
“BİMSER’E İŞ SÜREÇLERİMİZİ ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE 
YÖNETMEMİZİ SAĞLADIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
FİRMAMIZDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEKİ  GELİŞMELER VE
STRATEJİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA EN ÖNEMLİ
PROJELERDEN BİRİNİ SİZLERLE GERÇEKLEŞTİRDİK.”  

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNE 

DAYALI BAKIŞ AÇISI VE
GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞI

Kurumsal Bilgiler

Ege Kimya; yarım asrı aşkın deneyimi ve geniş ürün yelpaze-
siyle, içerisinde deterjan, seramik, yapı kimyasalları, kauçuk, 
otomobil lastiği, tarım, boyanın yer aldığı 10'dan fazla sektö-
rün ara malı tedarikçisidir. Müşteri odaklı yönetim felsefesi ile 
Dünya şirketlerinin tercihi durumundadır. Uluslararası firma-
larla kurulan ortaklıklar, yapılan üretim anlaşmaları, geliştirilen 
ürünler ve yeni pazarlara açılma faaliyetleri sayesinde artan 
üretim kapasitesi, beraberinde mükemmelleşen kalite anlayı-
şı, Ege Kimya'nın Türkiye'nin en önemli organize kimya tesisi 
olma yönündeki hedefine ulaşmak için gösterdiği çabaların 
bir bütünüdür. Ege Kimya, katalist sektöründe Albemarle; 
otomotiv, lastik, kauçuk sektöründe Evonik (EGESİL KİMYA iş 
ortağı) gibi dünyadaki kimya endüstrisini yönlendiren şirket-
leri ile işbirliklerine sahiptir. Bu ortaklıklar sadece Türkiye 
pazarının değil yurtdışı pazarlarının da genişlemesine imkan 
vermektedir. Ege Kimya, bu sayede ürünlerinin başarısını 
dünya devlerine duyurma imkanı bulmuştur. Her gün gelişen 
ve büyüyen Ege Kimya Türkiye'de ve yurtdışında her zaman 
bir ilk olmayı başarmıştır. Yatırım veya üretim yapmak isteyen 
uluslararası firmalara sunduğu imkânlar ile ortak üretim anlaş-
maları, distribütörlük, fason üretim, stratejik ortaklık gibi farklı 
çalışma sistemleriyle birlikte bundan sonraki yıllarda da 
birçok başarılı ortaklığa imza atmayı hedeflemektedir.

Problem

EGE KİMYA olarak stratejik hedeflerimizden biri olan Tekno-
lojik Dönüşüm her yıl şirket hedefimiz olarak ilgili projelerle 
takip edilmektedir. Yönetim, Satış, Satın Alma, İnsan 
Kaynakları, Finansman, Lojistik, Planlamanın bulunduğu 
merkezi Kağıthane /İstanbul ‘da ve  tüm ürünlerinin  üretim-
lerini  gerçekleştirildiği  fabrikası  Sakarya’da kurulu olan 
EGE KİMYA;  sürekli büyüme ve gelişmeye bağlı yeni 
ihtiyaçların belirmesi, mevcut olan ve dokümantasyon 
sistemimizin izlenebilirliğinin gittikçe kaybolması, lokasyon-
lar arası koordinasyon kopuklukları, zaman kayıpları, veri 
kayıpları, müşteri denetimleri ve rutin belge denetimlerinde 
dokümanların ve kayıtların klasörlerde ve farklı birimlerde 
olması nedeniyle kolaylıkla sunulamaması, veri paylaşımının 
güvenliğinin yeterli olmaması gibi yaşadığımız ana problem-
ler bizleri bu konularda tek bir çatı altında toplayabilecek bir 
program arayışına yönlendirdi. Öncelikle; kişilere bağlı 
kalmayan ve entegre bir yapı içerisinde en uyumlu çözümü 
bulabileceğimiz bir firma ile yolumuzu kesiştirmeyi hedefle-
dik. Çözüm ortağı araştırmalarımızda listelediğimiz her 
problem için yaptığımız kıyaslama çalışmalarında ulaştığımız 
cevaplar ve uygulama örnekleri BİMSER Çözüm Yazılımı 
karar mekanizmamız için en üst sıraya getirdi. Bu nedenle 
BİMSER yukarıda açıkladığım konularda bizim en önemli 
dönüm noktamıza konumlanmıştır.Çözüm Bimser

Firmamızda kullanılan farklı yazılımları ve dijital ürünleri tek bir çatı altında ve iş akışlarının tamamını verimli bir şekilde yönetmek 
adına EBA ürünü ile ilgileniyoruz. BİMSER’in kongrelerinde uzun bir süredir takip ettiğimiz bu ürün ile ilgili görüşmelerimiz devam 
ediyor. Covid nedeniyle beklettiğimiz projenin en kısa sürede gündeme tekrar gelmesini ümit ediyoruz. İş hayatım sürecinde 
çalıştığım Yazılım Çözüm Ortakları içerisinde öncelikle benim için projenin kurulumundan bugüne keyif alarak , yaşanılan her 
problemle ilgili çabuk dönüş sağlanılan , program üzerinde görülen bir değişikliğin uygun görüldüğünde program güncellemesi ile 
dikkate alındığı , kesintisiz destek ve eğitim aldığım tek firma diyebilirim. EGE KİMYA bu konuda BİMSER’i tercih ederek çok önemli 
bir dönüşüme imza atmış oldu. 

WEBİNAR SERİLERİ İLE 
YALNIZ DEĞİLDİK!

GÜÇLÜ VE
DENEYİMLİ EKİP

HIZLI
ÇÖZÜM ODAKLI

Pandemi sürecinde evden çalışma 
dönemimizde yayınladığınız WEBİNAR’lar ile yalnız 
bırakmadığınız ve her zaman yanımızda olduğunuz 
için ben ve ekip arkadaşım çok teşekkür ediyoruz.


