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Başarsoft Bilgi Teknolojileri CEO, YASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Önce Ege Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası 

İşletmecilik Masterı, devamında bir kaç özel firma deneyiminden sonra, içindeki girişimcilik ruhu ile 

1997 yılında coğrafi bilgi sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere iki ortağı ile birlikte Başarsoft 

Bilgi Teknolojileri şirketini kurdu.  

CBS projelerinin en önemli katmanı ve Akıllı Şebekelerin olmazsa olmazı olan güncel haritanın her ilde 

aynı güncellikte o döneme göre bulunmaması, büyük bir vizyonerlik örneği ile yeni, zor ve masraflı bir 

alanda sahaya inerek kendi coğrafi datalarını üretmeye başladılar.  

2006 yılında Coğrafi data toplamak üzere sahaya çıktıkları bu yolculukta, zaman içinde veri toplama 

standartlarını yükselterek Türkiye’nin lider navigasyon veri seti üreticisi olarak büyük bir eksikliği 

kapattı. 2008 de önce 81 il merkezi, 2011 de ise 970 ilçe merkezinin navigasyon haritaları tek tek 

sahadan üretilmiş oldu. Günümüzde 900 bin km’yi aşan yol ağı, 3 milyondan fazla POI ve Türkiye’nin 

en güncel ve zengin adres veritabanı ile başlatılan misyonun üretilmesi ve güncellemesi hizmetine 

devam edilmektedir.  

Elde edilen harita verileri özellikle günlük hayata adres sormak yerine, konum paylaşma ile 

hayatımızın her alanına girdi, ticari alanda ise navigasyon başta olmak üzere elektrik, su ve telekom 

gibi altyapı şirketlerinde, akıllı şehircilik uygulamalarında, araç takip sistemlerinde, trafik yoğunluk 

haritalamalarında, acil müdahale rotalama sistemlerinde ve birçok konumsal analiz ve planlama 

çalışmalarında kullanılmaktadır.  

Başarsoftun kıymetli çözüm ürettiği alan: kurumların varlıklarının harita üzerinden günlük 

operasyonlara eş zamanlı olarak ve kurumlardaki projelendirmeden, ödemelere, çağrı merkezini 

arayan kişinin konumundan, saha ekiplerinin yönlendirilmesine, tüm sistemlerin dişli çarkları gibi 

entegre çalışmasını sağlamakta yatmaktadır. Bu alanda özelikle büyük verilerin kullanım kolaylığı ve 

çözüm geliştirme esnekliği ile üretilen çözümleri dünyaya pazarlamaya başlamıştır.  

2003 yılından buyana ODTU Teknoknet AR-GE ofisine ek olarak, Ankara ve İstanbuldaki 2 Ar-Ge 

merkezinde faaliyet gösteren Başarsoft, Kuruluşundan beri artan yurtdışı faaliyetlerini, 2017 yılında, 

San Francisco Silikon Vadisinden, Mapbis Inc ismiyle global pazar için bir adım daha ileri götürmüştür.  

Halen Başarsoft CEO görevini yürüten Alim Küçükpehlivan aynı zamanda YASAD Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 


