
 
                                                                                       Basın bülteni – 23 Ekim 2008  
 
 

 
Teknoloji liderlerinden Elsys, üçüncü kez Deloitte Teknoloji 

Fast50’de 
 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden Elsys, Deloitte tarafından 
belirlenen Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Firmaları arasında bu yıl 
üçüncü kez yerini aldı.  
 
Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek amacıyla yürüttüğü 
Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’na bu yıl üçüncü kez seçilen Elsys, kurumsal yazılım alanında 
öncülüğünü koruyor.  
 
Deloitte Teknoloji Fast50 programında sıralamaya giren Elsys, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) 
bölgelerinde, en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA 
Programı’nda da değerlendirilmeye hak kazandı. Elsys, 2006 ve 2007 yıllarında da Deloitte Fast50 
Türkiye ve Fast500 EMEA programına seçilmişti.  
 
 
 
Komban: “Sürekli büyüme eğilimindeyiz.” 
Konuyla ilgili açıklama yapan Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, sürekli büyüme eğiliminde 
olduklarını, Türkiye’nin yanı sıra çok uluslu projelerde de stratejik roller üstlendiklerini belirterek, 
“Başarımızın altında müşterilerimizle ortak hedefleri paylaşan anlayışımız, uyumlu bir ekip olarak 
çalışmamız ve sektörel bilgi birikimlerimizi küresel teknolojilerle bütünleştiren yaklaşımımız 
yatmakta.” dedi.  
 
Gözüm: “Elsys’i kutluyoruz.” 
Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Ortak ve TMT Endüstri Lideri M. Sait Gözüm ise, şunları 
söyledi: “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, günümüzün son 
derece rekabetçi teknoloji ortamında başarılı olmak için gereken gücü, vizyonu ve cesareti 
gösterdiler. Son beş yılda bu kadar hızlı büyüyebilen az sayıdaki şirket arasına giren Elsys’i bu 
başarısından ötürü kutluyoruz. Beş yıl boyunca cirosunda yüksek büyümeyi sağlamak bir şirket 
için istisnai bir başarıdır. Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2008 Programı’na girebilmek için, 
Türkiye’deki firmaların 2003-2007 arası dönemde cirolarında muazzam bir büyüme sağlamış 
olmaları gerekir. Elsys’i teknolojiye verdiği önem ve pazarda uzun ömürlü olma vaadini yerine 
getirdiği için tebrik ediyoruz.” 
 
  
 
 
Elsys hakkında                www.elsys.com.tr 
Elsys Danışmanlık, şirketlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere; kurumsal 
yazılım çözümleri, mobil uygulamalar, sistem ve donanım entegrasyonu alanında hizmet sunuyor. SAP 
uygulamaları alanında Türkiye’de en fazla proje deneyimine sahip olan Elsys’in 134’ü danışman olmak üzere 170 
kişilik kadrosu bulunuyor. 
Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da projeler üstlenen Elsys, şirketlerin teknolojiden yararlanarak rekabet 
güçlerini artırmalarına destek oluyor. 
Elsys, İstanbul’daki merkez ofisinin yanı sıra, Dubai’deki temsilciliği aracılığıyla da, danışmanlık, uygulama ve 
eğitim hizmetlerini sürdürüyor. Elsys’in SAP, ProAct International, Nakisa, Redwood, Intermec gibi kuruluşlarla 
çözüm ortaklıkları bulunuyor. 
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