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Bilgi Sistemleri Ltd.

Deloitte Teknoloji Fast50’de Üst Üste 5 Sene Yer Aldı
Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2012 Programı’nda Bilgi Sistemleri , son beş yılda üst
üste büyüme başarısını göstererek bu sene de en çok büyüyenler listesinde yerini aldı.
20 Kasım 2012 İstanbul – Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma
fırsatı sunan ve Türk Telekom’un sponsor olduğu Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2012 Programı’nın
sonuçları, düzenlenen ödül töreniyle açıklandı.
Türkiye’de yedi yıldır düzenlenen programda bu yılda istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren Bilgi
Sistemleri Ltd. Son beş yılda yüksek bir büyüme oranı yakalayarak bu yılda listede yerini aldı.
Programda, Türk Telekom Teknoloji Özel Ödülü’nü İnnova kazanırken, büyükler ligi olarak anılan ‘Big
Stars’ kategorisinde ise ilk üçte sırasıyla Koç Sistem, Turkcell Teknoloji ve İnnova yer aldı.
Deloitte Türkiye TMT Lideri ve Ortağı Tolga Yaveroğlu, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye
Programı’nın 1995 yılında Silikon Vadisi’nde başladığını, bugün 37 ülkede uygulanan bir program haline
geldiğini ve Türkiye’nin de 2006 yılından beri bu programa dahil olduğunu belirtti. Yaveroğlu, Türk
teknoloji şirketlerinin bu programda büyük başarı gösterdiklerini belirterek “Türkiye’de Deloitte
Teknoloji Fast50 Programı’nda dereceye girenler, 2009 ve 2011 yıllarında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
(EMEA) ülkeleri arasında yapılan Fast500 şirketleri içinde birinci olarak başarıya imza attılar. Bu sene
programda yer alan teknoloji şirketlerini de Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA Programı ile yeni iş
bağlantıları kurma ve yeni pazarlara açılma gibi pek çok fırsat bekliyor.”dedi.

Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Bekir Sami Nalbantoğlu ise “bilişimin Türkiye’nin stratejik
sektörlerinden olduğunu, Türkiye’nin bölgede belirleyici rol üstlenmek istiyorsa bilişim yatırımlarını ve
bilişimin eğitimini desteklemeye devam etmesi gerektiğini ifade ederek, kendilerinin sektöre daha çok

kaynak aktarmaya devam edeceklerini, çağrı merkezi ve takip sistemleri konusunda bölgenin lider
markalarından biri olmayı hedeflediklerini belirtti.”
Yazılım şirketleri ağırlıkta
Programda yer alan firmaların %60’ını yazılım şirketleri oluşturuyor. 2012 programının sonuçları 2011
ile karşılaştırıldığında ise telekomünikasyon ve network şirketlerinin oranının %22’den %14’e düştüğü,
bunların yerini internet ve yazılım şirketlerinin aldığı görülüyor.
Programdaki firmalardan 35 tanesi İstanbul merkezli iken, Ankara’dan 11 teknoloji firması katıldı. Bu
illeri Kocaeli ve Mersin takip ediyor.

Bilgi Sistemleri hakkında
Bilgi Sistemleri, 2002 yılından bu yana uçtan uca çözümler sunan bir Sistem Entegratörü olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteriyor. Sistem,
veri depolama, network, yazılım geliştirme, bilişim güvenliği, çağrı merkezi uygulamaları, kamu güvenliği, takip sistemleri uygulamaları
çözümlerinden oluşan, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesiyle yolumuza devam ediyoruz.
HP, Microsoft, McAfee ve APC gibi sektörün önde gelen üreticileriyle yaptığımız yakın işbirliği ve sahip olduğumuz üst düzey uzmanlıklar
sayesinde yazdığımız başarı hikâyelerine her gün yenilerini ekliyoruz.
HP tarafında Gold Partner olan Bilgi Sistemleri, ayrıca HP’nin Converge Infrastructure Specialist ve Advanced Network Specialist
uzmanlıklarına sahiptir.
Bilgi Sistemleri, HP’nin server, storage ve network ürün ailesinde en üst düzey uzmanlığı gösteren bu sertifikaların ikisine birden sahip olan
Türkiye’deki tek bilişim firmasıyız.
Bilişim güvenliği tarafına yaptığı ciddi yatırımlar sayesinde McAfee Elite Partner olan Bilgi Sistemleri, IT Security alanında eksiksiz bir
çözüm portföyüne sahiptir.
Daha detaylı bilgi için firmamızın kurumsal web sitesini ( www.bilgisistemleri.com.tr ) inceleyebilirsiniz.
Deloitte Fast50 hakkında
Deloitte’un 1995 yılından beri dünyanın 37 ayrı bölgesinde 3 ayrı program halinde oluşturduğu Teknoloji Fast50 Programı teknoloji, medya ve
telekomünikasyon sektörlerinde yer alan şirketlerin son 5 yıldaki net satışlarındaki büyüme oranlarına göre belirleniyor. Deloitte Teknoloji
Fast50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast500 Programı’na da aday oluyorlar.
Daha fazla bilgiye www.deloitte.com.tr/fast50 adresinden ulaşılabilir.
Deloitte hakkında
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Deloitte, 150’den fazla
ülkede, yaklaşık 200 bin personeli ile faaliyet gösteriyor. Deloitte’un dünya çapında cirosu 31,3 milyar dolardır. İleri teknoloji kullanan, değişik
alanlardaki bilgi ve becerilerini bir araya getiren Deloitte, dünya çapındaki tüm müşterilerine aynı yüksek kaliteli hizmeti sunmayı ilke
edinmiştir. Dünyanın en büyük şirketlerinin yarıdan fazlasına ve büyük ulusal teşebbüslere, kamu kurumlarına, ulusal devlere ve küresel çapta
hızla büyüyen şirketlere hizmet veren Deloitte, birçok gelişmekte olan pazarda da liderliğini sürdürmektedir. Türkiye’de çalışmalarına 1986
yılında başlayan Deloitte faaliyetlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 1.000’i aşkın çalışanıyla sürdürüyor. Deloitte Türkiye’de denetim,
vergi, yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve kurumsal risk alanlarında entegre hizmetler vermektedir.

