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1991 yılına kadar uzanan geçmişe sahip SOITRON şu anda Çekya, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Büyük 

Britanya ve Polonya dahil olmak üzere yedi ülkede yer alan yan kuruluşlarıyla önde gelen bir Slovak Bilişim ve 

İletişim Teknolojileri (ICT) şirketidir. SOITRON, birinci sınıf tedarikçilerin donanım ve yazılımlarını kullanarak 

Bilişim Teknolojileri (IT) altyapı hizmetlerinin sağlanması alanında Slovakya'daki pazar liderleri arasındadır. 

Toplantı, SOITRON CEO'su Ondrej Smolar ve M&A Direktörü Peter Hornak ile gerçekleştirildi. Bay 

Smolar, şirketin üç temele dayanan faaliyetlerini tanıttı: 1) uluslararası sistem 

entegrasyonu; 2) yönetilen dış kaynak kullanımı hizmetleri (HP, AT&T ve IBM gibi şirketlere 

verilen) ve 3) özel çözümler (Nesnelerin interneti, güvenlik operasyon merkezleri, yapay zeka, 

botlar ve otomasyon, mobil sistemler). Altyapı, birleşik iletişim, iletişim merkezleri, güvenlik veya ağ 

hizmetleri alanlarında yenilikçi çözümler uygularken, ‘SOITRON’; CISCO, Microsoft, IBM, Avaya veya 

HP gibi dünya standardında şirketlerin donanım ve yazılımlarını kullanmak üzere sertfikalandırılmıştır. 

Türkiye pazarına girmek, SOITRON’un uluslararası genişleme stratejisinin bir parçasıydı. Uluslararası 

olmak, hem Slovakya'nın çok küçük bir pazar olması nedeniyle hem de SOITRON çalışanlarına 

uluslararası kariyer geliştirme olanakları sunmak ve yüksek kalite yenilikçi ve uluslararası rekabetçi 

ürünler sunmak istemesi nedeniyle, şirketin stratejik bir kararıydı. 

SOITRON, 6 yıl önce İstanbul ve Ankara'daki yerel Türk şirketlerinin çoğunluğunu satın 

aldı ve daha sonra bir yerel şirket daha satın aldı. Amaç, yerel bir şirket ile SOITRON'un bilgi 

birikimini birleştirmekti. Halen, SOITRON’un Türkiye'deki müşterilerinin çoğu özel sektördendir 

(Türk telekom operatörleri ile iyi yapılandırılmış projeler ve işbirliği), ancak SOITRON, bu alanda da 

donanım ve yazılım işini büyütmek/güçlendirmek amacıyla kamu hizmetleri sektöründeki satış gücünü 

de güçlendirmektedir. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetleri konusunda yerel kalkınma merkezi ile ortak 

çalışmakta, dolayısıyla Türkiye ekonomisine katma değeri yüksek faaliyetler 

getirmektedir. SOITRON fabrikalarda üretim sürecinde üretim kesintilerini sınırlamak için 

Nesnelerin İnterneti ve öngörücü bakım çalışmaları gibi çalışmalar yürütmektedir. 

Türkiye pazarına girerken, SOITRON, yerel IT pazarı hakkında daha fazla bilgi edinmek için işbirliği 

yaptığı uluslararası donanım ve yazılım satıcılarıyla iletişim kurdu. Ortaklık için uygun şirketi 

belirledikten sonra, satın alma süreci için yerel hukuk danışmanları görevlendirdi. Genel olarak, Bay 

Smolar tüm müzakere sürecini çok net ve açık iletişim ile ve tartışmalı sorunları çözmekte herhangi 

bir sorun yaşamadan çok olumlu bir deneyim olarak değerlendirdi. Ondrej Smolar karşılaştığı bir 

zorluk olarak AB'de ve Türkiye'de iş yapmanın ana zorluğu olan ve özellikle SOITRON dış 

kaynak hizmetlerine odaklandığı için burada da karşılaşılan işgücünü sınır ötesine taşıma 

sorunundan bahsetti. Bu süreç idari açıdan talepkar olsa da neyse ki, Ankara'daki Slovak 

Büyükelçiliği vize sorunlarını çözmede yardımcı oldu. İkinci sorun, çok fazla talep olduğu ve çok fazla 

kaynak olmadığı için ICT sektöründe nitelikli iş gücü eksikliğiydi. Ancak, Türkiye’de durumun yetersiz 

sayıda ICT uzmanıyla mücadele eden Slovakya'dan daha iyi olduğunu belirtti. 

Buna ek olarak, TÜRKONFED’in heyeti SOITRON ile istikrarlı enflasyon oranı ve iç tüketim kaynaklı 

beklenen yenilenmiş büyüme dahil olmak üzere mevcut makroekonomik durumu da değerlendirdi. Ağ 

oluşturma, kapasite geliştirme ve iş geliştirme konularında TÜRKONFED’in yapısı ve rolü tanıtıldı. 

SOITRON ayrıca, Bulgaristan'da lansmanı yapılan, video kaydı yapabilen, ruhsatlı plaka tanıyan ve 

kimlik teşhis edebilen benzersiz akıllı polis arabası projesini de sundu. SOITRON, bu projenin 

yazılımını kendisi yazmakta ve böylece platformun müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve 

özelleştirilmesi kolaylaşmaktadır. 


