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adesso Türkiye, ilk çeyrekte yaz#l#m ihracat#n# yüzde 88 art#rarak
1,5 milyon TL’nin üzerine ç#kard#
, 29. May 2017
Bili#im sektörünün önde gelen teknoloji #irketlerinden adesso Türkiye’nin tamamen
Türk mühendisli#i ile geli#tirdi#i uygulamalar#, Avrupa’n#n önde gelen büyük #irketleri
taraf#ndan kullan#l#yor.
Almanya’n#n en büyük BT hizmet sa#lay#c#lar#ndan olan adesso Grup’un i#tiraki adesso
Türkiye, ba#ta Almanya olmak üzere Avrupa’n#n önemli #irketleri için geli#tirdi#i yaz#l#mlarla
Türkiye’nin teknoloji ihracat#na katk# da bulunmaya devam ediyor.
2016 y#l# genelinde Avrupa’ya toplam 2,5 milyon TL’lik yaz#l#m ihracat# gerçekle#tiren #irket
bu y#l#n ilk çeyre#inde ise ihracat#n# geçen y#l#n ayn# dönemin k#yasla yüzde 88 art#rarak
1,5 milyon TL’nin üzerine ç#kard#.
adesso Türkiye’nin tamamen Türk mühendisli#i ile geli#tirdi#i Java tabanl# B2B ve B2B2C
uygulamalar#, Dynamics CRM çözümleri, iOS ve Android uygulamalar# finans, sigorta, otomotiv
ve telekom sektörlerinde faaliyet gösteren Avrupa’n#n önde gelen büyük #irketleri taraf#ndan
kullan#l#yor.
Yapt#klar# ihracat ile ilgili aç#klama yapan adesso Türkiye Genel Müdürü Burak Bar#,
“Almanya’n#n en büyük BT hizmet sa#lay#c#lar#ndan olan adesso Grup’un Türkiye’deki i#tiraki
olarak sadece ülkemizin lider #irketleri için de#il ayn# zamanda Avrupa’n#n global #irketleri
için de yaz#l#mlar geli#tiriyoruz. #u an 20 ki#ilik bir ekibimiz sadece yurtd### mü#terilerimiz
için yaz#l#m geli#tiriyor. Ayr#ca sadece yaz#l#m geli#tirmekle de kalm#yor, geli#tirdi#imiz bu
uygulamalar#n bak#m süreçlerini de üstleniyoruz.” dedi.
Bu y#lki hedefimiz 4 milyon TL’lik ihracat
#leride yaz#l#m ihracat# alan#nda at#l#mlar yapamaya devam edeceklerinin de alt#n# çizen
Bar#, ihracat potansiyellerini her geçen y#l daha fazla ortaya ç#kard#klar#n# ve bu y#l sonunda
yaz#l#m ihracatlar#n# 4 milyon TL’ye ç#karmay# hedeflediklerini belirtti.
Sadece yurtd### de#il ayn# zamanda yurtiçi mü#terileri için de kaliteli yaz#l#m geli#tirmeye
büyük önem verdiklerini ifade eden Bar#, sözlerini #u #ekilde sürdürdü: “Yurtd###nda
y#llardan beri uygulad###m#z proje geli#tirme metotlar#n# ve standartlar#n# Türkiye’de
gerçekle#tirdi#imiz tüm projelerde de kullan#yoruz. Ekibimizin teknik becerilerini bu metotlarla
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birle#tirdi#imizde ortaya kalitesi çok yüksek yaz#l#mlar ç#k#yor. Yurtiçi mü#terilerimiz için
gerçekle#tirdi#imiz yaz#l#m projelerinde de ayn# #ekilde ilerliyoruz.”
approx. 2,700 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.
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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