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Yaz#l#m ve dan##manl#k devi adesso Grubunun Türkiye i#tiraki adesso Türkiye ARGE merkezi oldu. Türkiye’den yaz#l#m ihracat# yapan adesso Türkiye, att### bu önemli
ad#m sayesinde Grubun ilk ve tek Ara#t#rma ve Geli#tirme merkezi olacak.
BT dan##manl#k hizmetlerinin yan# s#ra yaz#l#m#n her alan#nda çözümler sunan, sektörünün
öncüsü adesso Türkiye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl###’n#n detayl# de#erlendirme ve
incelemeleri sonucu AR-GE Merkezi olmaya hak kazand#.
Konu hakk#nda yorumlarda bulunan adesso Türkiye kurucusu ve Genel Müdürü Burak Bar#,
“Üniversitelerde ve bilim merkezlerindeki yaz#l#m ara#t#rmalar#n# takip etmek ve bunlar# i#
gereksinimleriyle birle#tirip kurumsal ihtiyaçlar# kar##layan uygulamalara dönü#türmek #irket
felsefemizin her zaman en temel ilkesi olmu#tur. adesso Türkiye'de bu hedefimize ula#mak
için üniversiteler ve ara#t#rma projeleri arac#l###yla çok say#da i#birli#i gerçekle#tiriyoruz.
#nan#yorum ki adesso Türkiye, adesso AG’nin ilk ve tek resmi AR-GE Merkezi olarak tüm
grubun ara#t#rma ve geli#tirmeye dayal# fikirlerinin hayata geçirilece#i ana merkez olacakt#r”
diyerek heyecan#n# belirtti.
Maslak’ta bulunan ofislerini adesso Grup bünyesindeki ilk AR-GE merkezi yapan Burak Bar#,
bu merkezin öncelikli olarak Türkiye’ye ve Almanya, Avusturya ve #sviçre’nin olu#turdu#u
DACH bölgesine hizmet verece#ini belirtirken yar#m milyon Türk Liras#’n#n üzerinde
yat#r#m yapt#klar#n# da aç#klad#. Ayn# zamanda adesso Grup bünyesindeki bütün AR-GE
operasyonlar#n#n da 30 ki#iye istihdam sa#layan bu merkezden yürütülmesi planlan#yor.
approx. 1,640 Letters

adesso AG
adesso is one of the leading IT service providers in the German-speaking area and focuses its
consulting and software development activities on the core business processes of companies
and public authorities. adesso’s strategy is based on three pillars: the deep industry-specific
know-how of its staff, the comprehensive expertise in technology and the application of reliable
methods in software implementation projects. Following this approach, adesso develops
superior IT solutions, which enhance the competitive position of a company.
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adesso was founded in Dortmund in 1997 and employs more than 3,100 members of
staff. The share is listed on the regulated market. Some of the most important customers
are Allianz, Commerzbank, Münchener Rück, Hannover Rück, Union Investment, Bosch,
Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK-IT), DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.
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