösterilen 
borçlanmalarda yer alan kredileri içerir) düşülmesiyle 
hesaplanır.

Şirketin bağımsız denetim raporuna göre aşağıda yer 
alan 2017, 2018, 2019 dönemlerine ait özkaynak değişim 
tablosunda da görüleceği üzere yıldan yıla özkaynaklarımız 
artmış olup yıllara göre Net finansal borç / özkaynak 
değişim oranlarımız da yıldan yıla azalmıştır. Şirketin 
dönem sonu itibarıyla, sermayesinin karşılıksız kalması 
veya borca batık olması söz konusu değildir.

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Borçlanmalar toplamı 
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)

29.859.766 
(21.250.923)

14.246.427 
(20.676.545)

13.447.247 
(1.723.066)

Net finansal borç
Özkaynak toplamı

8.608.843 
42.410.317

(6.430.118) 
12.453.283

11.724.181 
10.492.556

Net finansal borç/ özkaynak oranı 20% 52% 112%
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Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş 
Yıllar 
Kar / 

Zararları

Net Dönem 
Karı/

(Zararı)

Kontrol Gücü 
Olmayan 

Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2018 7.000.000 10.299 (13.357) 4.454.288 (1.504.616) 545.942 - 10.492.556

Sermaye 
taahhüt 
ödemesi

27 569.565 - - - - - - 569.565

Bağlı ortaklık 
edinimi 
veya elden 
çıkarılması

27 - - - - - - 12.000 12.000

Transferler 27 - - - - 545.942 (545.942) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (26.400) - - 1.412.917 (7.355) 1.379.162

31 Aralık 2018 7.569.565 10.299 (39.757) 4.454.288 (958.674) 1.412.917 4.645 12.453.283

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş 
Yıllar 
Kar / 

Zararları

Net Dönem 
Karı/

(Zararı)

Kontrol Gücü 
Olmayan 

Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2019 7.569.565 10.299 (39.757) 4.454.288 (958.674) 1.412.917 4.645 12.453.283

Sermaye 
taahhüt 
ödemesi

27 2.430.435 - - -  - - 2.430.435

Bağlı ortaklık 
edinimi 
veya elden 
çıkarılması

27 - - - - - - 12.000 12.000

Transferler 27 - - - - 1.412.917 (1.412.917) - -

Toplam 
kapsamlı gelir 37 - - (50.580) - - 27.654.392 (89.213) 27.514.599

31 Aralık 2019 10.000.000 10.299 (90.337) 4.454.288 454.243 27.654.392 (72.568) 42.410.317

Dipnot 
Ref.

Ödenmiş
Sermaye

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış

Tanımlanmış 
Fayda Plan. 
Yen. Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları)

Maddi Duran 
Var. Yeniden 
Değ. Değer 

Artışları

Geçmiş Yıllar 
Kar / Zararları

Net 
Dönem 
Karı/

(Zararı)

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2017 2.400.000 10.299 - 4.454.288 356.749 - 7.221.336

Sermaye artırımı 27 2.738.635 - - - - - 2.738.635

Transferler 27 1.861.365 - - - (1.861.365) - -

Toplam kapsamlı gelir 37 - - (13.357) - - 545.942 532.585

31 Aralık 2017 7.000.000 10.299 (13.357) 4.454.288 (1.504.616) 545.942 10.492.556

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak - 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)
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a) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/
öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
• İşlerin proje bazlı olması nedeniyle satış hasılatının 

dalgalanması:
 Şirket’ in satışları farklı coğrafya ve sektörlerde 

olmasına karşın gelirlerin proje bazlı olması sebebiyle 
satışlar piyasa şartlarına bağımlıdır. Piyasada şirketin 
faaliyet gösterdiği sektörlerin yavaşlaması, iş yaptığı 
pazarlarda iş imkânlarının ve yeni projelerin azalması 
şirket satış hasılatlarının dönemsel olarak azalmasına ve 
dalgalanmasına sebep olabilir.

• Proje yapılan ülkedeki riskler ve tahsilat sorunu:
 Şirketin mevcut ve hedef pazarları Türkiye ve Türkiye 

dışında gelişmekte olan ülkeleri ve coğrafyaları (Sahra Altı 
Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler) içerdiğinden, bu 
bölgelerdeki ülkelerde hukuk, finans ve kurumsal yönetim 
anlamındaki eksiklikler projelerin yer yer durmasına, 
yarım kalmasına ve oluşan hakedişlerin doğru zaman ve 
tutarlarda tahsil edilememesine yol açabilir.

6.3. DİĞER HUSUSLAR
a.  Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: YOK
b.  Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu 

denetimine ilişkin açıklamalar: 
c.  Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve 

faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilgiler: YOK

d.  Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket 
ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya 
adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOK

e.  Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp 
ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip 
getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar 

yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve 
değerlendirmeler: YOK

g.  Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı 
yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar 
ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere 
olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:YOK

h.  Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar 
ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan 
harcamalara ilişkin bilgiler: 21.240,00 TL yardım ve bağış 
yapılmıştır.

i.  Şirketin özel amaçlı bağımsız denetimi Abaküs Bağımsız 
denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 

6.4. DÖNEM SONUNU TAKİBEN ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ 
GELİŞMELER
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana 
gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve 
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem 
taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
a) Sermaye artırımı
 Şirket 24.02.2020 tarihinde iç kaynaklardan sermaye 

artırımı yapmış ve Şirket’in sermayesi 30 milyon TL’ye 
çıkmıştır.

b) Şirket unvanının değişmesi
 Şirket 24.02.2020 tarihinde unvan değişikliğine gitmiş ve 

yeni unvanı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik 
Anonim Şirketi olmuştur.

c) Konsolide finansal tabloların onaylanması
 Grup’un 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tabloları, 

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2020 tarihinde 
onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme 
gücüne sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir.
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KURUMSAL SORUMLULUK
Kontrolmatik, çalışanlarımızın her gün çalışmaktan zevk 
aldığı ve müşterilerimizin de süreklilik sağlamayı istediği bir 
çalışma ortamı yaratır. Başarımız, etrafımızdaki insanları 
güvenebileceğimiz bir ekibin parçası hissetmeye bağlıdır. 
Kültürümüz, daha iyi performans göstermemizi ve işimizi 
ileriye taşımak için fırsatlar aramamızı destekler.

Yaptığımız her çalışma müşterilerimiz, çalışanlarımız 
ve topluluklarımız için doğru olanı yapma taahhüdümüz 
üzerine inşa edilmiştir.

Kontrolmatik olarak değerlerimizi belirlerken insan odaklı 
olmaya, doğayı ve çevreyi gözetmeye, müşterilerimizin 
memnuniyetine ve mutluluğuna özen gösteriyoruz. Bu 
bağlamda;
• Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini 

sürekli kılmak,
• Sunulan tüm hizmetlerde mükemmelliğe olan bağlılık,
• Alanında tüm yeni teknolojileri yakalamak ve güncele 

hâkim olmak,
• Yaşadığın yere ve çevreye faydalı olmak,
• Tüm çalışanlarla yan yana olmak ve duygudaşlık yapmak,
• Dürüst olmak, verdiğin sözü ne olursa olsun tutmak,
• Uyumlu olmak ve tüm paydaşları gözetmek,
• Tüm projelere, tekniği, teknolojiyi ve bilimi merkez alarak 

yaklaşmak,
• Doğayı ve çalışanını korumak,
• En iyi bildiğin işi, en iyi şekilde yapmak,
Kontrolmatik temel değerleri olarak belirlenmiştir.

Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli 
kılmak şirketimizin, yalnızca bugününü değil geleceğini de 
garanti altına almak adına en önemli değeridir. Bu değeri 
sağlarken gözettiğimiz en önemli ilke çalışanlarımıza, 
üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek her türlü 
zararı en aza indirmektir. Bu bağlamda;
• Tüm yönetici ve çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre 

ve Kalite’ den sorumlu olmak; ilgili yasa, tüzük, 
yönetmeliklere uymak,

• Standartlara ve müşteri şartnamelerine uymak, müşteri 
şikâyetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirmek, 
maliyetleri azaltmak ve müşterilere yansıtmak,

• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak, 
uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek,

Kontrolmatik’ in başlıca ilkeleri olarak belirlenmiştir.

Kontrolmatik’ in güven kültürü ofis duvarlarının dışına, 
proje sahasının ötesine, otomobillerimize, evlerimize ve 
topluluklarımıza uzanır; dünyanın her yerinde etkileşim 
kurduğumuz tüm insanları etkiler. Her birimiz güvenilirliği 
her gün yaşadığımız kişisel bir değer haline getirmekteyiz. 
Riski kontrol etmek ve zararları önlemek için Kontrolmatik 
en yüksek sağlık, güven ve güvenlik yönetimi standartlarına 
ulaşmaya odaklanmıştır. Bu odak noktası da etkili bir 
politika belirleyerek ve sağlık, güven, güvenlik ve çevre 
yönetim sistemlerimizi destekleyen açık standartlar koyarak 
gerçekleştirilecektir.

Kontrolmatik, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi 
ile çalışma kalitesini sürekliliğini sağlamaktadır. Çevre 
ve mühendislik uzmanları, bir projenin tüm aşamalarında 
kapsamlı proje yönetimi planlaması uygulayarak süreçleri 
desteklemektedir. Süreçlerimiz uygun kalite yönetim 
sistemleri tarafından yönetilir ve proje çevresel riskinin 
tüm yönlerini tanımlamayı ve yönetmeyi amaçlayan risk 
tanımlama araçları ile desteklenir. 

Şirket içi kontrol mekanizmalarıyla Kontrolmatik, 
performans ve kararlarının tüm sorumluluğunu 
üstlenmektedir. Kontrolmatik, müşterileriyle birlikte bir ekip 
olarak çalışır, hedeflerine ulaşmak için tamamen kendini 
adamıştır ve her bir müşterisi için değer yaratmak için etkili 
çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerinin ayrılmaz 
bir parçası olan güven, tüm projelerde önemli bir yere 
sahiptir.

Kontrolmatik’ in sağlık ve güven taahhüdü tüm operasyon 
adımlarını kapsar ve müşterilere, taşeronlara ve alt 
tedarikçilere ulaşır. Kontrolmatik, riskleri tespit etmek ve 
en düşük seviyelere indirmek için pratik projeleri araştırır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi prosedürlerine 
uyan KONTROLMATİK, yönetim sisteminin sürekli 
iyileştirilmesi ile çalışma kalitesini sürdürmektedir. 
Kontrolmatik, tüm operasyonlarını yöneten ve gelecek 
nesiller için sağlıklı ve temiz bir çevre sağlamak için 
elinden gelenin en iyisini yapan çevre için güçlü bir sosyal 
sorumluluk anlayışına sahiptir. Bu bağlamda, çalışanlarını 
çevre koruma konusunda eğitir ve ilgili uluslararası 
standartlar ve uygulama kodlarıyla birlikte geçerli tüm 
mevzuata uyar. Sunulan tüm hizmetlerde mükemmelliğe 
olan bağlılık Kontrolmatik’ in temel değerlerinden biridir. 
Amaç, profesyonellik ve kalite performansında en yüksek 
standartları sağlamaktır. Bu bağlamda;

7- İlave Bilgiler
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• ISO 9001 Kalite Yönetimi Sertifikası ilk olarak 02.07.2015 
tarihinde şirketimizce standartlara uyumumuzun denetimi 
sonucu alınmış, her yıl yenileme çalışmaları yapılmıştır. 
Düzenli olarak denetimlerden olumlu raporla çıkarak 
belgesini yenileyen şirketimiz 2019 yılında güncellenen 
son sertifikamızın yeni güncellemesi 2020 yılında 
gerçekleştirilecektir.

• ISO 14001 Çevre Yönetimi Sertifikası ilk olarak 10.11.2014 
tarihinde şirketimizce standartlara uyumumuzun denetimi 
sonucu alınmış, her yıl yenileme çalışmaları yapılmıştır. 
Düzenli olarak denetimlerden olumlu raporla çıkarak 
belgesini yenileyen şirketimiz 2019 yılında güncellenen 
son sertifikamızın yeni güncellemesi 2020 yılında 
gerçekleştirilecektir.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası 
ilk olarak 13.01.2020 tarihinde şirketimizce standartlara 
uyumumuzun denetimi sonucu alınmış olup, 
güncellemesi 2021 yılında gerçekleştirilecektir.

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikası 
ilk olarak 10.11.2014 tarihinde şirketimizce standartlara 
uyumumuzun denetimi sonucu alınmış, her yıl yenileme 
çalışmaları yapılmıştır. Düzenli olarak denetimlerden 
olumlu raporla çıkarak belgesini yenileyen şirketimiz 2019 
yılında güncellenen son sertifikamızın yeni güncellemesi 
2020 yılında gerçekleştirilecektir.

• Toplam Kalite felsefesine benimsenmiştir. Toplam Kalite 
felsefesi doğrultusunda şirket ve birimler hedeflerine 
takım ruhu içinde ulaşmaya yönelmiştir.

• İş süreçlerini öz değerlendirme süreci ile gözden 
geçirmek, performansı artırmak için önleyici yaklaşımları 
belirlenmektedir.

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm 
süreçlerin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabetçi 
seviyeye çıkarma çalışmaları kuruluşumuzdan itibaren 
sürdürülmektedir.

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek, çevre, 
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile teknik ve 
davranışsal yetkinlikleri entegre bir şekilde artırmak için 
gerekli faaliyetler aktif olarak sürdürülmektedir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Çalışanlarımızın sağlığı ve emniyeti şirketimiz 
faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiğimiz temel olgular 
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz 
tüm saha ve lokasyonlarda, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, 
tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve riske karşılık 
verme çalışmalarını 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve OHSAS 18001:2007 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ standardına uygun olarak 
gerçekleştirmekteyiz.

• Tüm çalışanlarımızın katılımıyla tehlikeleri daima önceden 
belirleyerek sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında 
kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almaktayız.

• Faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini 
azaltmak için tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, 
müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız müteahhitleri, 
sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirmekte, eğitimle 
desteklemekte ve bu konuda kamu çıkarlarını gözeten 
tüm kuruluşlar ile iş birliği yapmaktayız.

• Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve 
performansımızı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar 
ile ilgili gerçekçi raporlar vermekte, bunlardan ders 
çıkarılmasını sağlamaktayız.

• Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve çalışma 
güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz 
önünde bulundurmaktayız.

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma bölgelerindeki görevli 
personellerimizi, yöneticilerimizi, proje müdürlerimizi 
ve departman müdürlerimizi iş sağlığı ve güvenliği 
politikalarını kendi birimlerinde uygulamalarını 
sağlamaları, operasyonları ile ilgili olarak gerekli 
aksiyonları almaları adına sürekli bilinçlendirmekte; belirli 
periyotlarla eğitimler düzenlemekteyiz.

LİDERLİK VE TAAHHÜT
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş’ de İş 
Sağlığı ve Güvenliği, üst yönetimin taahhüdü ile başlar. İSG 
Kontrolmatik genelinde en üst kademeden en alt kademeye 
kadar bir değer olarak ele alınır ve tüm iş süreçlerinde İSG 
açısından yetkin ekiplerle çalışılır.
• Kaizen anlayışı ile sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi, 

sürdürülebilirliğin sağlanması,
• Görev ve sorumlulukların belirlenmesi, paylaşılması,
• Sıfır kaza hedefine olan inanç ve mesleki hastalıkların 

önlenmesine yönelik kararlılık,
• Şantiye ve çalışma ortamları için gerekli kaynakların 

temin edilmesi ve güvenli çalışma alanları oluşturulması 
üst yönetim prensipleridir.
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RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
Kontrolmatik saha ve ofis çalışmalarına öncelikle risklerin 
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile başlar. 
İş öncesi risk değerlendirmeleri, iş tehlike analizleri ve iş 
başı toplantıları Kontrolmatik İSG risk yönetiminin ana 
basamaklarını oluştur ve risk analizlerinde belirlenen 
önlemler iş kazalarına karşı riske karşılık verme adımı 
olarak uygulanır. Bizler Kontrolmatik olarak tüm kazaların; 
doğru bakış açısı, doğru planlama ve etkin uygulamalar ile 
önlenebilir olduğuna inanmaktayız.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ
İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, Kontrolmatik İSG 
Sistemi’ nin çalışanlara aktarılmasında yüksek derecede 
önemli olduğuna inanmaktayız İSG Yönetim sistemimizin 
uygulanırlığı açısından eğitimler ile bilgi aktarımının 
önemi kurum kültürü olarak şirketimizin tüm unsurlarınca 
benimsenmiştir. ‘‘Sıfır Kaza Hedefimize’’ ulaşma yolundaki 
en büyük yardımcımız olan eğitim sistemimiz için temel 
gereksinimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
• Yetkin eğitim organizasyonuna sahip olmak,
• Detaylı eğitim programını oluşturmak,
• Amacına uygun eğitimler vermek.

UYGULAMALAR
• Tüm faaliyetlerin İSG yönetim sistemi ile uyumlu olarak 

sürdürülmesi,
• Doğal kaynakların verimli kullanılması,
• Güvenli teçhizatlara yatırım yapılması ve çalışanlarımızın 

kullanımına sunulması,
• Acil durumların yönetilmesi, acil durumlarla ilgili 

tatbikatlar yapılması. 

SAĞLIK
Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önceliklidir. 
Tüm faaliyetlerimizde doktorlar, sağlık görevlileri ve 
hemşirelerden oluşan sağlık ekiplerimiz görev alır ve 
çalışanlarımız herhangi bir kısıtlama olmaksızın her 
ihtiyaç duyduklarında tıbbi desteğe ulaşabilirler. İş Sağlığı 
ve Hijyeni prosedürleri, Kontrolmatik İSG sisteminin ana 
başlıklarından bir tanesini oluşturmaktadır.

ÇEVRE
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim standardına uygun olarak 
kaynak ve atık düzenlemelerini gerçekleştiren Kontrolmatik, 
ilgili standart gerekliliklerini yerine getirmenin sadece 
çevreye ve insanlara değil kurumlara da faydalı olduğunu 
bilmekte ve çevre duyarlılığına yönelik projeleri aktif olarak 
desteklemektedir. 
• Çevresel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve riske 

karşılık projeler üretmek,
• Kaynak, atık ve enerji yönetimi üzerinde daha fazla 

durulmasını sağlayarak maliyet tasarrufu gerçekleştirmek 
ve bu alanlarda projeler gerçekleştirmek,

• Gerçekleştirdiği geri dönüşüm ve enerji verimliliği 
projelerini müşterilerine sunmak,

• Müşterilerine sunduğu projelerle hem çevreye hem de 
insanlığa fayda sağlamak,

• Kurumsal çevre imajı ve güveni oluşturmak,
• Şimdiki ve gelecekteki faaliyetlerin çevre üzerindeki 

etkilerini ölçmek, izlemek ve kontrol etmek,
• Yaşama bilinci oluşturmak ve bu bilince uyum sağlamak,
• Tedarik zincirinin çevresel performansını iyileştirmek,
• Şirketi, varlıkları, hissedarlı ve yöneticileri korumak
• Kamu sorumluluk sigortası ve işveren mali mesuliyet 

sigortası maliyetlerini düşürmek,
• İş ortaklarına ve potansiyel müşterilere erişimi artırmak,
• Kontrolmatik Çevre Politikası’nı sürekli iyileştirmek,
Kontrolmatik’ in başlıca çevre yönetimi çalışmaları olarak 
sıralanabilirken temel hedef doğal kaynakların korunması, 
çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkları yönetilebilmesi ve 
böylece geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakılmasıdır.

Kontrolmatik Çevre Politikası 
• Çevremizi korumak ve sürekliliği sağlamak, çevresel 

etkileri kontrol etmek için tüm çevre yasa ve 
yönetmeliklerine uyarak ve bu bilinci sürekli geliştirip 
gerçekleştirerek çevresel performansımızın etkisini 
azaltarak, gelecek nesiller için temiz bir çevre ortamı 
bırakmak,

• Tüm yasal gereklilikleri ve çevresel gereklilikleri 
sağlayarak sürekli iyileştirme ve iyileştirme sağlamak,

• Üretim yatırımlarındaki çevresel etkileri dikkate almak,
• Tüm atıklarımızı en aza indirgemek, kaynakta kirliliği 

önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmak, geri 
dönüştürülemez atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde 
ortadan kaldırmak, böylece çevre üzerindeki etkilerini 
azaltmak,

• Çevre bilincini artırarak çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi 
ve taşeronlarımızı çevre konusunda eğitmek,

• Çevre performansımızı artırmak için çevre yönetim 
sistemimizi sürekli iyileştirmek,

• Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik incelemeler 
yapmaktan oluşmaktadır.



www.kontrolmatik.com 63

Marka Tescil Belgeleri

Şirketin yeterlilik, Sertifikasyon ve Tescil Belgeleri 
Yeterlilik ve Sertifikasyonlar
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
• ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
• OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
• Sanayi Sicil Belgesi 
• Yerli Malı Ürün Belgesi
• Ar-Ge Tasarım Merkezi Başvurusu
• Tesis Güvenlik Belgesi Başvurusu

Markalar Tescil Tarihi Nice Sınıfı

01.09.2009
(Yenileme Tarihi: 29.07.2018) 

09, 11, 42

30.05.2018 04, 07, 09, 11, 40, 42

25.06.2018 42

31.07.2018 42
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