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BASIN BÜLTENİ 
 
Tarih             : 27/10/2008 
Başlık             :  UNIVERA A.Ş İkinci Kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasındaki tek 
“İzmir”li olarak Ödül aldı. 
Özet  :   1992 yılında OT/VT Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar konularında çözümler üretebilmek amacı ile 
İzmir’de kurulan UNIVERA Bilgisayar Sistemleri AŞ; “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda ikinci 
kez ödül alan tek İzmirli firma olmanın gururunu yaşadı. 
 
Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş; Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini 
belirlemek amacıyla yürüttüğü, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2008 Programı’na katılıp dereceye giren tek 
İzmir’li bilişim firması olma unvanını bu yıl da sürdürdü. Geçen yıl da ödül alan Univera; 2. Kez Türkiye’nin en büyük 
50 teknoloji firması arasında yer aldı. 
 
Firmaların 2003–2007 yılları arasındaki net satış gelirlerinde kaydettikleri büyümeye göre değerlendirildiği 
yarışmada Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 Teknoloji firması, İstanbul Swissotel The Bosphorus’da düzenlenen; 
sunuculuğunu ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün yaptığı özel bir gecede ödüllerini aldılar. 
 
Geceye katılan ve görüşlerini belirten Univera A.Ş İstanbul Yurt içi ve Yurt Dışı Satışlar Müdürü Barbaros Eroğlu 
ödülünü; Oracle Türkiye İş Uygulamaları Ülke Müdürü Gürhan Kalelioğlu’nun elinden alırken şunları söyledi: 
 
“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 dolar. Düzenlenen Teknoloji Fast50 Türkiye 2008 Programı’nda yer almaktan ve ikinci kez ödül almaktan 
dolayı çok mutluyuz. Üstelik bu programda yer alan tek İzmirli firma oluşumuz bu mutluluğumuzu daha da 
arttırıyor. 
 
Bugün bu değerli ödülü Dünya’nın birçok büyük şirketine ve kamu kurumlarına hizmet veren Deloitte gibi global bir 
danışmanlık şirketinden almak bizler için çok daha anlamlı ve değerli. Şirketimiz 2003–2007 arası ytl bazında 
%200’leri bulan büyüme trendi ve 90 kişiye yaklaşan genç ve deneyimli kadrosu ile mobil iş ve tedarik zinciri 
otomasyonu konularında müşterilerine daha verimli çözümler üretebilmek amacı ile çalışıyor. Bugün yazılımlarımız 
ile Türkiye’de pek çok ulusal ve uluslararası firmaya hizmet sunuyoruz. Mobil Satış ve Dağıtım çözümleri 
(Enroute Panorama), Stok ve Üretim Yönetimi Çözümü (StokbarPlus) ve Mobil iş yönetimi yazılımlarımız 
(QuestPanorama) ile her geçen gün referanslarımız büyüyor.  
 
Ayrıca müşterilerimize daha kapsamlı çözümler üretmek için Donanımlarımız ile de destek oluyoruz. Bugün firmamız 
alanında kendini kanıtlamış ve ürün yelpazesi en geniş Donanım firmalarının partnerliğini taşıyor. Nitekim Dünya’nın 
OT/VT sistemleri konusunda en büyük donanım firmalarından biri olan ve merkezi ABD’de bulunan Intermec’in 
teknik servis ve direkt ithalat yetkilisi olarak; Honours Partnerliğini ve Global Servise Partnerliğini yürütüyor. 
 
Bu ödül ekibimizin gelecek 5 yıl için kendisine koyduğu hedefleri gerçekleştirmede önemli bir motivasyon kaynağı 
olacak. Yatırımların azaldığı, şirketlerin büyümelerinin düştüğü, krizleri yaşadığımız şu dönemde böyle değerli bir 
ödülü almış olmaktan gurur duyuyoruz.” 
 
Ayrıca; Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Ortak ve TMT Endüstri Lideri M. Sait Gözüm, konuyla ilgili olarak: 
“Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda yer alabilmek için bir firmanın son beş yıl içinde cirosunda 
olağanüstü bir büyüme kaydetmiş olması gerekir. Univera A.Ş. de Türkiye’deki hızlı büyüme başarı öykülerinden 
birine imza attı. Vizyonlarını gerçeğe dönüştürdükleri için kendilerini alkışlıyoruz.” şeklinde konuştu. 
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