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İnnova, üç yıldır üst üste Türkiye’nin en hızlı büyüyen 

teknoloji şirketleri arasında yer aldı 
 
Deloitte Teknoloji Fast50 2008 Programı’nda İnnova, bir kez daha Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına girdi. Üç yıldır üst üste programda yer 
alma başarısını elde eden İnnova, kriz ortamına rağmen 2008 yılını da sektörün 
üzerinde bir büyümeyle kapatmayı hedefliyor.  
 
İnnova Bilişim Çözümleri, Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji 
şirketlerini belirlemek amacıyla yürüttüğü, prestijli Deloitte Teknoloji Fast50 
Türkiye Programı’nda üçüncü kez üst üste yer alarak istikrarlı büyüme politikasını 
başarıya ulaştırdığını kanıtlamış oldu. Kuruluşlar 2003-2007 yılları arasında net 
satış gelirlerinde kaydettikleri büyümeye göre programda yer almaya hak 
kazanıyor.  
 
İnnova Bilişim Çözümleri Genel Müdürü Aydın Ersöz, şirketin kaydettiği 
büyümeyle ilgili olarak şunları söyledi: “2007 yılında şirketimizin büyüme oranı 
USD bazında yüzde 50’ye yaklaştı. Bu sayede üçüncü kez üst üste Deloitte’un 
saygın Teknoloji Fast50 Programı’nda yer almayı başardık. Ülkemizde kriz 
ortamının konuşulduğu bugünlerde büyüme planlarımızı aynı şekilde devam 
ettiriyoruz. 2008 yılını yine sektörün çok üzerinde bir büyüme oranıyla kapatmayı 
hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefimiz ise, Kafkaslardan Ortadoğu’ya 
kadar uzanan coğrafi bölgede söz sahibi bir ölçeğe ulaşmak.”  
 
Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2008 Programı’na katılmak isteyen şirketlerin 
2003 yılında en az 50.000 Euro, 2007 yılında ise en az 800.000 Euro net satış 
geliri elde etmiş olmaları, merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve bir “teknoloji 
şirketi” olması gerekiyor. Programda, faaliyet gelirlerinin önemli kısmını sağladığı 
bir teknolojiye sahip olan ya da gelirlerinin önemli bir bölümünü teknoloji 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayıran firmalar, “teknoloji şirketi” olarak 
tanımlanıyor. Diğer şirketlere ait bir teknolojiyi farklı bir şekilde kullananlar ise bu 
başlık altıda değerlendirilmiyor. 
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İnnova Bilişim Çözümleri Hakkında 

İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip 250 kişilik profesyonel kadrosu ile 
Türkiye’nin önde gelen yazılım entegratörü konumundadır. 1999’dan bugüne telekomünikasyon, finans, üretim, 
kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere her sektördeki kuruluşlara platform bağımsız çözümler sunan 
İnnova, sahip olduğu ISO 9001:2000 sertifikasıyla ürettiği çözümleri şimdiye kadar 14 ülkeye ihraç etmeyi 
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başarmıştır. İnnova’nın faaliyet alanları arasında Telekomünikasyon sektörü yazılımları, ERP, CRM, BI 
uygulamaları, portaller, müşteriye özel yazılımlar, bilgi güvenliği çözümleri ve kiosk sistemleri yer almaktadır.  
İnnova’nın lideri olduğu elektronik ödeme ve tahsilat çözümleri alanındaki yazılımlarını kullanan kuruluşlar, bu 
yazılımlar aracılığıyla toplam 120 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir. 2007 yılında Türk Telekom grup 
şirketleri bünyesine dahil olan İnnova, faaliyetlerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofislerinde devam 
etmektedir.   

 

Deloitte Türkiye hakkında 
 
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en büyük 
kuruluşlarından biri olan Deloitte, 140’dan fazla ülkede, 165 bin personeli ile faaliyet gösteriyor. 
Deloitte’un dünya çapında cirosu 27,4 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 ve Ankara’da 900’ü 
aşkın çalışanıyla sürdürüyor. Deloitte Türkiye’de denetim, vergi, yönetim danışmanlığı, kurumsal 
finansman ve kurumsal risk alanlarında hizmet vermektedir. 
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