
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’NİN 28.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHİPLERİNDEN GELEN SORULAR VE 

BU SORULARA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ’NİN 1.3.5. MADDESİ 
UYARINCA VERİLEN CEVAPLAR 

 
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin 28.12.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısında pay sahipleri tarafından sorulan sorular ve cevaplarına ilişkin Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 
1.3.5. maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Bölümünce düzenlenmiştir. 
 
Soru: 
 
Hasan Basri Çoker’in sorusu “Yeni taşınılacak olan Ar-ge merkezinde yeni binada masraflar ne kadar 
artacak bunun net kara etkisi nasıl olacaktır?” 
 
Cevap: 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Arda Ödemiş Hasan Bey’in sorusunu cevaplamıştır. Yeni taşındığımız 
merkez zaten kendi tarafımızdan Ar-ge merkezine dönüştürüldüğünden aslında standart teknokent 
maliyetlerinin çok daha altında olmuştur. Teknokent muafiyetlerinin alınması için yeni binamızdaki m2 

ler ile yeni binamızdaki m2 ler aşağı yukarı aynı ancak burada sağlanan m2 fiyatları dışardaki yerlere 
göre çok daha pahalı olduğu için aynı m2 daha uygun bir yere geçiyoruz denilebilir. Teknokent 
bölgesinde projelerin geliştirilebilmesi ile ilgili olarak daha büyük Ar-ge merkezleri bulabilmekte 
zorlanmamız sebebiyle kendi Ar-ge merkezimizi kurmak bizim için fiyat performans açısından hem de 
iş verimliliği açısından çok da önemli zaten halka arz raporumuzda ve fonun kullanım yerlerinde de Ar-
ge merkezi yapmak gibi bir hedefimiz vardı. Bunu da hayata geçirdik şu an süreçleri devam etmektedir. 
Doğal olarak bu dönemde bize ekstra maliyetli bir yer olmasından ziyade burada hem bazı sabit 
giderlerin azalması hem de teknoloji ve personel veriminin artmasından dolayı şirketimiz açısından daha 
hayırlı olacağını düşünüyoruz. 
 
Soru: 
 
Gökberk Özcan’ın sorusu “Yurt dışında dört ofis bulunmaktadır. Bu ülkelerden ilk işi ne zaman almayı 
planlıyorsunuz?” diğer bir sorusu ise “Kocaeli Belediyesi ile yapılan akıllı şehir projesi başka şehirlere 
de adapte edilebiliyor mu?” 
 
Cevap:  
 
Gökberk Bey’in sorularını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Arda Ödemiş cevaplamıştır. Yurtdışındaki 
ofislerimiz bizim halka arzımızın da tam pandemi dönemine denk gelmesinden dolayı özellikle yurt 
dışında pandemi koşulları çok daha sert uygulanıyor. Ülkemizdeki kadar esnek değil bu sebeple o 
bölgelerde iş geliştirmelerle ilgili olarak bu zamana kadar biraz rölantide geçmek zorunda kaldı. Dünya 
ekonomi koşullarından dolayı şu an biraz daha normale dönülmesi ve o ürünlerin, o ülkelerin 
coğrafyasındaki pazarlara daha net biçimde uyarlamamızla 2022 yılında oralardan bir gelir elde etmeyi 
hedefliyoruz. 
 
Gökberk Bey’in diğer sorusu içinde Arda Bey’in cevabı şu şekilde olmuştur. Kocaeli Belediye’si projesi 
bir elektronik denetleme sistemi projesi bu zaten şu an tüm Türkiye’deki şehirlerde ve ilçelerde 
uygulanabilecek bir projedir. Bu projenin aynısı her türlü il veya daha küçük ilçelerde uygulanabilir. 
Bununla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. İlk olarak Kocaeli Belediye’si ile başlandı. Önümüzdeki 
günlerde başka belediyelerinde elektronik denetleme sistemlerini almaya ve oralarda da aynı hizmeti 
vermeyi istiyoruz. Bununla ilgili gelişmeleri de KAP ’ta yatırımcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 


