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2020’ye genel bakış

110.000+
Toplam aktif müşteri*

450.000+
değerlendirme

Telefon ve internet
üzerinden destek
görüşmesi

Müşteriler

1.462

30.000+

Uzaktan bağlanma veya
veri inceleme hizmeti

19.000

Ürün memnuniyet
anketi

Küresel

Yeni müşteri*

3.896

Yeni özellik

Ürünler

26

Yeni ürün, ürün ara yüzü ve
mobil uygulama

359

Yeni sürüm
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*Logo Grup rakamları olup, aktif müşteride %24 ve yeni müşteride %69 MikroKOBİ segmentine aittir.
Diğer sayılar Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır.

26

%44

Saat eğitim /kişi

1.233

Kadın çalışan**

Çalışanlar

79

Stajyer
Küresel değerlendirme

Çalışan**

2.000+

35

Saat gönüllülük

Yaş ortalaması**

12

ödül programı

23

tescilli başarı

382

Diğer
paydaşlar

Geleceği Yazanlar
Atölyesi'nde yapılan icatlar

16

STK ile iş birliği

**Yılsonu rakamı olup Hindistan faaliyetlerini de kapsayan Logo Grup verileridir.
Diğer sayılar Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır.

300+
Webinar

50+

Dijital etkinlik
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Kurumsal profil
Logo Yazılım, müşterilerinin sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunmak için
müşterileri, iş ortakları, çalışanları, yatırımcıları ve tüm paydaşlarıyla birlikte geleceği
yazıyor. Müşterileri için iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratıyor.

Küresel

değerlendirme

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım ve en
büyük yerli iş yazılımları kuruluşu Logo Yazılım,
kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü
şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Logo Yazılım mikro işletmelerden kurumsal büyük
işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için
uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyor.
Ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı
artıran şirket, 4 farklı ülkede, 7 farklı noktada,
1.200’den fazla çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile
bugüne kadar üzerinde pek çok firmanın büyüme
yolculuğuna eşlik ederek sürdürülebilir başarının
temellerini oluşturuyor.
Çözüm kümesinde Kurumsal Kaynak Planlama
çözümlerinin yanı sıra Müşteri İlişkileri Yönetimi,
İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Akış Yönetimi,
Depo Yönetimi Sistemleri, İş Analitiği Çözümleri,
Perakende Çözümleri ve e-devlet çözümleri gibi
çok sayıda tamamlayıcı çözüm bulunuyor. Bunun
yanısıra dijital dönüşüm danışmanlığı ve özel proje
yönetimi hizmetleri de sağlıyor. Uzun yıllardır
müşteri sayısı ile ERP sektörünün liderliğini
üstlenen Logo Yazılım, iş ortaklarından Logo
kullanıcılarına, akademisyenlerden öğrencilere ve
sektör profesyonellerine uzanan büyük ve dinamik

800+
5.000+

İş ortağı

bir ekosisteme sahip. Bu ekosistemden aldığı güçle,
müşterilerinin hayallerine inanarak, hedeflerini
paylaşarak ve aynı amaç için özenle çalışarak
Türkiye’nin geleceğini birlikte yazma vizyonuyla
çalışmalarını yürütüyor.
Logo Yazılım kuruluşundan bu yana, yazılım
sektöründe ürünleri, hizmetleri ve işletme
süreçleriyle getirdiği yenilikler ve dijital dönüşümde
yarattığı katma değerle bu sektörün yenilikçi
lideri oldu. Logo, farklı işletme ve teknolojilere
yatırım yapıp, son yıllarda organik ve inorganik
büyümeye bağlı olarak büyük atılımlar ve gelir
artışı gerçekleştirdi. Adil ve şeffaf bir yönetim
anlayışı benimsemiş olan Logo 2000 yılında halka
açılan ilk bilişim şirketidir ve bugün halka açıklık
oranı %66’dır.
Sektördeki 36 yıllık geçmişinde sektörün önde gelen
kurumlarından biri olan Logo Yazılım, Türkiye’de
edindiği birikim ve tecrübeyi yurt dışına taşıma
hedefiyle imza attığı stratejik yatırımların ardından
bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. Son 10 yılda
gerçekleştirdiği yıllık ortalama %39 gelir artışıyla
istikrarlı gelişimini sürdürüyor.

110.000+
Aktif müşteri

Kişilik ekosistem

1.200+

Çalışan
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V izyon, misyon ve ilkeler
Vizyon

Geleceği birlikte yazıyoruz.

Misyon

Müşterilerimize, işbirliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratırız.

İlkeler

Müşteri mutluluğu
Müşterilerinin koşulsuz mutluluğu, Logo için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiği ürün ve hizmetlerin
üstün nitelikli olmasına önem veriyor. “Toplam Kalite Yönetimi”ni bir yönetim felsefesi olarak benimseyen
Logo, politikaların tespitinde pazarın tercihlerini ve standartları gözeterek müşterileriyle yakın ve sıcak
ilişkisini sürdürüyor.
Araştırma geliştirme
Logo etkin araştırma ve geliştirmenin, günümüzün hızlı değişen ortamında rekabetçiliğin temel bileşeni
olduğuna inanıyor. Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut
ürünleri daha yetenekli kılmak ya da değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için kaynaklarının
büyük bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırıyor.
Kârlılık
Logo, kaynaklarını verimli kullanmayı, verimli ve kârlı bir işletme olmayı; çalışanlarına, müşterilerine ve
topluma karşı sorumluluklarının gereği olarak kabul ediyor.
Toplumsal sorumluluk
Logo, teknolojinin insana ve çevreye saygı içinde geliştirilmesini savunuyor. Faaliyetlerinde topluma ve
dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, toplumsal sorunlara yapıcı yaklaşıyor.
İş ahlâkı
Logo, piyasa ekonomisi ilkelerine inanıyor ve bu ilkelere bağlı hareket ediyor. Müşterilerine, iş ortaklarına ve
rakiplerine karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem veriyor ve tüm işlerinin hukuka, genel iş ahlâkı
ve prensiplerine uygunluğunu gözetiyor.
Çalışanların mutluluğu
Logo, kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından üretilebileceğine inanıyor. Bu nedenle,
çalışanlarının sürekli eğitimine büyük önem veriyor. İyi bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, işçi sağlığı ve
güvenliği, katılımcı yönetim sağlayarak; çalışanlarının mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler olmasını
amaçlıyor.
Fırsat eşitliği
İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesini gözeten Logo, değerlendirmeleri sadece bilgi ve deneyime göre yapıyor.
Başarıyı da yalnızca şirket hedeflerine yönelik üretimle değerlendiriyor. Bu ilkeyi benimsemesinin bir
sonucu olarak, Capital dergisinin her yıl düzenlediği Kadın Çalışan Dostu Şirketler sıralamasında ilk 100’de
yer almıştır.
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Küresel değerlendirme

Verimlilik
Logo, sunduğu ürün ve hizmetlerle, müşterilerin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklanıyor. Her
sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim tekniklerini gözeterek işletmelerin daha
üretken, daha kârlı olabilmesi için gerekli bilişim araç, gereç ve hizmetleri sunuyor.

Yönetim kurulu başkanının mesajı

K Gü lroe bs ae l ddeeğğeer rl el ennddi ri rmmee

etkinliği arttı, eğitim uzaktan yapılmaya
başladı. Önümüzdeki dönemde herhangi
bir iş ya da süreç kaçınılmaz olarak ya
tümüyle dijital ortamda ya da dijital
destekli olarak tasarlanacak.

Değerli Yatırımcılarımız,
Covid-19 pandemisinin insanlık tarihince
unutulmayacak
izler bıraktığı bir
yılı geride bıraktık. Küresel düzeyde
100 milyondan fazla kişi hastalandı,
milyonlarca insan hayatını kaybetti.
Okullarımız
işyerlerimiz,
kapandı,
seyahatler kısıtlandı; eğitim, sosyal yaşam
kesintiye uğradı, ekonomi neredeyse
tamamen durdu. Siyah Kuğu olarak
sıfatlandırılan bu tür büyük felaketler
yaptıkları tahribatın yanında büyük
dönüşümlere de neden olurlar. Nitekim,
kısıtlanan birçok yaşamsal süreç dijital
ortamda kendini devam ettirdi. İş
toplantılarının seyahatler yapmadan
dijital ortamda yapılabileceğini gördük;
alışveriş e-ticarete kaydı, sosyal medyanın
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Ülkemizin dijital dönüşümüne hizmet
edenlerin ilkleri arasında yer alan
Logo Yazılım, pandeminin yarattığı
olumsuzlukları, kurumsal kültüründen
kaynaklanan çeviklikle, kısa zamanda
fırsata dönüştürebilmeyi başardı. 2020
yılında da hızımızı kesmeden verimli ve
karlı bir şekilde büyümeye devam ettik.
Bunda üç ülkede ve birçok uzmanlık
alanında faaliyet gösteren Logo’nun,
müşteriye yakın olmak ve yerinden
yönetimi sağlamak, uzmanlık alanlarında
derinleşmek
amacıyla,
kendi
iç
bilançolarından sorumlu iş birimlerinden
oluşan “yalın” bir organizasyona
geçmesinin önemi büyüktür. Böylece
büyürken sektörümüzün gerektirdiği
esneklik ve çevikliği kaybetmemeyi
hedeflemiştik. Finans, marka yönetimi,
altyapı teknolojileri ve insan kaynakları
politikalarının merkezden yönetildiği,
kendi içlerinde bağımsız, girişimci iş
birimlerinin getirdiği hızlı karar alma
ve esneklik, değişen koşullara daha hızlı
uyum sağlamamıza yardımcı oldu.
Pandemiyle birlikte iş dünyasında da
girişimcilik kültürüne dikkat çekildiğini
görüyoruz. İlk başarılı Covid-19 aşısını
iki Türk kökenli bilim insanının kurduğu
“start-up” geliştirdi. Büyük yapıların çok
pahalıya mal ettiği yenilikleri küçük
girişimler çok daha kısa zamanda ve
daha düşük bütçeyle elde edebiliyorlar.
Bu da aslında gelecekteki iş dünyasının
yeni dinamiklerine dair bizlere işaretler
verirken, Logo’nun girişimci kültürünü
korumasının da önemini gösteriyor.
Bu süreçten en olumlu şekilde etkilenen
girişimimiz mikro işletmelerin dijital

dönüşümü için 2017 yılında kurmuş
olduğumuz KOBİ Dijital A.Ş. oldu. Bugüne
kadar dijital iş süreçlerinin dışında kalan
bu segmentte müşteri sayımızı 12 kat,
gelirlerimizi 6 kat artırdık. KOBİ Dijital’in
Türkiye’deki başarılı ürünü İşbaşı’nı
CaptainBiz adıyla Hindistan mevzuatına
uygun şekilde Hindistan’a uyarladık.
Türkiye’ye benzer bir e-devlet programı
yürüten Hindistan’da da bu konudaki
öncülüğümüzle pazar payımızın hızla
büyümesini bekliyoruz.
2020’deki bir diğer girişimcilik hikayemiz
Peoplise satın alması oldu.
İnsan
Kaynakları
alanında
uzmanlığımızı
derinleştirmek ve uluslararası alanda
rekabetçiliğimizi artırmak için Peoplise
satın almasını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz
yıllarda yapmış olduğumuz Ar-Ge ve
ürün geliştirme çalışmaları sayesinde
elde ettiğimiz bulut tabanlı teknolojilerle,
insan kaynakları özelinde küresel düzeyde
rekabetçi olmayı ve ihracata açılmayı
hedefliyoruz.
Peoplise
ürünlerinin
Logo’daki standart İnsan Kaynakları
çözümlerini
tamamlayan
özellikte
olması, Covid-19 ile dönüşen iş süreçlerini
destekleyecek nitelikte olması, Peoplise
ekibinin bilgi ve tecrübesiyle bu pazarda
iddialı firmalardan biri olacağımıza
inanıyoruz.
2020 yılı aynı zamanda refahın sadece
finansal büyüme ile gerçekleşmeyeceğinin
daha derin sorgulandığı bir yıl oldu.
Tüketiciler, müşteriler ve yatırımcılar
nezdinde, artık sadece kâr odağıyla
çalışan şirketler yerine, ekonomik değer
yaratırken çevresel ve sosyal fayda
sağlayan şirketler tercih ediliyor. Değişen
nesillerle birlikte yepyeni anlayışların
filizlenmeye başladığını, artık şirketlerden
çevresel, toplumsal ve yönetimsel
konularda, şeffaf, hesap verebilir, sorumlu
ve tutarlı olmalarının beklendiğini
gözlemliyoruz.

Faaliyetlerimizin toplumsal etkisini ön
planda tutuyor, başta çalışanlarımız
arasında olmak üzere toplumumuzda
çeşitliliğin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması için çaba sarfediyoruz.
2020’de çalışanlarımızın %44’ünü ve
üst yönetimimizin %45’ini kadınlar
oluşturdu. Ancak hedefimiz her zaman
için toplumsal cinsiyet eşitliğini sayısal
metriklerin ötesine götürmek oldu. Bu
bağlamda, fırsat, temsil ve tüm haklarda
eşitlik iş süreçlerimizin yıllardır ayrılmaz
bir parçası olmuştur.

çalışmasıyla bilişim dünyasından arge yatırımlarımıza kadar aldığımız
ödüller, Logo Yelken Takımımız tüm
bu yaklaşımımızın somut örnekleri.
Bu kültürün yaygınlaşması için de
takdir, teşvik etme ve ödüllendirme
mekanizmalarını önemsiyor ve bizi ileriye
taşıyacağına inanıyoruz.
Küçük bir girişim olarak 1984 yılında
başlayan Logo Yazılım yolculuğunda,
hızla gelişen teknoloji sektöründe 36 yıl
süresince sektörün lider firması olarak
tüm ekosistemimize hizmet vermek
gerçek bir başarı. Bu nedenle öncelikle
bu süreçte Logo Yazılım’a katkı sağlayan
tüm paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza,
çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve
müşterilerimize teşekkürü bir borç
biliyorum.

Küresel değerlendirme

Dünya sahnesine ayak basmış, sorumlu
bir firma olarak Logo da 2020’deki
faaliyetlerini bu alanlarda ivmelendirdi.
Halka açılan ilk bilişim şirketi olan Logo,
2009 yılından bu yana BIST Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde yer alıyor. Endekse
yüksek derecelendirme notuyla giren
Logo, performansını her yıl iyileştirerek
notunu 2020’de 9,22’ye çıkardı. Ayrıca
gönüllü olarak dahil olduğumuz BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nin dört yıldır
parçası olmanın gururunu yaşıyoruz.
Çocukların eğlenceli metotlarla kod
yazmayı öğrenmesi, analitik düşünme
becerilerini geliştirmeleri için yurt
çapında yaygınlaştırmaya çalıştığımız
“Geleceği Yazanlar Atölyeleri” okullardaki
eğitimin çevrimiçi yürütüldüğü pandemi
döneminde de uzaktan eğitimle devam
etti. Özellikle dezavantajlı kesimlere
mensup çocuklarımıza ilham verdiğimiz
ve destek olduğumuz için büyük bir
mutluluk duyuyorum.

Saygılarımla,
M. Tuğrul Tekbulut
Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı

Ekosistemimizdeki iş ortaklarımız ve
çalışanlarımız
arasındaki
birliktelik
duygusunu
güçlendirmek,
sürekli
ilerleme kültürümüzü işbirliği ve
ekip
çalışmalarıyla
ivmelendirmek
beni çok gururlandırıyor.
Logo
çalışanlarının gönüllü çalışmaları, sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde
geliştirdiğimiz fikirler ve projeler, ekip
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Yönetim kurulu başkan yardımcısı
ve Logo Grup CEO mesajı
kalmamızı, ve 2020 yılı için belirlediğimiz
finansal ve operasyonel hedeflerimize
büyük oranda ulaşmamızı sağladı.

Küresel

değerlendirme

Yazılım sektörünün bugünkü koşullarda
sürekli konuşulan dijital dönüşüm ve
inovasyonun merkezinde konumladığını
ve bu açıdan diğer sektörlerle
karşılaştırdığımızda şanslı bir konumda
olduğunu görüyoruz. Başarıyla geride
bıraktığımız 2020 yılının ardından dijital
dönüşümün giderek ivmelendiğini
görüyoruz.

Değerli Logo Hissedarları ve Logo
Ailesi’nin Üyeleri,
2020 yılı başında başlayan pandemi
başta sağlık sektörü ve temel ekonomik
faaliyetler olmak üzere hayatımızın birçok
alanını kökten etkiledi ve etkilemeye
devam ediyor. Pademiyle artan belirsizlik
ve düşük öngörülebilirlik ortamında,
2020 yılı değişen koşullara çeviklikle
adapte olduğumuz, hedeflerimizi sıklıkla
gözden geçirdiğimiz ve iş süreçlerimizi
dönüştürmeye devam ettiğimiz bir yıl
oldu. En başta Logo’luların sağlığını
önplana alıp ülkemizde ilk vaka
görülmeden proaktif bir şekilde önlemler
aldık ve sonrasında Mart ayı ortasında
uzaktan çalışma düzenine geçtik. Yeni
çalışma düzeninde faaliyetlerimizi hiç
bir aksama olmadan devam ettirdik ve
ekosistemimizin gücünü sürdürmek için
birçok alanda iş ortaklarımıza destek
sağladık. Finansal gücümüz, müşteri
merkezli yaklaşımımız, çalışan deneyimi
odağımız ve Ar-Ge yatırımlarımız benzeri
görülmemiş bu dönemde dayanıklı
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İvmelenmenin bir boyutu pandemi
öncesinde de deneyimlediğimiz teknolojik
değişikliklerin toplumdaki ihtiyaçları
ve günlük alışkanlıkları değiştirmesi,
toplumların ise bu değişimleri tüketerek
yenilerinin üretilmesi için teknoloji
sağlayıcılarını inovasyona zorlamaları.
Yaşadığımız bu döngüyü üç boyutta
yorumluyoruz. Birincisi mobilite ve
buna olanak sağlayan bulut bilişim
hizmet modellerinin yaygınlaşması,
ikincisi derin öğrenme, üçüncüsü ise bir
şirketin entegre şekilde tüm süreçlerini
dijitalleştirme yoluna gitmesi ve
dolayısıyla büyük veri kavramı. Biz de
2020’de bulut bilişim hizmet modelimizi
geliştirmeye devam ettik. Bulut tabanlı
ERP uygulaması için yazılım ekosistemi
platformu
geliştirilmesine
olanak
sağlayan 2015 yılında hayata geçirdiğimiz
Logo PaaS için geliştirmelerimiz devam
etti. Logo.us platformu ile içselleştirilen
Makine Öğrenmesi birikimini Logo
Veri Kataloğu projesi ile bir adım öteye
taşıdık. Müşterilerimizin dijital dönüşüm
yolculuklarına entegre çözümlerle cevap
vermek 2020’deki önceliklerimiz arasında
yer aldı.
Yazılımın
bugünkü
konumunu
değerlendirirken Covid–19 sürecini iyi
tahlil etmek gerekiyor. Uzaktan çalışma
ihtiyaçlarının artmasıyla, bir işletmedeki
tüm çalışanların entegre şekilde süreçleri
yönetebilmeleri için gereken zaman ve
mekân bağımsız çalışma sistemlerinin
önem kazanmasıyla, teknolojiye yatırım
artık gerek küçük firmaların gerek orta
ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının
her alanında gittikçe artan şekilde yer
almaya başladı. Şirketler değişen dünya
koşullarına ve kullanıcı davranışlarına

uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından
öne geçebilmek amacıyla ürünlerini,
hizmetlerini ve iş modellerini/süreçlerini
dijitalleştirerek dönüştürmek durumunda
kalıyorlar. Bu dönüşümün önümüzdeki
yıl da hızlanarak devam edeceğini, etki
alanını genişleteceğini bekliyoruz.
Bu bağlamda önümüzdeki dönemde
Logo olarak üç stratejiye odaklanacağız.
Bunların en önceliklisi yazılım ve teknoloji
çözümlerini bir hizmet olarak sunabilmek.
Yazılım sektörü sürekli, kesintisiz ve
kaliteli hizmetler gerektiren bütünleyici
bir değer anlayışına doğru hızla eviriliyor.
Bunu hem yazılım ürünlerinin teknolojik
altyapısı ve sağladığı olanaklar açısından,
hem de kullanıcılarımıza uçtan uca bir iş
modeli ile yüksek katma değerli çözümler
sunmak
olarak
yorumlayabiliriz.
Kullandıkça öde, lisans kiralama, SaaS,
bakım anlaşmaları, üyelik gelirleri ve
kontör karşılığı sunulan e-hizmetler
olarak
örneklendirebileceğimiz
tekrarlayan
gelirlerimizin
toplam
gelirlerimizin içerisindeki payını bundan
sonraki dönemlerde de istikrarlı şekilde
artırmayı hedefliyoruz. Diğer bir
hedefimiz ise dikey çözüm alanlarına
odaklanmak, yani belirli niş alanlarda,
seçtiğimiz sektörlere ve iş fonksiyonlarına
yönelik uzmanlaşmış çözümler üretmek.
Ana faaliyet alanımızı oluşturan uygulama
yazılımlarımızın etrafını bu türden dikey
çözümler ile kuşatarak, kullanıcılarımıza
sunduğumuz toplam faydayı artırmak,
birbirini tamamlayan çözümler ve
hizmetler ile zenginleştirmek istiyoruz.
Burada stratejik işbirliklerine de açık
olan bir büyüme modelini benimsiyoruz.
Logo j-Construction’ı lanse etmemiz ise
sektörel dikeyleşme stratejimizin aksiyon
planlarından bir tanesiydi. Fonksiyonel
dikeyleşme stratejimizi besleyen en
önemli atılımlardan biri 2020 satın
almalarımızdan kurumsal firmaların
tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış
entegre ve video özellikli dijital insan
kaynakları yönetimi platformu olan
Peoplise. Uluslararasılaşmak ise büyüme
stratejimizin üçüncü boyutu. Bugün
öncelikle içerisinde bulunduğumuz
coğrafyada önce bölgesel ölçekte rekabet
eden bir yazılım firması olarak Romanya
ve Hindistan’daki şirketlerimizle yurt dışı
pazarlara yönelik yeni ürün geliştirme,

2020 yılında çevresel ve toplumsal
konulara bakış açımızı, kurumsal
yönetim anlayışımızı gözden geçirme
ihtiyacı hissettiğimiz, dünya genelinde
tarihte benzeri görülmemiş olağanüstü
bir durum deneyimledik. Bu dönemde
de
sürdürülebilirlik
yaklaşımımız
gereği topluma, çevreye ve geleceğe
yatırım yapmak, yenilikçi ürün ve
hizmetlerimizle
ekosistemimizin
sürdürülebilir dönüşümüne kalıcı katkı
sağlama hedefimizde gösterdiğimiz tüm
gayret ve çalışmalar ile başarılı bir yıl
geçirdik. Kuruluşundan beri adil, şeffaf,
hesap verebilir ve sorumlu yönetim
anlayışını benimseyen ve ekosisteminde
fırsat eşitliğine önem veren bir
kurumuz. Bu yaklaşımla küresel düzeyde
örtüşen Birleşmiş Milletler’in Küresel
İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının
Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs)
imzacısı
olmaktan
memnuniyet
duyuyoruz. Müşterilerimizin ve tüm
paydaşlarımızın deneyimini iyileştirerek
kurumsal
itibarımızı
artırmayı
dolayısıyla markamıza duyulan güveni
güçlendirmeye;
sürekli
ilerleme
kültürüyle
ar-ge
faaliyetlerimizle
yenilikçiliği ve yaratıcılığı tetikleyecek,
inovasyon ve fikir üretme refleksimizi
güçlendirecek bir ekosistem yaratmak için
çalışmaya devam edeceğiz.

unsur ise öğrenme odaklı kariyer gelişim
modelimiz Logo Grow. Performans
yönetimi, kariyer gelişimi, öğrenme,
gelişim ve yedekleme boyutlarıyla
değişim ve uyumu şekillendirdiğimizi
söyleyebiliriz.
Tüm bu çalışmalarımızda yanımızda
olan paydaşlarımıza, hissedarlarımıza,
çalışanlarımıza, çözüm ortaklarımıza, iş
ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür
ediyorum.

Saygılarımla,
M. Buğra Koyuncu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Logo Grup CEO

Küresel değerlendirme

tutundurma ve pazarlama faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz.
Bu
alanlardaki
başarılarımızın ardından ölçeğimizi
daha da genişletip, bizim için fırsatlar
sunabileceğini öngördüğümüz yeni
pazarlara girmek ve gelir kanallarımızı
çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bu hedefleri gerçekleştirme
yolunda
ekosistemizdeki
çalışan
deneyimini iyileştirmek önceliklerimiz
arasındaydı. 2020’de değişim ve uyumu
yönetmemizdeki en önemli unsur,
çalışma kültürümüzün ve iş yapış
şekillerimizin uygunluğunun yanı sıra
Logo’da yetenek kazanımı süreçlerini
kurum kültürü, şirket hedefleri ve
pozisyona özel yetkinlikler bazında
en uygun ekip arkadaşlarını bulmayı
sağlayacak şekilde planlamamız. Bir diğer
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Logo Yazılım’ın kilometre taşları
1993

• Logo Alınteri kullanıcıya sunuldu.

1999

• Logo ERP
(Unity & HR)
kullanıcıya sunuldu.

1986

1984

• Logo Ticari Sistem (LTS)
kullanıcıya sunuldu.
• DOS kullanıcıya
sunuldu.

2000

• Logo Yatırım Holding kuruldu.
• Şirket hisseleri halka arz edildi.
• GOSB Teknopark alanında 11.000 m2 kapalı
alanda Logo Ürün Geliştirme Merkezi açıldı.

• Kuruluş

2001

1992

• Almanya merkezli Logo
Business Software kuruldu.

• Logo Gold kullanıcıya sunuldu.

1991

• Multibase-C kullanıcıya sunuldu.

1988

2003

• IBM ile teknolojik işbirliği
anlaşması imzalandı.

2004

• e-ürünler kullanıcıya sunuldu.
• Tedarik Zinciri Yönetimi kullanıcıya
sunuldu.

• Logo Modüler Sistem (LMS) kullanıcıya sunuldu.

2005

• Tiger kullanıcıya sunuldu.

2006

• Unity on Demand kullanıcıya sunuldu.
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2007

• Dubai satış ofisi açıldı.
• GO kullanıcıya sunuldu.

2017

• Logo KOBİ Dijital Hizmetler kuruldu.
• Logo Wings ürünleri pazara sunuldu.
• e-İrsaliye ürünü pazara sunuldu.
• Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu kuruldu.
• Logo Jugnu pazara sunuldu.

2018

• Logo Vyapari pazara sunuldu.
• Logo Total Soft, Architected Business
Solutions’I (ABS) satın aldı.
• Logo Tiger Wings Enterprise ve Netsis Wings
Enterprise pazara sunuldu.
• Logo Fırsatlar Dünyası hizmet vermeye başladı.
• GO Plus kullanıcıya sunuldu.
• eLogo İSG pazara sunuldu.
• Tiger Plus kullanıcıya sunuldu.
• FİGO %50’lik pay F.I.T. Solutions’a satıldı.
• Tiger Enterprise kullanıcıya sunuldu.

2010

2011

• Coretech satın
alındı.
• World BI’ın
çoğunluk hisseleri
alındı.
• Logo BI kullanıcıya
sunuldu.

2020

• Peoplise (Elba HR)
satın alındı.
• Logo j-Construction
pazara sunuldu.
• Logo Payroll pazara
sunuldu.

2012

• J-guar kullanıcıya sunuldu.
• Logo Mobile kullanıcıya sunuldu.
• Logo Store kullanıcıya sunuldu.
• Logo e-Defter kullanıcıya sunuldu.
• Logo e-Fatura kullanıcıya sunuldu.

2013

• Mediterra Capital Partners, Logo
hisselerinin %34,60’ını satın aldı.
• Netsis satın alındı.

2019

2014

2008

• Start kullanıcıya sunuldu.

• Logo’nun 30. kuruluş yılı kutlandı.
• Logo Elektronik (eLogo) satın alındı.
• İntermat Bilişim hisselerinin alımı için
niyet anlaşması yapıldı.

2015

• İntermat satın alındı.
• Sempa satın alındı.
• Vardar Yazılım satın alındı.

2016

• Dijital dönüşüm hizmetleri
kuruldu.
• 35. yıl kutlandı
• Turquality® kapsamına alınan
ilk yazılım şirketi olundu.
• Logo Vyapari GSTN onaylı 8
yazılımdan biri seçildi.
• Logo WMS Platform
pazara sunuldu.
• Logo GO Wings pazara sunuldu.
• Logo Netsis Wings Entegre
pazara sunuldu.

• 3 serisi ürünler pazara sunuldu.
• Romanya merkezli Total Soft satın alındı.
• GSF Software Labs LLC ile Hindistan’da faaliyet
gösterecek yazılım firması Logo Infosoft (Logo Infosoft
Business Technology Private Limited) kuruldu.
• FIT Solutions ile ticari bilgi platformu FİGO kuruldu.
• Nitelikli yatırımcılara hisse satışıyla birlikte, halka
açıklık oranı %25’ten %61’e yükseltildi. Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu
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Pandemiyle değişen iş kültürü ve
uzaktan çalışma

Küresel

değerlendirme

Pandemiyle birlikte iş yapış şekilleri değişti ve uzaktan çalışma sistemleri önem kazandı.
Böylece Logo ekosistemi ve tüm iş dünyası farklı dinamiklere göre deneyimlerini geliştirdiler.
Kurumsal yazılım pazarı yıllar içinde makro ekonomik
şoklara ve döngülere nispeten dayanıklı olduğunu
kanıtlamıştır ve COVID-19 yazılım sektörünü diğer
sektörlerden daha az etkilemiştir. Pandeminin esas
etkisi dijital dönüşüm ihtiyacını hızlandırmasıdır.
Şirketler artık lokasyon bağımsız, birbirinden
fiziksel olarak uzakta olsa bile işlerin yürüyeceğini,
iletişim kurulabileceğini, mal ve hizmet servislerinin
aksamadan devam edebileceğini gördüler. Uzaktan
çalışma ihtiyaçlarının artmasıyla, bir işletmedeki
tüm çalışanların bütünleşmiş şekilde süreçleri
yönetebilmeleri için gereken zaman ve mekân
bağımsız çalışma sistemleri önem kazandı. İşlerin
dijitalleşmesinin gerekliliğine dair farkındalığın
artmasıyla bu dönemde insan kaynakları, müşteri
ilişkileri yönetimi, depo yönetim servisi, iş analitiği
ve raporlama, iş akış yönetimi ve saha satış yönetimi
çözümlerinin yer aldığı fonksiyonel çözümler de
işletmeleri bu açıdan uçtan uca destekledi. Web ya
da mobil ürünler üzerinden kullanılabilen çözüm
alternatifleriyle zaman ve mekân bağımsız çalışma
deneyiminin geliştirilmesi sağlandı.
Logo Yazılım pandemi gündemiyle birlikte tüm
paydaşlarının sağlığını korumak ve riskleri en aza
indirmek amacıyla 17 Mart 2020’de uzaktan çalışmaya
başladı ve pandemi konusundaki gelişmeleri sürekli
değerlendirerek önlemlerini hızla hayata geçirmektedir.
Çalışma kültürünün ve iş yapış şekillerinin uygunluğu
da düşünülerek daha sağlıklı günleri desteklemek
amacıyla uzaktan çalışma süreci belli periyodlarda
değerlendirilmekte ve uzatılmaktadır. Bu kararla
birlikte 2019’da yüz yüze gerçekleştirilen tüm toplantı,
seminer ve konferansların tümü webinar ve dijital
yayın formatlarıyla gerçekleşti. Alt yapısının pandemi
öncesinde hazır olması sayesinde iş akışında herhangi
bir aksama olmaksızın tüm iş süreçleri dijital ortamda
sürdürüldü.
Bu dönemde, ihtiyaç olduğunda gerekli şartlar
sağlanarak sahada ve müşterilerin yanında olunmuş ve
uzaktan verilemeyecek hizmetler yerine getirilmiştir.
Böylece eksiksiz ve tam hizmet sunmaya, pandemi
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öncesinde geliştirilen tüm iş birliklerine aynı hız ve
özenle devam edilmiştir.
Logo ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve
beraberlik duygusunu geliştirmek için önemli adımlar
atıldı. Pandemi nedeniyle Logo iş ortaklarına ücretsiz
ürün ve çözüm eğitimleri sunulmuş, finansal ve
istihdama yönelik destekler sağlanmıştır.
Çalışanların uzaktan çalışma sürecine kolay bir
şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmak, gelişim ve
iletişim sürekliliğini sağlamak için hem iş hem sosyal
konularda düzenli bilgilendirme yapılmış hem de
farklı e-öğrenme platformları hayata geçirilmiştir.
Pandemi süreci ile birlikte uzaktan çalışma ve zaman
yönetiminin önemi arttı. Logo yıllardır uyguladığı ve
geliştirdiği, LAPIS (Logo Agile Process Improvement
System), sürekli kendini geliştiren, yeniliklere hızlı
uyum sağlayan, dinamik ve esnek yapısı ile takım
çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı
sağlayan çevik bir yazılım geliştirme metodolojisini
insan kaynakları departmanları gibi Bilgi Teknolojileri
dışı ekipleri de kapsar hale getiriyor. Bu sayede
Logo çalışanlarının sağlığını ön planda tutarken
verimliliğini, Ar-Ge ve üretim kapasitesini de artırmayı
başarıyor.
2019’da hayata geçirilen Logo Geleceği Yazanlar
Atölyesi pandemi döneminde “Logo Geleceği Yazanlar
Atölyesi-Dijital” olarak lanse edildi. Uzaktan eğitimle
gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar trafik lambası
uygulaması, ışıklı robot, bariyer uygulaması, el
sallayan robot, hırsız alarmı, park sensörü, akıllı
saksı, akıllı baston, çamaşır kurutma uygulaması gibi
çalışmalar yaptılar.
Logo Yazılım 2020 yılının yeni normalinde yine hızını
kesmeden müşterileri, iş ortakları ve çalışanlarının
sağlığını koruma ve riskleri en aza indirme gayesiyle
değer yaratma odağını kaybetmeden faaliyetlerine
devam etmiştir.

İş dünyasının dijitalleşme ve dijital dönüşüm
ihtiyacının küresel pandemiyle birlikte ivmelendiği
günümüzde, bugünü iyi analiz edebilmek ve geleceğin
iş dünyasını ve dijital dönüşümü yorumlayabilmek
için öncelikle kavramların nasıl evrimleştiğine
bakmak faydalı olur. Dijital dünyadaki ilk evre olan
sayısallaşma (digitization) analog bilgiden dijital
bilgiye geçiş olarak tanımlanabilir. Dijital bilgiye
geçişten sonraki adım olan dijitalleşme (digitalisation)
ise dijital teknolojilerin gelir ve değer yaratma
fırsatlarının yanında iş modellerini değiştirecek şekilde
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Şirketin tüm
iş faaliyetlerinde toplanan bilgilerin dijital ortama
aktarılması, sayısallaştırılması ve karşılaştırılabilir
hale getirilmesi de bu yolculuğun ikinci adımı olarak
değerlendirilebilir. Pandemiyle birlikte 2020’de gelinen
noktada ise geleceğin iş dünyasını şekillendiren en
önemli unsur dijitalleşmenin ivmelenmesi ve bu
kavramın artık günümüzdeki değişimi ifade etmeye
yetmemesidir. Bu durum şirketleri ve toplumları dijital
dönüşüm kavramına yöneltiyor. Dijital dönüşüm;
dijital teknolojilerin iş modellerini her yönüyle ve
herkes için değiştirebilecek şekilde kullanılması olarak
tanımlanabilir.
Günümüzde ivmelenerek yaşanan bu dönüşüm iki
boyutlu olarak değerlendirilebilir. Birincisi 2020’de
Covid-19 ile uzaktan çalışma süreçleriyle ilgili
ihtiyacın artmasıdır. Bu dönemde şirketlerin mesai
yapamadıkları ortamlarda üretim yapılması Endüstri
4.0 sayesinde gerçekleştirilebildi. Uzaktan çalışmaya
uygun yazılımlar, e-devlet çözümleri, web üzerinden
çalışan alt yapılar ve servis olarak yazılım (SaaS:
Software-as-a-Service) çözümleri önem kazandı.
İkincisi ise teknolojik değişikliklerin toplumdaki
ihtiyaçları ve günlük alışkanlıkları değiştirmesi,
toplumların ise bu değişimleri tüketerek yenilerinin
üretilmesi için teknoloji sağlayıcılarını inovasyona
zorlamalarıdır.
Yaşanan bu döngü de üç boyutla yorumlanabilir.
Birincisi mobilite ve buna olanak sağlayan bulut

bilişim hizmet modellerinin yaygınlaşması. Bulut
bilişimin getirdiği fırsatlar ile yer ve zamandan
bağımsız iş yapmak mümkün. Şirketler kullandıkları
sistemlere her an, her yerden erişebiliyor. Masa üstü
ve mobil cihazlar üzerinde de kullanılabilen çözümler
ile karmaşık sistemler kesintisiz olarak yönetilip
kontrol edilebiliyor. Bilgilere anlık erişim sonucunda iş
süreçleri daha verimli yönetilirken, zaman ve maliyet
tasarrufu elde ediliyor. İkincil önemli boyut ise derin
öğrenme, insan ve makine arasındaki tek yönlü
iletişimin artık makine öğrenmesiyle çift yönlü hale
gelmesidir. Makinelerle tek taraflı iletişim kurulan,
tuşlara basarak komut verilen günlerden karşılıklı
konuşulan, derin öğrenmeyle kendini geliştiren
makinelerin insan hayatına girmesi iş kültürünün
de yeniden yorumlanmasına neden oluyor. Verilen
komutlara göre algoritmalar yaratarak öneri ve
alternatifler sunan yazılımlar insan hayatına girdi
ve geliştirilen yazılımlar derin öğrenme ile birçok
alanda öneriler getiriyor. Üçüncü boyut ise bir şirketin
entegre şekilde tüm süreçlerini dijitalleştirme yoluna
gitmesi, tedarikçileri ve müşterileriyle yarattığı tüm
ekosisteminin bütünsel olarak dijitalleşmesidir.
Ekosistemde oluşan veri ve bu verinin yorumlanıp
tüm süreçlerde kullanılması şirketlerin süreçlerini de
değiştiriyor. ERP merkezi yönetim imkânı verdiğinden
geçmişte çekirdek metaforu kullanılıyordu. Bugün
ise sadece finans veya muhasebe süreçleri değil,
işletmelerdeki tüm süreçler dijitalleşiyor. Tüm
departmanlar kurumsal uygulama çözümleri (EAS;
ERP, HR, CRM, BI, SCM) kullanıyor ve yazılımlardan
faydalanıyor. Bayiler, tedarikçiler, iş ortakları,
çalışanlar da dijitalleştiğinden, bir işletmenin tüm
ekosistemindeki paydaşların birbirleriyle konuşması
ve iş süreçlerinin de evrilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Şirketler ve müşterileri tarafından üretilen veri
yığınından anlam çıkarmak giderek zorlaşıyor. Değişen
iş kültüründe bırakılan her iz, anlamlandırılmak
üzere biriken ‘büyük veri’ye dönüşüyor ve kurumsal
iş yazılımları için çekirdek metaforu artık yetmemeye
başlıyor. Bu noktada yazılım şirketler için kılcal damar
görevi görüyor. Tüm paydaşların arasındaki veri akışını
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Küresel değerlendirme

Geleceğe bakış

düzenleyen, entegre eden, konuşturan sistemler
olan kurumsal iş yazılımları vücuttaki damarlar gibi
bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

değerlendirme

Logo tüm bu değişim ve dönüşümlerde süreçleri
yöneten ve sağlıklı bilgi akışını sağlayan kılcal
damar görevi görüyor. Türkiye’nin en büyük
bağımsız yazılım şirketi olan Logo istikrarlı olarak
her yıl yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin dijitalleşme
refleksini güçlendirmek için çalışmaya devam
ediyor; Elazığ’dan Trabzon’a, İzmir’den Ankara’ya
tüm Türkiye’ye teknoloji ve gelecek vizyonu taşıyan,
insan ile teknolojiyi yakınlaştırmayı hedefliyor. En
fazla sayıda KOBİ’ye ulaşan şirketlerden biri olan
Logo, KOBİ’lerden büyük kurumsal işletmelere kadar
tüm müşterilerine dijital dönüşüm yolculuklarında
güvendikleri bir çözüm ortağı, teknoloji ve
bilişim çağında kanaat önderi olarak faaliyetlerini
sürdürüyor.

Küresel

Logo geleceğin iş dünyasındaki bu dönüşümde
sürdürülebilir ve kârlı büyümenin devamlılığı
için stratejisini servisleşme, dikeyleşme ve
uluslararasılaşma olarak belirlemiştir. Servisleşme:
Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatın her alanında
yer almaya başladığından şirketler de değişen
tüketici davranışlarına göre iş modellerini,
ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini
dijitalleştirip dönüştürüyorlar. Yazılım sektörü
yaşanan bu dönüşümle birlikte artık ürün odaklı
olmaktan uzaklaşıp süreklilik gerektiren hizmet
anlayışına evriliyor. Bu anlayışın teknolojik
anlamdaki karşılığı ise bulut bilişim olarak yer
buluyor. Bulut altyapısı ve uygulamaları ile yazılımı,
ERP ve kurumsal iş yazılımlarını tek seferlik yatırım
yapılacak bir programdan, sürekli hizmet gerektiren
elektrik, su gibi bir ihtiyaç haline getiriyor. Logo SaaS
çözüm portföyünü genişleterek ve üyelik, abonelik,
kiralama gibi satış modelleri sunarak teknolojinin
sürekli gelişiminden ve değişiminden tüm Logo
paydaşlarının daha kolay yararlanmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Dikeyleşme: Bir diğer deyişle
sektör veya fonksiyon alanlarında uzmanlaşma.
Logo çözümlerinin belirlenen alanlarda dünyada
lider olmasını amaçlamaktadır. Sektörel dikeyleşme
bu stratejinin alt başlıklarından biridir. Perakende
sektörü ve e-servislerdeki uzun senelerdir varolan
dikeyleşmeye ilave olarak Logo j-Construction’ın
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lansmanı bu stratejinin aksiyonlarından biridir.
Diğer bir dikeyleşme fırsatı ise fonksiyonel
alanlardır. Fonksiyonel dikeyleşme stratejisiyle
ilgili önemli bir aksiyon 2020 yılının Nisan ayında
satın alınan Peoplise’dır. Peoplise kurumsal
firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış
entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları
yönetimi platformudur. Uluslararasılaşma: Logo
bugün Romanya ve Hindistan’daki yatırımlarıyla
küresel ölçekte rekabet eden bir yazılım firmasıdır.
Romanya’daki iştiraki Logo Total Soft ile Romanya
iç pazarı ve Avrupa pazarındaki ayak izinin
genişletilmesi hedeflenmektedir. Hindistan’daki
yatırımla Hindistan pazarına yönelik ürün
geliştirme ve tutundurma ile pazarlama faaliyetleri
yürütülmektedir.
Geleceğe yönelik yatırımları içeren girişimlerden bir
diğeri de Türkiye’nin kurumsal girişim fonlarından
biri olan Logo Ventures’dır. Logo Yazılım’ın %20
ortaklık payı ile 10 milyon TL yatırım hedefiyle
2017’nin ikinci yarısında kurulan Actus Portföy
Yönetimi A.Ş. Logo Ventures Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu, kuluçka döneminde olan ve
teknoloji alanında faaliyet gösteren, teknolojisini
veya iş modelini henüz kanıtlayamamış, büyüme
potansiyeli yüksek girişim şirketlerine borç,
sermaye, borç sermaye karması ve benzeri yollarla
yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı;
bu şirketlere stratejik destek sağlamak suretiyle
şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını ve uzun
vadeli değer yaratılmasını amaçlıyor. B2B (businessto-business) alanı başta olmak üzere, teknolojik
derinliği olan girişimlerin 7 haneli rakamlarla
finansal olarak desteklenmesinde, aynı şekilde,
kurumsal olarak ticari katkı alıp vererek yapılacak
stratejik yardımların bu ekosistemdeki önemli
bir açığını kapatmada değerli bir rolü bulunuyor.
2017’de perakende şirketleri için görüntü tanıma
odaklı teknolojiler geliştiren Vispera’ya yatırım
yapan Logo Ventures, 2018’de kişi sayma, ‘heatmap’
analizi ve kasa kuyruk analizi gibi perakendeden
fuarcılığa, havalimanlarından kütüphanelere kadar
pek çok sektörde kullanılabilen donanım ve yazılım
üreten bir girişim olan V-Count’a yatırım yaptı.
Logo Ventures farklı fikirlerin hayata geçirilmesi
ve güçlendirilmesi için girişimcileri desteklemeye
devam edecektir.

Logo Yazılım’ın ödül ve
tescilli başarıları
Logo Yazılım, 35 yıldır ürünleri ile müşterilerinin deneyimini geliştirmeyi ve verimli
çalışmalarına yardımcı olmayı hedeflemiştir. 2020’de sektördeki çalışmaları ile 12 farklı
ödül programında 23 ödül ve başarıya imza atmıştır.

Logo Yazılım, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan “Ar-Ge
harcamalarına göre en büyük 250 şirket- 2019” listesinde, 15. sırada yer
aldı. Ayrıca, Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısına göre “İlk 50”
listesinde 334 kadın çalışan ile 4. sıraya, 787 personel ile Ar-Ge merkezinde
çalışan lisans ve lisans üstü eğitime sahip personel sayısında 7. sıraya Ar-Ge
merkezinde alınan marka sayısına göre ise 18 marka ile 16. sıraya yerleşti.

Bilişim 500’de 3
birincilik ödülü

Küresel değerlendirme

Brand Finance Türkiye’nin
en değerli 83. Markası

Logo Yazılım, uluslararası bağımsız marka değerlendirme
kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En
Değerli 100 Markası – Turkey 100” listesi Bilişim Kategorisi’nde
liderliğini perçinledi. 6 yıldır Türkiye’nin en değerli 100 markası
arasında yer alan Logo Yazılım genel sıralamada 83. oldu.

Turkishtime Ar-Ge 250’ye
göre 4 tescilli başarı

Logo Yazılım, BT Haber tarafından düzenlenen “Bilişim 500 Plus –
Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nda 3 kategoride birincilik
ödülünün sahibi oldu. Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde; “Yılın
bulut hizmetleri kategori birincisi”, “Yılın e–fatura, e–defter, e-arşiv
hizmeti kategori birincisi” ve “Yılın ERP yazılımı kategori birincisi” oldu.

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu
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2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye
Programı’nda Logo Yazılım, “Büyükler Ligi” olarak anılan ve 2018 mali yılı
süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin,
son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği
“Big Stars” kategorisinde ödüle layık görüldü. Logo Yazılım, ikinci
ödülünü de Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 listesindeki konumu ile aldı.

Deloitte Technology
Fast 50 2 ödül

PSM AWARDS 2020
Altın Ödül

değerlendirme

Logo Yazılım, finans, teknoloji ve sigorta
dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği
PSM Awards 2020’de Logo Hazine Sihirbazı
ürünü ile Altın Ödül’ün sahibi olmuştur.

Küresel

İzmir Teknopark
Logo Yazılım, 2019 Yılı En Fazla İstihdam Oluşturan
Teknopark İzmir Ar-Ge Firması ödülünün sahibi
oldu.

Business Magazine'den
Romanya'nın en
yenilikçi şirketleri
Totalsoft, Business Magazine tarafından
“Romanya’nın
en
yenilikçi
şirketleri”
özel baskı kataloğunda Romanya’nın en
yenilikçi şirketleri arasında aday gösterildi.
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Social Media Awards
Turkey Altın Ödül
Logo Yazılım, sosyal Medya Marka Endeksi
kapsamında
yapılan
değerlendirme
sonucunda sosyal medyada en başarılı
performansı gösteren yazılım markası
olarak Social Media Awards Turkey
tarafından
altın
ödül
kazanmıştır.

Avrupa’da ilk 10 HCM
çözüm sağlayıcısından
biri Totalsoft
HR Tech Outlook’a göre Logo şirketi Totalsoft
Avrupa düzeyinde ilk 10 HCM çözüm sağlayıcısı
arasında yer aldı. TOP HR TECH listesi, İK teknoloji
çözümleri sunma ve işletmeleri etkileme
konusunda başarılı olan 10 şirketin yıllık listesidir.

Logo Yazılım, International Awards Associates’ın
(IAA) düzenlediği “Vega Awards 2020”de 36.
yıl filmi ile Canopus ödülü’nün sahibi oldu.

Vega Awards’tan
Canopus ödülü

Küresel değerlendirme

MarCom Awards’tan
5 Platinum Ödül

Logo Yazılım, 20’den fazla ülkeden 6.500 pazarlama iletişimi
projesinin katıldığı Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği
– AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen MarCom
Awards’tan 5 Platinum ödüle layık görüldü. 36. yıl filmi ile Kurumsal
imaj, Animasyon, Dijital Pazarlama ve e-Posta İletişimi, Anneler günü
(MOM 2084) filmi ile Animasyon kategorilerinde Platin Ödül kazandı.

Siliconindia Dergisi’nden
Logo Infosoft’a ödül
Siliconindia Dergisi’nden Logo Infosoft’a “Best
SME Business Solution of the year 2020” ödülü
layık görüldü.

Müşterilerin Logo
projeleriyle aldığı
ödüller

• Continental Turkey, Logo Dijital Dönüşüm
Hizmetleri iş birliğiyle IDC Türkiye DX Summit 2020
“Operating Model Master” Kategorisi 3.'lük ödülü aldı.
• Diversey Kimya, Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri
iş birliğiyle IDC Türkiye DX Summit 2020 “Digital
Disrupter” Kategorisi 3.'lük ödülü aldı.
• Betek Boya, Logo Diva Perakende Bulut Platformu
altyapısıyla bayilerine sundukları Betek Ticari Platform
Projesi ile IDC CIO Awards 2020 Jüri Özel Ödülü aldı.
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Özet finansallar
Milyon TL

2020

2019

Net satışlar

545,0

422,1

Brüt kâr

445,5

347,1

Esas faaliyet kârı

105,5

92,5

Vergi öncesi kâr

118,1

91,5

Net dönem kârı/(zararı)

114,5

86,3

1 kr nominal değerli bin hisse başına kazanç

45,8

34,5

2020

2019

Toplam varlıklar

1.097,5

775,7

Dönen varlıklar

543,8

375,9

Duran varlıklar

553,7

399,8

Kısa vadeli yükümlülükler

406,4

242,0

Uzun vadeli yükümlülükler

153,4

139,1

Özkaynaklar

537,8

394,6

Ödenmiş sermaye

25,0

25,0

Cari oran

1,34

1,55

Toplam yükümlülükler / özkaynak

1,04

0,97

Özkaynaklar / toplam varlıklar

0,49

0,51

Küresel değerlendirme
Küresel değerlendirme

Milyon TL

Satış gelirleri

Faaliyet kâr marjı

FAVÖK

FAVÖK marjı

545,0 milyon TL

%19,4

177,2 milyon TL

%33
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Finansal göstergeler
Türkiye satışları

Yurt dışı satışları

Toplam satışlar

2020

359,0

186,0

545,0

2019

275,1

147,0

422,1

2018

206,5

114,6

321,1

2017

177,2

79,0

256,2

Büyüme

%27

%30

2020/2019

Satışların
bölgesel dağılımı (%)
Türkiye
satışları

Yurt dışı
satışları

%66
%65
%64
%69

%34
%35
%36
%31

2020
2019
2018
2017

%29

FAVÖK
(milyon TL)

Net kâr
(milyon TL)

177,2
142,3
101,3
82,6

114,5
86,3
67,7
50,8

Küresel değerlendirme

Milyon TL

Tekrarlayan gelirler*

%

%

48

48

%

52

%

%

54

%

56

62

%

Bakım % 28
2020

LEM
2015

2016

3 Perakende SaaS

2017

2018

2019

%

%

36

33

2020

*Tekrarlayan faturalar/toplam faturalar
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Kullan
öde

Küresel

değerlendirme

Logo Yazılım coğrafyası

Türkiye
Romanya
Hindistan
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Belçika
Birleşik Krallık
Brezilya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
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Çin
Fransa
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
Irak
İrlanda
İspanya
İsviçre
İtalya
Kanada
Kazakistan
KKTC

Kosova
Lüksemburg
Macaristan
Mısır
Moldova
Özbekistan
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Sudan
Türkmenistan
Ukrayna
Yunanistan

Çözüm ailesi
Onaylı
ekosistem
çözümleri

İş akış
yönetimi

İş sağlığı
ve güvenliği

Perakende
Depo
yönetim
sistemi
e-Çözümler

Ürün
ailesi

İş
analitiği

İnsan
kaynakları

ERP

Saha
satış
yönetimi

Logo
apps

Müşteri
ilişkileri
yönetimi

ERP çözümleri
• Logo j-Platform
• Logo Tiger Wings Enterprise
• Logo Tiger 3 Enterprise
• Logo Tiger Wings
• Logo Tiger 3
• Logo Netsis Wings Enterprise
• Logo Netsis 3 Enterprise
• Logo Netsis Wings
• Logo Netsis 3 Standard

KOBİ çözümleri
• Logo İşbaşı
• Logo Start 3
• Logo GO Wings
• Logo GO 3
• Logo Netsis Wings
Entegre
• Logo Netsis 3 Entegre
• Logo Mali Müşavir 3

İnsan kaynakları
çözümleri
• Logo j-HR
• Logo Tiger 3 HR
• Logo Bordro Plus
• Logo Netsis 3 HR
• Logo Netsis 3 Bordro
• Logo Payroll

CRM çözümleri
• Logo CRM

İş analitiği çözümleri
• Logo Mind Insight
• Logo Mind Navigator
• Logo Mind Budget

Depo yönetim
sistemi çözümleri
• Logo WMS Platform
• Logo WMS

Perakende
çözümleri
• Logo Diva Retail
• Logo Diva Service
• Logo Diva Channel
• Logo Diva Shop

İş akışı yönetimi
çözümleri
• Logo Flow

Saha satış yönetimi
çözümleri
• Logo Mobile Sales
e-Çözümler
• e-Fatura
• e-Arşiv Fatura
• e-Defter
• e-İrsaliye
• e-Müstahsil Makbuzu
• e-Mutabakat
• e-Ekstre
• Connect Banka
• Connect B2b
• eLogo e-Tahsilat
• e-Serbest Meslek Makbuzu

Küresel değerlendirme

Uyarlama
araçları

Proje çözümleri
• Logo Hazine Sihirbazı
• Logo B2B

İş sağlığı ve güvenliği
• eLogo İSG

Logo onaylı
ekosistem çözümleri

Logo Total Soft ürünleri
• Logo Charisma ERP
• Logo Charisma HCM
• Logo Charisma Analyzer
• Logo Charisma Medical Software
• Logo Charisma Leasing

Logo Infosoft ürünleri

Dijital dönüşüm hizmetleri

• Logo Jugnu - ERP
• Logo SMART DMS & SFA
• Logo CaptainBiz

• Dijital dönüşüm
danışmanlığı
• Proje yönetimi
• Proje uygulama
• Özel yazılım geliştirme
• Özelleştirme ve entegrasyon
• Proje sonrası destek hizmeti
• Sistem yönetimi

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu
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Logo Grup
değerlendirme

Sürdürülebilir başarının kaynağı
Ar-Ge ve inovasyon

Logo Grup değerlendirme

Logo, bir bilişim şirketi olarak rekabet içinde farklılaşmak için teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyor.
Bu çizgide ürün geliştirmek ve sürdürülebilir çözümler sunmak için en önemli kaynağın
ise Ar-Ge ve inovasyon gücü olduğuna inanıyor. Ar-Ge faaliyetlerini kısa, orta ve uzun
vade olarak sınıflandıran üç “Görüş Ufuğu” kapsamında planlanıyor.

Kurum kültürünün temelinde müşteri odaklı Ar-Ge
ve inovasyon olan Logo, müşterileri için yeni nesil
teknolojilerle üstün nitelikli ürünler geliştirmek
amacıyla insan kaynağının ve gelirlerinin en
önemli payını bu alana ayırıyor. 2020 yılında Ar-Ge
harcamaları toplam gelirlerin %24'ünü oluşturdu ve
146 milyon TL’lik bir kaynak bu alandaki yatırım ve
harcamalarda kullanıldı.
Yenilikçi bir dünya lideri olma yolunda ilerleyen
Logo, bu kapsamda küresel ölçekte önemli adımlar
attı. Her şeyden önce platform teknolojilerinin
merkezden
belirlendiği
bir
organizasyona
dönüşme yolunda çalışmalar yapıldı. Uluslararası
organizasyonunu stratejik grupları merkezde,
taktik grupları ise bölgelerde gruplandıracak şekilde
oluşturdu. Bu çerçevede, ürünlerin işlevsel kısmı
yerel olarak geliştiriliyor ve yönetiliyor. İşlevsel
olmayan teknoloji ise stratejik olarak merkezi
düzeyde geliştiriliyor.
Logo, Ar-Ge bütçesini üç “Görüş Ufuğu” şeklinde
yönetiyor. Ufuk 1 kapsamında içinde bulunulan
yılda iyi bir performans göstermek için yapılan
geliştirmeler yer alıyor. Bunlar mevcut ürünlerde
müşterilerden, iş ortaklarından ve şirket içinden
gelen yönlendirmeler doğrultusunda gerekli
görülen geliştirme ve iyileştirmeleri kapsıyor. Ar-Ge
bütçesi ve enerjisinin %60’ı Ufuk 1 doğrultusundaki
çalışmalara aktarılıyor. Şirketin daha orta ve uzun
vadeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ise Ufuk 2 ve Ufuk
3 kapsamında ele alınıyor. Ufuk 2, yeni ürünlerdeki
geliştirmeleri ve 1,5-2 yılı kapsayan sektörel
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ihtiyaçlara yönelik ürünleri içeriyor. Ufuk 3 ise
dijital dönüşümün odağını oluşturan bulut, büyük
veri ve makine öğrenmesi alanındaki inovasyon ve
Ar-Ge çalışmalarından meydana geliyor. Bunlar da
sırasıyla Ar-Ge bütçesinin yaklaşık %30 ve %10’luk
kısımlarını oluşturuyor.
Pandemi süreci ile uzaktan çalışma ve zaman
yönetiminin önemi arttı. Bu bağlamda Logo yıllardır
uyguladığı ve geliştirdiği, LAPIS (Logo Agile Process
Improvement System), sürekli kendini geliştiren,
yeniliklere hızlı uyum sağlayan, dinamik ve esnek
yapısı ile takım çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarına
odaklanmayı sağlayan çevik bir yazılım geliştirme
metodolojisini IT dışı ekipleri de kapsar hale
getiriyor. Bu sayede Logo çalışanlarının sağlığını ön
planda tutarken Ar-Ge ve Üretim kapasitesini de
artırmayı başarıyor.
Organizasyondaki rol ve sorumluluklar LAPIS’e göre
dağıtılıyor ve LAPIS süreçlerinde Jira, Confluence,
Git gibi ortak araçlar kullanılıyor. Uzaktan çalışma
ile “Daily Scrum” toplantıları şirket içinde kullanılan
iletişim platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.
Ortak bir çalışma ve ürün geliştirme kültürünün
yaratılması için Grup içindeki farklı şirketlerden
tek işe odaklı ekipler kuruluyor. Teknoloji Loncaları
sayesinde Makine Öğrenmesi, Blok Zincir, DevOps (Development and Operations) gibi teknolojik
açıdan öncü alanlarda bilginin yayılması hem
kurum kültürüne hem de inovasyon kapasitesine
katkı sağlıyor.

Yazılım mimarisi departmanı, küresel dijital
eğilimleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek
yeni teknoloji alanlarında kapasite geliştirmenin
yanı sıra, Logo’nun sunduğu hizmetlerdeki tematik
dijital dönüşüm ihtiyaçlarını da tanımlayarak özgün
ve yenilikçi yaklaşımlarla çözüm üretme vizyonuyla
2020 yılında çeşitli projeleri hayata geçirdi.
Bulut dönüşüm süreçlerini daha kolay hale
getirebilmek için “Akıllı Convert” altyapısını hayata
geçirilmektedir. SaaS ERP ürün önermesini
desteklemek için Logo j-Platform köklerinden gelen
%100 HTML, “responsive” ve çoklu kiracılı ERP’sini
betaya sunuyor. Ayrıca sahadan veri toplamak
için Nesnelerin İnterneti (IoT) servisi kullanıma
sunulmaktadır.

Logo.us platformu ile içselleştirilen Makine
Öğrenmesi birikimini Logo Veri Kataloğu projesi
ile bir adım öteye taşınıyor. Yeni nesil sohbet
ajanlarının geliştirilmesi ile çevrim içi yardım ve
dokümantasyon süreçlerini makine öğrenmesi
farkında hale getiriliyor. Uluslararası alanda
rekabetçilik için çoklu dil desteği ihtiyacını yenilikçi
bir yaklaşım sonucu makine öğrenmesi destekli
çeviri servisiyle adresleniyor.
Tamamı makine öğrenmesiyle desteklenen bu
altyapı servisleri sayesinde, Logo bünyesindeki
kurumsal iş uygulamalarında ve hizmetlerinde
müşteri memnuniyetini artırmak üzere çevik ve
hızlı hareket edebilmeyi ve özellikle çoklu dil desteği
süreçlerini daha kaliteli hale getirerek uluslararası
pazar payını artırmak hedeflenmektedir.
Değişen iş modeli sebebi ile artık zorunlu hale
gelen mobil imza servislerini geliştirilmekte ve
uygulamalara entegre edilmektedir.
Dijital dönüşümü desteklemek ve eko-sistemine
hizmet edebilmek için “Low Code” platformu
geliştirilmektedir. “Low code” platformu geleneksel
programlamaların tersine görsel modellemeler
ve sürükle-bırak yapısıyla hızlıca uygulama
geliştirilebilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım ile hiç
kod yazmadan veya çok az kod yazarak hızlı ve
daha güvenilir uygulamalar geliştirilebiliyor.
“Low Code” ile alan uzmanları, altyapı, sistem ve
implementasyon konularına zaman harcamadan,
doğrudan geliştirmeye odaklanabiliyor, çok daha
hızlı uygulama geliştirebiliyor.

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu
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Satın alma ve birleşme yoluyla bünyesine yeni
şirketleri dahil eden Logo, bu şirketlerin teknoloji
alanındaki bilgi birikimlerini ve deneyimlerini
de transfer ediyor. Farklı şirketlerin yazılım
mimarisinde
ortaklaşabilecek
bileşenlerini
belirliyor, Ar-Ge çalışmaları kapsamında bu
şirketlerin ürünlerini kendi standartlarına uygun
şekilde daha verimli ve kaliteli sonuç verecek
şekilde uyarlıyor. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda
hayata geçirilen Logo Paas bütün grup şirketleri
için hizmet eder hale getiriliyor. Bulut dönüşümün
sonucu olarak veri ve veri güvenliği daha da
kritik hale geldiğinden, Yazılım Mimarisi çatısı
altında “Veri Güvenliği” birimi kurulup, bu birim
ile birlikte Uygulama Penetrasyon, Zafiyet Testleri
gerçekleştiriliyor ayrıca “Continuous Integration/
Continuous Deployment” (CI/CD) süreçlerine “Static
Application Security Testing” (SAST) süreçleri
ekleniyor.

Çevik iş süreçleri

Yalın üretim felsefesinin ürünü LAPIS, Logo’nun uzun yıllar süren küresel deneyimlerinden
beslenen ve müşterilere ihtiyaç duydukları çeviklikte hizmet vermeyi mümkün kılan bir
çalışma sistemi.

Logo Grup değerlendirme

36 yıldır işletmelerin verimliliğini ve karlılığını
artırmaya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiren
Logo, bu yazılımlarla birlikte iş süreçlerini de kendisi
geliştiriyor ve sektörün gelişmesine katkı sağlıyor.
İnternetin hızlanması ve kullanımının yayılmasıyla
birlikte değişen müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak,
yalın üretim felsefesinden esinlenerek tasarlanan
LAPIS (Logo Agile Process Improvement System –
Logo Çevik Süreç Geliştirme Sistemi) için ilk adımlar
2008 yılında atıldı. Bu sistem ile şirketin kapasite
planlama, proje yönetimi, kalite ve verimlilik
ölçümleri dahil olmak üzere yazılım geliştirme
yolculuğunun tüm aşamalarını kapsayacak bir
süreç oluşturuldu.
2014 yılında ilk bildirisi yayımlanarak literatüre giren
LAPIS sürekli kendini geliştiren, yeniliklere hızlı
uyum sağlayan, dinamik ve esnek yapısı ile takım
çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı
sağlayan çevik bir yazılım geliştirme metodolojisi.
Ürün özelliklerinde yapılan geliştirmeleri sürüm
takvimine uyumlu şekilde müşterilere ihtiyaç
duydukları çevikliği sağlıyor.
LAPIS süreci, müşterilerin geri bildirimleri
sayesinde kısa döngülerle çıktı üretiyor ve sürekli
geri besleme ile proje geliştirmedeki riskleri en aza
indiriyor. Bu sayede hizmet kalitesi her zaman en
üst seviyede tutuluyor ve projeler daha çevik bir
karakter kazanıyor.

Çevik dönüşüm projeleri: şirketler
üstü programlar
2020’de kurulan ve doğrudan Grup CEO’ya bağlı
olarak çalışan “Çevik Dönüşüm” bölümü, şirketler
üstü operasyonel mükemmeliyet programları
başlatmak, bunları yönetmek ve Logo’nun “merkezi
bilgi birikimi” platformunu geliştirmek amacıyla
kurulmuştur.
Temeli Logo’nun vizyon ve stratejisine dayanan
bu programlar sayesinde Logo marka algısının
yükselmesi, hizmet dönüşümü ve genel operasyonel
verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.
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LAPIS süreci, bir yazılım projesini ürün veya servis
haline getirerek bir üretim hattı gibi çalışılmasına
olanak sağlıyor. Bu anlamda Logo Yazılım
çalışanlarının çoğunun Ar-Ge alanında çalıştığı
bir yazılım fabrikası olarak düşünüyor, ürün ve
hizmetlerini hiç durmadan denetliyor, iyileştiriyor
ve sıfır hatayı hedefliyor. Bu yazılım fabrikasında
tüm ürün ve hizmetler bir iş sahası olarak
değerlendiriliyor. Maliyet ve gelirler planlanıyor,
daha fazla verimlilik için ileriye dönük yatırım
planları yapılıyor.
Logo Yazılım’ın birbirinden farklı amaca hizmet
eden birçok ürünü, ortak altyapı ve ara yüze sahip
olmaları sayesinde kolayca ve aynı sistem üzerinden
erişilebilir hale geliyor.
LAPIS sürecinde geliştirilen ölçme metodu 2018
yılında, makine öğrenmesine dayalı iyileştirme
metodu ise 2020 yılında ulusal konferanslarda
sunulmuştur. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi
ile düzenlenen protokol ile Yazılım Mühendisliği
öğrencileri yaptıkları projelerde geliştirme metodu
olarak LAPIS’i kullanmaktadır.
LAPIS’in temelini Logo’nun nabız atışı olarak ifade
edilen her ürün grubuna özel süredeki periyotlar
oluşturuyor. Bu periyotlarda her ürün için yeni
versiyon lanse ediliyor. Bu ritim ile 2020 yılında
359 sürüm çıkarıldı. Bu sürümlerde sadece Ürün
Geliştirme ekibi tarafından 3.896 yeni özellik
geliştirildi.

Yeni program yaklaşımları: çapraz takımlar
Ayrı bir proje ekibine sahip olmayan Çevik
Dönüşüm tüm programlarını mevcut iç kaynakları
ile gerçekleştirmekte ve uygun yetkinliğe sahip
tüm Logo Grup çalışanları oluşturulacak çapraz
takımlarda (task-force) geçici olarak görev
alabilmektedir. Program kapanışı ve devir teslim
süreci ardından tüm çalışanlar kendi ekiplerindeki
görevlerine dönmektedir.
Çapraz ekip yaklaşımı hedeflere daha hızlı bir
şekilde ulaşılmasının kolaylaştırmanın yanında
ekipler arası bilgi transferi için de uygun bir ortam
da oluşturmaktadır. Edinilen tecrübe ve teknolojik
birikim çalışanlar görevlerine döndüğü zaman da
fayda yaratmaya devam etmekte, kurumsal ilerleme
ve öğrenmeye olumlu katkılar sağlamaktadır.

Köklü, güvenilir, lider marka
Logo Yazılım, Türkiye’nin en Büyük halka açık Yazılım ve en Büyük yerli iş yazılımları
kuruluşu olarak kurumsal uygulama yazılımları alanında Türkiye’nin lider markası olarak
konumlanıyor. Logo Yazılım 2020 yılı içinde marka iletişimine yapmış olduğu yatırımlar
ile bu alanda da liderliğini sürdürmeye ve marka algısını güçlendirmeye devam etti.
Logo Yazılım’ın tüm iletişim çalışmalarının
temelinde, her ölçekten işletmenin işlerini
geleceğe emin adımlar ile taşımalarına yardımcı
olacak kurumsal ve teknolojik içerikler ile bilinç
oluşturmak, bununla birlikte dijitalleşme ve dijital
dönüşüm yolculuklarında Logo çözümlerinin
birçok farklı alandaki katkılarını anlatmak yer
alıyor.

Dijital Pazarlama

“35 yıldır sizinle” iletişim kampanyası

Logo Yazılım liderleri, yıl boyunca 300’den fazla
webinarda ve 50’den fazla dijital etkinlikte üst
düzey yöneticilerden, üniversite öğrencilerine,
Anadolu’daki KOBİ sahiplerinden, yatırımcılara
ve girişimcilerden, akademisyenlere kadar çok
farklı dinleyici gruplarına hitap eden konuşma ve
sunumlar gerçekleştirdi.

Teknoloji dünyası hakkındaki gelişmeler ve
sektörel haberler için Logo Blog
Ticari ve mevzuata yönelik gelişmeleri yakından
takip etmek isteyen, inovasyon ve yenilikleri
işlerini geliştirmek üzere kullanmak isteyen
şirket sahipleri, yöneticiler ve bilişim teknolojileri
uzmanlarına rehberlik etmek için hazırlanan
ve 2018’de yayına giren KOBİ dostu blog sayfası,
2020’de okuyucularına birçok içerik sundu. Logo
Yazılım ürünleri hakkında bilgi ve kullanıcı
deneyimlerinin paylaşıldığı sitede; şirket yönetimi,
yazılım, iş hayatı, insan kaynakları, satış, pazarlama
gibi konulardaki bilgilendirici içeriklerin yanı
sıra, teknoloji dünyası hakkındaki gelişmelere ve
sektörel haberlere de yer verilmeye devam edildi.
Siteye blog.logo.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Sektörün fikir önderleri

Dijital dönüşümde sektöre rehberlik eden,
yazılımın hayatımızdaki yerini ve uzaktan çalışma
sistemlerine odaklanan bu konuşmalar, Logo
Yazılım’ın kurumsal marka imajıyla uyumlu olarak
fikir önderliği konumunu güçlendirmeye destek
oldu.

Sinema

Havaalanı

TV

Plaza

Dergi

Radyo

Sosyal
medya

Teknoloji,
eğlence
ve haber
siteleri
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2019’da kuruluşunun 35. yılını kutlayan Logo
Yazılım’ın “35 yıldır sizinle büyüyor, geleceği
birlikte yazıyoruz” iletişim stratejisi kurgulanarak,
yıl boyunca devam eden 360 derece iletişim planı
oluşturulmuştu. Bu iletişim planının 2020’de de
tekrarlanarak kurumsal kaynak planlaması ve
fonksiyonel çözümlerle geleceğe yatırım yapmayı
ve verimliliğini artırmayı hedefleyen tüm şirket ve
yöneticilere ulaştırılması hedeflendi.

Logo Yazılım, ürün ve çözümlerine yönelik
farkındalığı artırmak için dijital reklamlar ve
organik içeriklerle paydaşlarına ulaşıyor. Dijital
pazarlama faaliyetleri ile satış fırsatlarının tüm iş
birimleri için artırılması amaçlanıyor.

Konuşmacı olarak katılım
etkinliklerden bazıları:

gösterilen

önemli

• İstanbul Techweek 2020
• TOSYÖV XVI. KOBİ zirvesi
• 14. Ankara Start Up Zirvesi
• PMI Türkiye 2. Dijital Proje Yönetim Zirvesi
• PERYÖN 28. İnsan Yönetimi Zirvesi
• TBD KAMU-BİB’23 ve BİMY’27 Bütünleşik Etkinliği
• Dijital Liderler KOBİ’lerle Canlı Yayında Buluşuyor
• Webrazzi New HR Summit
• IDC CIO Summit
• Fast Company “Liderlikte Yeni Normal”
• 3. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi

Logo Grup değerlendirme

Logo Yazılım ayrıca yazılı basında yer aldığı 238 haber ile 15.694.874 erişime ulaştı.

Paydaşların yanında olmak için platformlar
yaratmak
Logo Yazılım, 2020 yılında farklı paydaş gruplarına
yönelik olarak hem kendi organizasyonuyla hem de
sektörün önde gelen STK (Sivil Toplum Kuruluşu),
bilişim ve teknoloji kurumlarıyla iş birliğiyle
gerçekleştirilen 50’den fazla dijital etkinlikte yer aldı.
Bu etkinliklerde, özellikle Türkiye Bilişim Derneği
(TBD) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Bilişim
Meydanı” ve Türkonfed tarafından düzenlenen “Dijital
Liderler KOBİ’lerle Canlı Yayında Buluşuyor” gibi
platformlarda KOBİ’lerle bir araya geldi.
Yıl boyunca İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi), Bilkent
Üniversitesi gibi üniversitelerde teknolojiden finansa,
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inovasyondan pazarlamaya farklı temalarda
gerçekleştirilen pek çok etkinlikte gençlerle buluşan
Logo Yazılım, geleceğini şekillendirme arayışındaki
gençler için ilham kaynağı oldu.
Şubat ayında Antalya’da gerçekleştirilen Logo İş
Ortakları Toplantısı, yaklaşık 800 kişinin katılımıyla
gerçekleşti.
“Dönüşüme
Değer”
temasıyla
gerçekleştirilen toplantıda teknolojideki hızlı değişim,
geleceğe yönelik tasarımlar ve dijital kampanyalar
değerlendirilirken, Logo Yazılım’ın orta ve uzun vadeli
stratejileri de Logo iş ortaklarıyla paylaşıldı.

Logo Yazılım 35.yıl dijital konseri

Logo Yazılım, 35. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
kapsamında Dimitri Kantemir’in İstanbul’da yaşadığı

22 yıl süresince yazmış olduğu saz eserlerinden
esinlenerek besteci ve müzisyen Cengiz Onural’a
hazırlatılan
repertuvarla
2019’da
Bükreş’te
gerçekleştirilen konserin, İstanbul’da da düzenlenmesi
planlandı. Ancak 11 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek
35. Yıl Konseri, pandemi şartları nedeniyle iptal edildi
ve konserin dijital kaydı hazırlandı; konser kaydı ile 6
binden fazla kişiye ulaşıldı.

Logo Grup değerlendirme

Türkiye’nin ilk yazılım şirketlerinden biri olan Logo
Yazılım, Türkiye, Romanya ve Hindistan’da bini aşkın
çalışanıyla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor;
Türkiye’nin yaratıcılığını, sorun çözme kabiliyetini
ve hizmet anlayışını dünya üzerinde temsil etmeye
çalışıyor.

Pandemi dönemine özel iletişim
Logo Yazılım, dünyayı etkisi altına alan küresel salgın
nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve iş
süreçlerinin dijital ortamlardan yönetilmesiyle birlikte
paydaşlarına rehberlik etmek, böylece teknoloji ve
bilişim çağında kanaat önderi olma misyonunu
gerçekleştirmek için webinar serileri düzenledi.

“Logo Yazılım 1200+ çalışanıyla evden çalışmaya nasıl
geçti?”, “CTO gözünden evden çalışma düzenine geçiş”,
“Evden çalışma döneminde e-dönüşüm ve sağladığı
kolaylıklar”, “Evden çalışma düzeninde çevik (agile)
çalışma süreçleri”, “KVKK ve COVID-19 Döneminde
Kişisel Veriler” başlıklı webinarlar ile 1.000’den fazla
kişiye ulaşıldı.

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu

33

Logo Grup değerlendirme

Logo’nun 36. Yılı kutlandı
Son yıllarda önemi daha da artan pazarlama
ve iletişim tekniklerinden biri olan kişisel
pazarlama üzerine odaklanan Logo Yazılım, 36.
kuruluş yıl dönümü için her bir müşterisine özel
kişiselleştirilmiş video içerikleri ile ulaştı. Bu projede
her müşterinin, Logo’lu olma tarihinden bugüne
kaç gün, kaç dakika geçtiği, kullandıkları ilk Logo
ürünü ve mevcut Logo ürünleri bilgilerini 36 yıllık
Logo tarihi ile sunan video içerikleri hazırlandı.

Logo’nun 36. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı
tarihte 50 binden fazla müşteriye kişiselleştirilmiş
video içeriklerinin, 17 binin üzerinde şahıs şirketine
ve tüm iş ortaklarına da kişiselleştirilmiş e-posta
içeriklerinin gönderimleri yapıldı. Logo’nun bugün
Türkiye’nin en hızlı büyüyen bilişim şirketlerinden biri
olmasına katkısı olan tüm paydaşlarına seslendiği ve
Logo’yu tercih ettikleri için teşekkür ettiği 36. yıla özel
bu proje ile marka algısına ve tüm ekosisteme olumlu
bir katkı sağlandı.

Anneler Günü
2020’de Anneler Günü özelinde, sektördeki genel
yaklaşımlardan farklı ve ilgi çekici bir proje hayata
geçirildi. Logo’nun değer yaratma misyonu ve
“Geleceği Birlikte Yazıyoruz” vizyonu, zaman yolculuğu
ve anne özlemi temalarıyla birleştirilerek kısa bir
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fütüristik animasyon filmi hazırlandı. Sosyal medya
hesaplarının yanı sıra haber, teknoloji, spor ve eğlence
sitelerinde yayımlanan “MOM 2084” Anneler Günü
filmi 2 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Kurumsal sosyal sorumluluk

Logo’nun Yönetim Kurulu liderliğinde kurumsal
sosyal
sorumluluk
yaklaşımı
kurumsal
marka ve iletişim birimi tarafından stratejik
olarak yürütülüyor ve farklı paydaşlara göre
değişebilen pek çok unsur göz önüne alınarak
önceliklendiriliyor.
Logo 1.200’e yakın çalışanı ve 800’den fazla iş ortağı
ile 5 binin üzerinde kişiden oluşan bir ekosisteme
sahip. KSS yol haritasını şekillendirirken bu
ekosistemin de dahil olmasını sağlamak amacıyla
2018’de çalışanları ve iş ortakları ile yaptığı
görüşmeler ve anket çalışmaları sonucunda Logo,
kurumsal sosyal sorumluluk önceliğini “eğitim”
olarak belirledi. Bu doğrultuda ekosisteminde
farkındalık yaratmaya, gönüllülük bilincini ve
kültürünü yaymaya ve teşvik etmeye, ekosisteminin
büyüklüğü ile bu konuda da farklılığını ve değerini
öne çıkarmaya odaklandı. Bu amaç kapsamında
Logo Yazılım’ın Kurumsal Marka ve İletişim, İnsan
ve Organizasyonel Dönüşüm ve Kanal Yönetimi
birimlerinin oluşturduğu üçlü bir yapılanma,
belirlenen projelerde birlikte çalışıyor.
Logo Yazılım, ekosisteminde birliktelik duygusunu
önemsiyor; dahil olmayı ve birliktelik duygusunu
güçlendiren bir yaklaşım benimsiyor. Bu
yapılanmayı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek
için KSS kapsamında attığı her adımda çalışan
ve iş ortaklarının birlikte yer alabileceği projeler
geliştiriyor.
Logo Yazılım 2020 yılında çeşitli sivil toplum
kuruluşlarına toplam 718.288 TL bağış yaptı.

Logo’da gönüllülük
Logo’da gönüllülük yaklaşımı, şirketin 36 yılda
oluşan kurumsal kültürünün bir parçası olarak
çalışanlar ve iş ortakları tarafından benimseniyor.
Logo, teşvik etme ve ödüllendirme mekanizmaları
ile bu kültürün daha da yaygınlaşmasını sağlıyor.
Çalışanların gönüllü olduğu her projenin
duyurulmasına, sağladığı katkının paylaşılmasına
ve benzer girişimlerin teşvik edilmesine önem
veriliyor. Bunun için takım çalışması ve dostça
rekabet teşvik ediliyor, herkesin bireysel olarak da
her an her yerden katkıda bulunabileceği kapsayıcı
ve eğlenceli aktiviteler planlanıyor. Bu tür etkinlikler
kurum içindeki departmanlar ve birimler arasında
iletişimi güçlendiriyor, çalışanların iyilik hareketi
içinde olmasını sağlayarak onların mutluluğunu
ve motivasyonunu artırmaya katkıda bulunuyor.
Bu kapsamda 2020’de gerçekleştirilen KSS
çalışmalarından
biri,
STEPtember Türkiye iş
birliğiyle düzenlenen ‘İyilik Adımladık, Dünyayı
Turladık” etkinliği oldu. Bu etkinlikte Celebral
Palsy’li çocukların eğitimine destek olmak için
evden atılan adımlar bağışa dönüştürüldü.
Logo çalışanları bu proje için 5 milyon 567 bin
549 adım attı. Logo Yazılım, kurumsal bağış
kapsamında çalışanlarını destekleyerek en çok
bağışı toplayan ilk 5 şirketten biri oldu. Böylece 84
çocuğun eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçları Logo
Yazılım tarafından karşılandı. Bu kapsamdaki bir
diğer projede de “İyilik Peşinde Koş Adım Adım
Platformu” aracılığıyla Darüşşafaka Cemiyeti’nin
“Söz konusu eğitimse her yerde koşarız” temalı
yardım kampanyasına hem Logo çalışanları hem
Logo Yazılım Kurumsal olarak destek sağlandı.
Projede gönüllü olan 24 çalışanıyla en çok bağış
toplayan 6 şirketten biri olan Logo, proje sonunda
15 çocuğun 1 yıllık uzaktan eğitimini karşıladı.
Nitelikli eğitimin tabana yayılmasını hedefleyen
Anadolu Bursiyerleri projesi kapsamında, Koç
Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan
iki kız öğrenciye 2017 yılından beri Logo Bursu
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Logo
Yazılım,
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları’ndan Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme (SKA 8), Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı (SKA 9) ile Eşitsizliklerin Azaltılması’na (SKA
10) toplumsal boyutta hizmet eden çalışmalar
yürütüyor ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
yaklaşımını bu temelde şekillendiriyor.

sağlanıyor. Her yıl Koç Üniversitesi Rektörü'nün
verdiği davette bütün öğrenciler ve destekçileri
bir araya geliyor. Logo Yazılım Yönetim Kurulu
Başkanı’nın da katılımıyla gerçekleşen bu
davetlerde Logo çalışanları öğrencilerle buluşuyor,
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak
mentorluk sunuyor.
Logo, ayrıca TurkishWIN ile iş birliği kapsamında
Üst Düzey Mentorluk Programı’na da dahil oldu.
Program kapsamında Logo’yu temsilen mentorluk
yapan kadın yöneticiler, genç kadın öğrencilere
kariyer yolculuklarında fark yaratmaları ve iş
hayatıyla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt
bulmaları için destek oldu.

Logo Grup değerlendirme

Uzaktan eğitim süreciyle birlikte Logo çalışanları,
dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini bağışladı
ve bu cihazların ihtiyacı olan öğrencilere
gönderilmesi sağlandı.
Ayrıca kurum içindeki bilgi birikimini ekipler
arasında aktarabilmek ve çalışanlar arasında
birbirinden öğrenme kültürünü geliştirmek için
2019 yılında hayata geçirilen İç Eğitmenlik Projesi,
2020’de de devam etti. İlk değerlendirmeler
sonunda Eğiticinin Eğitimi programına katılan 12
iç eğitmen mezun olmuş ve Logo içinde eğitimler
vermeye başlamıştı. İkinci eğitmen grubu ise
Kasım 2020 itibarıyla eğitim programına başladı.
Bunların dışında, özellikle dezavantajlı bölgelerde
yetişen çocukların eğitimine, mutluluğuna ve
sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan
Bütün Çocuklar Bizim Derneği, Logo’nun kurumsal
sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına
bilgi birikimi ve projeleriyle önemli desteklerde
bulunuyor.
Logo’nun pandemi öncesinde başlattığı bir başka
önemli projede de Logo çalışanları, geleceğin
yazılımcılarını yetiştirerek yerli ve milli yazılımları
üretecek bir okul olmayı amaçlayan M. Tuğrul
Tekbulut Bilişim Teknik Meslek Lisesi’ndeki
meraklı ve istekli öğrencilere ders saatleri
dışında Bilgisayar Kültürü, MS-Office, HTML ve
CSS dersleri veriyor. Ayrıca, aynı okuldaki üstün
yetenekli öğrencilerin ders saatleri dışında gittiği
Gebze Bilsem’de (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi)
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de Python ve Veri Bilimine Giriş dersleri veriliyor.
2020 yılında, 100’den fazla Logo çalışanı farklı
projelerde toplam 2000 saat boyunca gönüllü
çalışma yaptı.

Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi
Logo Yazılım, gelecek nesillere karşı sorumluluk
duygusunu yansıtan “geleceği birlikte yazma”
vizyonu kapsamında 2019 yılında Logo Geleceği
Yazanlar Atölyesi’ni hayata geçirdi. Geleceğin
yazılımcılarına
bugünden
ilham
vermeyi
hedefleyen bu inisiyatif, Bütün Çocuklar Bizim
Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon’un katkılarıyla
yürütülüyor.
Atölyede verilen dersler ile çocukların eğlenceli
metotlarla kod yazmayı bugünden öğrenmeleri,
mekanik yeteneklerini ve analitik düşünme
becerilerini geliştirip geleceğin mühendisleri,
doktorları ve bilim insanları olmaları amaçlanıyor.
İlk kodlama atölyesi, BÇBD’nin yönlendirmesiyle
dezavantajlı bölgelerde yetişen çocuklarla
gerçekleştirildi. Logo, bu çalışmadan aldığı ilhamla
ekosistemi içinde bir iş birliği yaparak bu projenin
ülke çapında yaygınlaştırılmasına karar verdi.
Bugüne kadar 2 binden fazla çocuğa ulaşmayı
başaran Logo Robotik Kodlama Atölyeleri’nin de
Logo çalışanları ve iş ortaklarının da desteğiyle
tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Proje
kapsamında 8-10 yaş grubundaki çocuklara
32 hafta süreyle verilen robotik kodlama
eğitimlerinde 3D tasarım, farklı çizim yöntemleri,
algoritma oluşturma, 3D materyalleri organize
etme, sensör kullanarak robot üretme, kontrol
ifadelerini kullanarak
“eğer…ise”
mantığını
kavrama, interaktif oyun ve hikâye yaratma,
grafiksel programlama bloklarını kullanma gibi
konularda uygulamalı çalışmalar yapılıyor.
2020 yılında Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi
projesine, Logo çalışanlarının lise çağındaki
çocukları da dahil edildi ve 15 öğrenci, gönüllü
eğitmenlik yapmalarını sağlayacak gerekli
eğitimleri aldı. İlerleyen dönemlerde Logo
ailesinin gençleri de projeye gönüllü olarak destek
verebilecek.

Ayrıca Geleceği Yazanlar Atölyesi’nin hayata
geçirildiği her okulda, Logo çalışanları ve iş
ortakları birlikte, Geleceği Yazanlar Atölyesi
öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
2020 yılının Şubat ayında gerçekleşen İş Ortakları
Toplantısı’nda projeye iş ortaklarının da katkılarını
sağlamak üzere bilinçlendirme ve farkındalık
faaliyetleri gerçekleştirildi. Bir etkileşim alanı
oluşturularak iş ortaklarının atölyedeki 3D Printer,
VR gözlüğü, 3D kalem gibi cihazları denemeleri
ve projeyi benimsemeleri sağlandı. İş Ortakları
Toplantısı’nda gönüllülük bilincini yaymak ve teşvik
etmek amacıyla Gönüllülük ve Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Ödülü ile atölyeye katkı sağlayan iş
ortakları ödüllendirildi.

Logo Grup değerlendirme

Pandemi
döneminde
Geleceği
Yazanlar
Atölyesi’ndeki sınıf içi eğitimlerin müfredatı
Atölye Vizyon iş birliğinde uzaktan eğitim şekline
dönüştürüldü ve “Logo Geleceği Yazanlar AtölyesiDijital” projesi hayata geçirildi. Her bir öğrenciye
bilgisayar, internet paketi, pinoo kart, ışık
sensörü, buzzer modülü, RJ-11 kablo gibi sensör
ve modüller ile mukavva, el işi kâğıdı, silikon gibi
sarf malzemelerden oluşan Maker Seti gönderildi.
Logo’nun merkezinin de bulunduğu Kocaeli’nin
Gebze ilçesindeki bir ilkokuldan 6 öğrenci ile
başlayan dersler yaygınlaştırılarak Elâzığ ve
Antalya’daki okullara da ulaştı.  4 haftalık uzaktan
eğitimle gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar
trafik lambası uygulaması, ışıklı robot, bariyer
uygulaması, el sallayan robot, hırsız alarmı, park
sensörü, akıllı saksı, akıllı baston, çamaşır kurutma
uygulaması gibi 382 adet icat yaptı.
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Sosyal etkiler
2006 yılında kurulan ve bir sponsorluk çalışması
olmanın ötesine geçerek düzenli yatırım yapılan
bir spor kulübüne dönüşen Logo Yelken Takımı,
alanında pek çok ulusal ve uluslararası başarıya
sahip 15 kişiden oluşuyor. Logo Yelken Takımı,
şirketin spora verdiği desteğin ve bu alanda
yarattığı sosyal etkinin bir parçası olarak dikkat
çekiyor. Takım, 2020’de katıldığı 28 yarışta 7
birincilik, 11 ikincilik ve 9 üçüncülük dereceleri ile
toplamda 19 kupa kazandı.

Logo Grup değerlendirme

Ayrıca bu sene İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen
ve tüm Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı ve
Bosphorus Cup’ta Boğaz Etabı’nda birinci olarak
#IRC2 klasmanını 2. sırada tamamladı.

Sosyal duyarlılık
Logo Yazılım’da sosyal duyarlılık en üst düzeyden
başlayarak organizasyonun tüm yapısında somut
olarak görülebiliyor. Yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve çalışanlar, sosyal sorunlara karşı
aktif bir duyarlılık gösteriyor; önemli bir bölümü
sosyal alanlarda ve STK’larda (Sivil Toplum
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Kuruluşu)
faaliyetler
yürütüyor.
Şirketin
kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul
Tekbulut’un Millî Eğitim Bakanlığı ile kurduğu M.
Tuğrul Tekbulut Bilişim Teknik Meslek Lisesi ve
çeşitli startup’lara yaptığı yatırımlar da şirketin
ürettiği yan sosyal etkiler olarak öne çıkıyor.

Çalışan deneyimi odaklı anlayış

Çalışan deneyimini etkileyen 3 boyut şöyle
sıralanıyor:
1. Liderlik kapasitesinin geliştirilmesi
2. Kültürel çalışma ortamı ve iklimi açısından
bakılması
3. Yapı, sistem ve süreçlerin vizyon ve hedeflere
hizmet edecek seviyede olması

Logo Dijital Çerçevesi
İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm stratejisini
destekleyecek dijital dönüşüm hamlesi, Lo-Go
Dijital başladı. Logo Dijital ile dijital dönüşüm
parametreleri 4 odağı olan bir modele yerleştirildi
Dijital düşünce ve bakış açısını geliştirmek
için dijital okur-yazarlığı artırmak, sosyal ve

duygusal zekaya odaklanmak, dijital dönüşüm
modelinin ilk odağı olarak konumlandırıldı. Dijital
iş yetkinliklerini geliştirmek ve veri güvenliği,
teknolojik altyapı, siber güvenlik, Logo ürünleriyle
ilgili detaylı bilgiler gibi konularda gelişimi
sağlamak ve bilgi düzeyini artırmak konusu, ikinci
odak olarak belirlendi. Üçüncü odak, uzaktan
çalışma modeline uyumu kolaylaştırmak, çevik
(agile) yazılım geliştirmek, proje yönetimi ve
organizasyon kurma yetisi kazandırmak oldu.
Son olarak da müşteri süreçlerinden, Logo’nun
süreçlerine kadar nelerin değiştiğini kavramak,
yeni ihtiyaçlara göre süreçleri uyumlandırmak gibi
konularla dördüncü odak oluşturuldu. Bu dijital
dönüşüm hamlesi, devam eden uzaktan çalışma
sürecinde çalışanlara verimli bir çalışma deneyimi
sunmayı sağlıyor.
Bilgi

Logo Dijital Çerçevesi
Bakış açısı ve beceriler
•
•
•
•
•
•
•
•

Dijital okur yazarlığı arttırmak
Öğrendiklerini unutmak (unlearn)
Belirsizlikten fırsat yaratmak
Koçluk/Mentorluk + geri bildirim
Değişim yönetimi
Sosyal ve duygusal zeka + iletişim tarzı
Farklı kuşaklarla çalışmak
Ekipleri ve networklere liderlik etmek
ve tek takım

Çeviklik
• Çalışma yöntemleri (Agile 101,
Agile 102, LAPIS vb.)
Design thinking
Agile proje yönetimi
Agile organizasyonlar kurmak
Esnek (lokasyon ve zaman
bağımsız) çalışma kültürü

•
•
•
•

• Dijital business yetkinlikleri (i4.0,
farklı sektörlerde ve rollerde neler
değişiyor? vb.)
• Teknoloji bilgisi (Veri analitiği,
cloud, makine öğrenmesi, app
tabanlı servisler, vb.)
•
Domain bilgisi (sektörel ve
fonksiyonel)
• Ürün bilgisi
• Veri güvenliği ve siber güvenlik
• Analitik

Süreçler
•

Müşterilerin ve iş ortaklarının
süreçlerinde neler değişiyor? (satış
4.0, müşteri yönetimi 4.0 vb.)
• İç süreçlerde neler değişiyor?
(Sözleşme yönetimi, IT, İK, finans,
kurumsal iletişim, vb.)
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Logo ailesinin her bir üyesinin mutluluğunu, sağlığını, verimliliğini ve gelişimini
destekleyen İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm çatısı, 2018 yılında oluşturulmuştu. İnsan
kaynakları (İK) yönetiminde, işveren markası olarak Logo’nun itibarını yükseltmeyi
sağlayacak çalışmaların ilk adımı, strateji belirleme süreci olmuştu. Bu doğrultuda İnsan
ve Organizasyonel Dönüşüm stratejisi; “çevikliğin, yaratıcılığın, yenilikçiliğin, verimliliğin
ve sürekli ilerleme kültürünün benimsendiği, çalışan deneyimine odaklanan ve örnek
liderlerin, ekipleri koçluk yaklaşımıyla geliştirdiği bir işveren markası olmak” üzerine
konumlanıyor.

Liderlik platformlarının ve
hedeflerin her seviyeye yayılması

stratejik

Logo Yazılım’ın büyüyen yapısının gereklilikleri
ve uluslararası bir yapı oluşturma stratejisi
doğrultusunda, organizasyon büyük bir Grup
şemsiyesi altında çalışmaya devam ediyor.
Logo Yazılım bünyesindeki şirketler ve şirket
özerkliğinde hareket eden ana ürün ve hizmet
hatları Logo Grup çatısında İş Birimleri olarak
konumlanıyor:
•
•
•
•
•

Logo Yazılım Türkiye
eLogo
Logo Perakende Çözümleri
Logo KOBİ Dijital Hizmetler
Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Logo Grup değerlendirme

Bu iş birimlerine paralel olarak bütün Grup
şirketlerine destek verecek ve alanlarında ana
stratejileri belirleyecek olan Finans, Teknoloji,
İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm, Bilgi
Teknolojileri ve İş Süreçleri ile Kurumsal İletişim
fonksiyonları da Logo Grup Fonksiyonları olarak
yapılandırıldı. 2020 yılı itibarıyla Logo Grup
fonksiyonlarına Çevik Dönüşüm Projeleri de
eklendi.
Her çalışanın kendi hedefini şirket hedefine
doğrudan bağlayabilmesi ve yaptığı işin büyük
resimdeki yerini görebilmesi amacıyla İOD (İnsan
ve Organizasyonel Dönüşüm) fasilitasyonunda her
bir Grup şirketi ve iş birimi için strateji ve hedef
belirleme çalıştayları düzenlendi. Gerçekleşen
toplam 16 hedef belirleme çalıştayına 143 Logo
yöneticisi katıldı. Bu çalıştaylarla, hedeflerin tüm
çalışanlara doğru ve sağlıklı şekilde aktarılmasını
sağlamak amaçlandı. Liderlerin performans
değerlendirmede kalibrasyonu doğru şekilde
sağlayabilme ve yedekleme planlarına girdi
sağlamak amacıyla da 2020 sonunda tüm birimlerle
16 ayrı performans kalibrasyonu toplantısı, 72
yöneticinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Uygulanmakta olan Korn Ferry-Hay Ücret Sistemi
yeniden değerlendirilerek unvan odaklı yapıdan
kademe odaklı yapıya geçildi. Dar ve geniş
kademe yapısı tanımlarının netleştirilmesiyle
kariyer patikaları, yatay-dikey hareketler üzerinde
haritalandırılabilecek bir hale getirildi. Bu sayede
hem bütün İK (insan kaynakları) politikaları
kademelere bağlandı hem de organizasyon
içindeki unvana göre yükselme algısı farklı bir
odağa taşındı. Sistemin Romanya ve Hindistan’daki
yurtdışı iştiraklerinde yaygınlaştırılması için 2019
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yılında başlayan faaliyetler 2020’de de devam
ederek Hindistan’ın “grading” yapısı tamamlandı.
Bu faaliyetlerle farklı organizasyonlardaki
denkliklerin kurgulanması, farklı fonksiyonlar ve
ülkeler arası transferlerin ve rotasyonların daha
akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Uzaktan çalışma dönemi
Dünya Sağlık Örgütü’nün, 28 Şubat 2020 tarihinde
salgın riskini tüm dünya geneli için “en yüksek”
düzeye yükseltmesiyle birlikte ülkemizde henüz
koronavirüs vakası teyit edilmediği dönemde
Logo’da Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve İş Sürekliliği
Masası (ÇSGIS) kuruldu. Bu kapsamda ÇSGIS
Masası, ‘Pandemi Önlemleri’ konusunda İSG (İş
Sağlığı ve Güvenliği) Kurulu ile paralel hareket
etmeye başladı.
3 Mart itibarıyla düzenli aksiyonlar alan ÇSGIS
Masası 17 Mart’tan itibaren tüm ofislerin uzaktan
çalışmasına karar verdi. Bu kapsamda şirket
intranetinde COVID-19 bilgilendirme alanı açıldı
ve çalışanların bu süreçte soru ve yönlendirmeleri
için bir bilgi grubu kuruldu. Burada, resmî
kurumlardan gelen bilgilendirmeler düzenli
olarak paylaşıldı.
İSG uzmanları ve işyeri hekimleri ile birlikte
her ofis alanı için ayrı olmak üzere, ‘’Acil Durum
Pandemi Planları‘’ hazırlandı, yasal değişikliklere
göre güncellemesi devam ediyor.

• İş sürekliliği kapsamında ofislere giriş yapması
gereken herkesin güvenlik personeli tarafından
ateşinin ölçülmesi ve Covid-19 ön tanı formunun
doldurulması için ve vaka tespiti halinde yapılacak
uygulama süreci ve ‘’Ofis Giriş Kontrol Formu‘’
düzenlendi.

• Bu süreçte ofisleri kullanması gereken çalışanlar
için, ‘’Logoluların Antivirüs Programı‘’ hazırlandı,
Bu programa uygun olarak Ofis Kapasite Raporu
hazırlandı ve görsel uygulamalar yapılarak, ortak
alanlar dahil altyapının da yasal standartlara
uygunluğu için gerekli çalışmalar yapıldı.
• Sağlık Bakanlığı, Valilik, OSGB uygulamalarındaki
yasal değişim ve süreçler takip edildi, gerekli
önlemler
alınarak
kendi
sistemimizde
uygulanması sağlandı. İlgili denetimlere katılım
sağlandı. Yasal değişikliklere göre güncellenmesi
devam ediyor.
• Müşteri ziyaretine gitmesi gereken çalışanlarımız
için alınması gereken tedbirler belirlenerek,
‘’Müşteri Ziyaret Formu’’ ile uygulama takip
edilmeye başlandı, süreç devam ediyor.
• İlgili yasal kurumlara ve hizmet alınan
tedarikçilere yasal raporlamalar ve bilgilendirmeler
yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
• İsteyen çalışanların evlerine (toplam 350 Logolu)
evde çalışma ergonomisinin sağlanması için
çalışma sandalyesi ve monitörlerin gönderimi
sağlandı. Ofis ekipmanı ihtiyacı olan çalışanlara
gönderimler yapılmaya devam ediyor.
• İş sürekliliği nedeniyle ofislere gelmek zorunda
olan çalışanlara PCR testleri düzenli olarak
gerçekleştiriliyor.
• Kendisine veya yakın çevresinde tanı konulan
çalışanların durumları düzenli olarak takip
edilmektedir, kendilerine gerekli yönlendirme ve
bilgilendirmeler yapılarak, işyeri hekimi ve OSGB
süreçleri yasal mevzuatlara uygun olarak iletişime
geçiliyor.
• Tüm ofislerde ortak ve çalışma alanlarında
detaylı bina dezenfeksiyon ilaçlamaları yapıldı.
• Çalışma alanlarının girişlerine ve ortak alanlara
dezenfektan cihazları yerleştirildi.
• Tüm ofislerimizde bulunan havalandırma
sistemlerinin bakım ve temizlik çalışması yapıldı.
• Temizlik personeli, güvenlik personeli ve
yemekhane personeline hijyen ve enfeksiyon
eğitimi verildi.
• Ofislere giriş yapan tüm çalışan ve ziyaretçilerin
HES kodu sorgulamasının yapılması ile ilgili
çalışmanın yapılması için sistem kurulumu yapıldı
ve uygulama devreye alındı.
• Çalışanların ihtiyaç halinde PCR testlerini rahat
bir şekilde yaptırması için tüm lokasyonlard
hizmet alınabilecek sağlık kurumları ile
anlaşmalar yapıldı.

• Şirket içi çalışmalar hakkında düzenli olarak
bilgilendirilmesi,
• Uzaktan çalışma sürecinde ihtiyacı olacak bilgi
ve desteğe erişmesi,
• Kurumsal liderlik kapsamında liderlerle birebir
iletişime geçmesi amaçlandı.

Uzaktan çalışma süreci ile çalışanlarla iletişimi
sürdürmek ve onları hem sosyal alanda hem de
şirketle ilgili konularda bilgilendirmeye devam
etmek için Evde’yiz platformu kuruldu. Evde’yiz
platformu ile tüm Logo çalışanlarının;

“Çalıştığım şirketin insani değerlere ne kadar önem
verdiğini, sağlığımızın onlar için ne kadar önemli
olduğunu ve bize verdikleri değeri hissettirdikleri için
kendimi şanslı hissediyorum.”

Logo Grup değerlendirme

Uzaktan çalışmaya geçilen ilk haftalarda Bilgi
Teknolojileri Birimi, bu süreçte çalışanlara destek
olabilecek yönlendirme rehberleri paylaştı. İOD
birimleri ise çalışanların uzaktan çalışma sürecine
kolay bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı
olmak amacıyla Belirsizlik Durumunda Kaygı
ve Stres, Sağlıklı Beslenme, Ergonomi ve Göz
Sağlığı gibi konularda webinarlar düzenledi. Aynı
zamanda evde çalışan ebeveynler için Çocuklarla
Çalışma Rehberi hazırlandı. Bunların yanı sıra
uzaktan çalışma kültürünü geliştirmeye yönelik
rehberler de sunuldu. Logolularla her hafta sonu
aileleri ile birlikte vakit geçirebilmelerine olanak
sağlayan, liderler ve çalışan önerilerinin de dahil
edildiği kaynak bültenler yayınlanmaya devam
ediyor.
Ayrıca pandemi sürecinin başından beri bir
Kurumsal liderlik örneği olarak Logolu Liderlerle
Biz Bize webinarları düzenleniyor. Webinarlar
ile Logo Liderler Platformu’nda bulunan liderler,
tüm çalışanlarla bir araya gelerek hem sektör ve
sorumlu oldukları birim ve sosyal konularda bilgi
paylaşımında bulunuyor hem de çalışanların
sorularını doğrudan yanıtlayabiliyor.
Uzaktan çalışma döneminde çalışanların pandemi
özelindeki sorunlarını dinlemek ve genel
memnuniyeti ölçmek adına düzenli anketler ve
değerlendirmeler de gerçekleştirildi. Sonuçlar;
• Logo aksiyonları konusunda genel memnuniyetin
%99
• Logo’nun yaptığı iletişimi yeterli bulanların %99
• Takım ruhunu kaybetmeden çalışanların %96
• Ofisteki verimliliğin evden de sağlanabildiğini
düşünenlerin ise %87 oranlarında olduklarını
gösteriyor.
“Bir insanı, kendisini güvende hissetmesi ve huzurlu
olması mutlu eder. En önemlisi de hayalleri ile birlikte
hayata bağlar. Tam da bu noktada, her anlamda bu
güzel duyguları hissettirdiği için, iyi ki Logo’luyum
diyorum.”
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Çalışanlara özel iletişim kanalları
Logoluların
uzaktan
çalışma
döneminde
paylaşımda bulunmaları ve iletişimin devamlılığı
için sosyal medya üzerinde de farklı çalışmalar
gerçekleştirildi.

Logo Yazılım Kariyer hesapları

Logo Grup değerlendirme

Facebook ve Instagram üzerinden Logo’nun İK
uygulamaları ve kariyer olanaklarının paylaşıldığı
hesaplarda
uzaktan
çalışma
döneminde
çalışanların da katılım sağlayabileceği yarışma
kurguları tasarlandı. Bu sayede şirket içerisinde
ve dış kanallarda iletişime geçilerek çalışanların
kendi içeriklerini üretmeleri sağlandı. Bu süreçte
Logo’nun kariyer sosyal medya hesapları ile
toplamda 46.000’in üzerinde kişiye erişildi.

Logo’da özel günler için fiziksel olarak gerçekleşen

etkinliklerin tamamı pandemi döneminde online
olarak düzenlendi ve çalışanların bu etkinliklere
katılımı sağlandı. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Günü’nde farkındalığı artırmak amacıyla
çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda tüm
çalışanlara video konferanslarda kullanabilecekleri
görsel arka planlar gönderildi; o hafta ekosistem
içerisinde farkındalığı artırmak adına turuncu
giyilmesi istendi; ayrıca şirket içinde kadına
yönelik şiddet konusunda farkındalık webinarı
gerçekleştirildi.

Spotify kanalı
Logo Yazılım’da İOD biriminin öncülüğünde,
çalışanların paylaştığı şarkılardan oluşan listeler
hazırlamak için bir Spotify kanalı hazırlandı. Pilot
çalışması LOG-in stajyerleri ile başlayan müzik
listelerine her ay eklemeler yapılıyor ve şirket
müzik listeleri oluşturuluyor.
5 yıldır sürdürülen ve gelenekselleşen 23 Nisan
Logo Çocuk Şenliği’nde Logo çalışanlarının
çocukları
tasarım
atölyelerinden
dans
etkinliklerine kadar birçok yaratıcı etkinlikte bir
araya geliyordu. Pandemi nedeniyle şenlik bu yıl
dijital olarak düzenlendi. Dijital 23 Nisan Logo
Çocuk Şenliği’nde Logo çalışanlarının çocuklarına
büyüdüklerinde ne olmak istedikleri sorularak
evlerindeki malzemelerle bu mesleği yaratmaları
istendi. Çocuklar tarafından yapılan çalışmalar
Logo’nun sosyal medya kanallarında paylaşılarak
onlara tasarımlar hazırlandı. Çocuklar için o hafta,
23 Nisan’a özel hafta sonu kaynakları paylaşıldı
ve yapılan iş birlikleriyle çocuk kitapevlerinden
indirimler sunuldu.
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Discord oyun kanalı
Çalışanlar arasında sosyal iletişimin devam
etmesini ve çalışanların birlikte eğlenebilmesini
sağlayan Discord kanalı sayesinde yaklaşık 50
kişilik bir oyun ekibi kuruldu. Bu ekip, düzenli
olarak birlikte oyun oynuyor ve paylaşımda
bulunuyor.

Çalışan memnuniyeti ölçümleri
2018 sonunda gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı
Anketi’nin (ÇBA) sonuçları 2019 yılında Logo
Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu tarafından tüm
Logo çalışanlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmıştı.
Gelişim alanı olarak tespit edilen konuların
derinlemesine incelenmesi için Logo’nun

Tüm bu çalışmalar sonrasında 2020 yılında
Çalışan Bağlılığı Anketi tekrar gerçekleştirildi.
Ankette ölçümlenen 14 ana boyutun tamamında
%6 ila %16 arasında değişen oranlarda iyileşmeler
kaydedilmesiyle çok önemli bir başarıya imza
atıldı. Anket kurgusunun en önemli unsuru
olan ve Logo’ya özel olarak belirlenen 6 endeks
aracılığıyla Logoluların yönetsel kültür, bağlılık,
yetkilendirilme, çeşitlilik, Logo ürünlerinden
memnuniyet ve dijital olgunluk alanlarındaki
görüşleri alınıyor. Bu indekslerde de bu yıl 2018
yılına göre %12’ye varan oranlarda iyileşmeler
sağlandığı görüldü.

tüm fonksiyonlarından ve her seviyeden 179
kişinin katılımıyla 12 odak grup toplantısı
gerçekleştirilmişti. Odak grupların önerileri
doğrultusunda 16 proje grubu oluşturularak
proje gruplarında Logo çalışanlarının sunduğu
proje fikirleri ve gelişim önerileri ile 2020 yılı
için bir aksiyon planı oluşturulmuştu. Fiziksel
çalışma ortamına yönelik iyileştirme önerileri
de İdari İşler ve Bina Yönetimi birimi tarafından
değerlendirilerek tüm lokasyonlarda çeşitli
iyileştirme çalışmaları yapılmıştı.

Yönetim
endeksi

Çeşitlilik
endeksi

Katılım
endeksi

Yetki verme
endeksi

ENPS
Endeksi

Dijital
olgunluk
endeksi

Türkiye

80

95

79

73

90

80

Trend-Türkiye

68

94

71

62

86

-

Logo All Digital
Logo çalışanlarının uzun dönemli vizyon ve
stratejileri içselleştirmeleri, büyük ölçekli
değişimlerden haberdar olabilmeleri, ayrıca iç
iletişimi güçlendirme amacıyla düzenlenen Logo
All Digital toplantısı, 7 Şubat 2020’de dijital olarak
gerçekleştirildi. Logo All Digital toplantısında iş
birimleri genel müdürleri 2020 yılı hedeflerini
açıklayarak bu kapsamda çalışanların ortak
hedefler ve yeni yaklaşımlar hakkında farkındalık
sahibi olması sağlandı.

Performans Gelişim Atölyeleri
Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmek
amacıyla Kendine Liderlik, Ekibine Liderlik, İşine
Liderlik olmak üzere 3 fazlı Liderlik Gelişim
Programı tasarlandı ve bu program yaklaşık
125 üst ve orta kademe yöneticinin katılımı ile
tamamlandı. Ayrıca performans değerlendirmesi
sürecine katkı sağlamak amacıyla Geri Bildirim

Logo Grup değerlendirme

Endeks analizleri

Eğitim Programı da gerçekleştirildi. Direktör ve
Müdür düzeyinde toplam 15 yönetici Gelişim
Merkezi Programı’na dahil oldu ve bu yöneticiler
için Bireysel Gelişim Ajandaları hazırlandı.
Yüksek performans kültürünü güçlendirmek
amacıyla tasarımı ve içerik üretimi İnsan ve
Organizasyonel Dönüşüm ekibi tarafından
gerçekleştirilen Performans Gelişim Atölyesi,
temmuz ayında Logo Akademi bünyesinde
yayına alındı. Atölye, uzaktan çalışma sürecinde
performans yönetiminin daha verimli geçmesini
amaçlayan bir kurgu olarak tasarlandı. Performans
yönetimi süreci, geri bildirimler, performans
görüşmeleri, yetkinlikler, uzaktan çalışma
modelinin getirdiği yeni dinamikler gibi pek çok
konuda içeriğin yanı sıra e-öğrenme modülleri
ve makalelerle desteklenen bir gelişim yolculuğu
formatında düzenlendi. Atölye, 2021 yılında da
yeni içeriklerle gelişmeye devam edecek.
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Logo GROW
2020 yılı Ocak ayında lansmanı yapılan öğrenme
odaklı kariyer gelişim modeli Logo GROW;
performans yönetimi, kariyer gelişimi, öğrenme
& gelişim ve yedekleme olmak üzere 4 temel
boyuttan oluşuyor. Logoluların kendi kariyer
yolculuklarını tasarlayabilmeleri ve bu yolculukta
daha etkin bir rolde olmaları üzerine kurgulanan
modelin mottosu “Kariyerinin dümeninde sen
varsın!” olarak belirlendi.

alternatifi ve bu geçişler için minimum
gereksinimler tanımlandı. Kariyer matrisi
çalışması Temmuz ayında Logo’nun kurumsal
intranet portali Sosyalogo’da tüm Logoluların
erişimine açık olarak yayımlandı.

2019 yılında devreye alınan kariyer patikaları 2020
yılında Logo GROW bünyesinde gerçekleştirilen
Faz-2 çalışması ile zenginleştirildi. Direktör
düzeyine kadar çeşitli seviyelerdeki 134 farklı
rol için toplam 527 yatay ve dikey kariyer geçişi

İş
sürekliliğinin
ve
liderlik
kültürünün
devamlılığının sağlanması amacıyla 2020 yılında
gerçekleştirilen bir diğer çalışma ise kritik rollerin
yedeklenmesi oldu. Bu kapsamda 42 farklı
yönetici rolü için potansiyel değerlendirmeleri
gerçekleştirildi ve yedekleme planları hazırlandı.

Logo Grup değerlendirme

Yine Logo GROW çatısı altında yürütülen iç işe alım
süreci sayesinde açık pozisyonların iç adaylarla
kapatılma oranı %32’ye yükseldi.

Organizasyon genelinde LAPIS metodolojisi
Logo’nun 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve
çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiği Logo
Agile Process Improvement System (LAPIS), uzun
yıllardır ürün geliştirme birimleri tarafından
kullanılıyor. Ürün geliştirme süreçleri için
kullanılan LAPIS, şirkette farklı departmanlarda
kullanılmak üzere aynı prensipleri taşıyarak ana işi
teknoloji olmayan (non-IT) ekipler için uyarlandı.
LAPIS for non-IT olarak kurgulanan süreç ile
belirsiz, karmaşık ve değişken olan parametreleri,
temel prensipler ile daha belirgin, sade ve
planlamaya uygun hale getirmek amaçlandı. Bu
prensipler zaman yönetimi, şeffaflık, adaptasyon
ve sürekli iyileşme olarak sıralanıyor. Prensiplerin
süreçteki kurallar ve araçlar ile desteklenmesi,
planlamayı yapan ekiplerin hem ortak hareket
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etmesini hem de süreci oluşturmak yerine
halihazırdaki framework üzerinde iyileşme fikirleri
sunabilmesini sağlıyor. İnsan ve Organizasyonel
Dönüşüm bünyesindeki Organizasyonel Gelişim
birimi Ekim 2019 itibarıyla bu metodolojiyle
çalışmaya başlayarak Logo Grubu bünyesinde
LAPIS for non-IT metodolojisini benimseyen
ilk “non-IT” (ana işi teknoloji olmayan) birim
olmuştu. 2020 yılında ise İnsan ve Organizasyonel
Dönüşüm bünyesindeki tüm departmanlar LAPIS
for non-IT kullanıcısı oldu. İki haftalık sprintlerle
çalışan ekip, her sprint sonunda ürettiği somut
çıktıları ölçebiliyor ve verimliliğini iyileştirebiliyor.
Bu sayede İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm
birimi çevik insan kaynakları yönetimini tescilli
bir metodoloji kullanarak gerçekleştiriyor.

ISO 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi
ilgili süreçlerin, Süreç ve Yetenek olarak iki
boyutta ele alınarak değerlendirilmesi modeline
dayanıyor. Süreç boyutu ilgili süreçlerin amacını,
kapsamını, girdilerini ve çıktılarını; yetenek boyutu
ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlıyor.
Süreç nitelikleri Seviye 0 ile Seviye 5 arasında
değerlendiriliyor. Bu seviyelerin karşılıkları ise
şöyle:

Kurumsal eğitim platformu olarak
Logo Akademi
•
•
•
•
•
•

Seviye 0: Tamamlanmamış
Seviye 1: Gerçekleştirilmiş
Seviye 2: Yönetilmiş
Seviye 3: Uygulanmış
Seviye 4: Tahmin Edilebilir
Seviye 5: İyileştirilmiş

Ödüllendirme platformu VAY BE!
2020 itibarıyla çalışan deneyimini güçlendirmek
için uygulamaya geçirilen ödüllendirme ve
takdir platformu VAY BE! yıl içerisinde aktif bir
şekilde kullanıldı. Anlık Takdir, Budur Ödülü ve
Değer Ödülü olmak üzere 3 kategoriden oluşan
VAY BE! Platformu, kullanıcı dostu tasarımı ve
intranet üzerinden kolay erişim özelliği ile tüm
Logo çalışanları tarafından beğeniyle karşılandı.
Yıl içerisinde 102 yönetici, 586 çalışana toplamda
2 bin 391 kez Anlık Takdir ödülü sunarken, Logo
Liderlerle Platformu değerlendirmesi sonucunda
6 kişi Budur Ödülü, 11 kişi ise Değer Ödülü almaya
hak kazandı.

Logo Grup değerlendirme

Logo’ya özel olarak geliştirilen LAPIS for non-IT
Metodolojisi uygulanarak yönetilen ve iyileştirilen
İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm biriminin
sorumluluk alanındaki Kurumsal Yönetim,
Kalite Yönetimi, Ölçme, Süreç Tanımlama,
Süreç Değerlendirme, Süreç İyileştirme, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Eğitim, Bilgi Yönetimi,
Altyapı, Denetim süreçleri, TÜRKAK (Türk
Akreditasyon Kurumu) akreditasyonlu bağımsız
bir denetim firması tarafından TS ISO IEC 15504
SPICE Olgunluk Değerlendirmesi denetimini
başarı ile geçerek Seviye 5 Olgunluk Seviyesinde
olduğunu belgelendirdi. Bu belgelendirme ile
Logo; bu alanda Level 5 olgunluk seviyesi belgesi
alan Türkiye’deki ilk kurum oldu.

Bu kategoriler haricinde çalışanlara, sosyal
sorumluluk projelerinde gösterdikleri özverili
çalışmalar ve katkıları için de çeşitli ödüller
sunuldu.

Logo Akademi Mimarisi
Logo stratejileri ve İK stratejileri / Logo Akademi vizyonu

ONBOARDING VE
İŞVEREN MARKASI

PERFORMANS VE
MESLEKİ GELİŞİM

LİDERLİK VE
YETENEK GELİŞİMİ

ORGANİZASYONEL
GELİŞİM

YASAL VE
REGULASYONEL
GELİŞİM

IŞ ORTAKLARI SATIŞ
GELIŞIM

ONLINE ÖĞRENME ALTYAPISI VE ONLINE ÖĞRENME KAYNAKLARI
ARAÇ VE SÜREÇLER
Yıllık eğitim planı ve bütçeleme süreç ve adımları l Dijital öğrenme altyapısı l İç eğitmenlik sistemi
ve iç kaynakların etkin kullanımı l Mentorluk ve shadow leader sistem ve süreçleri l Tedarikçi
yönetim prensipleri l İhtiyaç analiz süreç ve araçları
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Logo Grup eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tek çatı
altında yürütülmesi ve bu faaliyetlerin İK süreçleri
ile entegrasyonu için Logo Akademi mimarisi
yeniden tanımlanmıştı. 2020’de Logo Akademi
bünyesinde Logo çalışanlarına yönelik 26 adam
saat eğitim verildi.

2020’de hayata geçirildi ve 24 iç eğitmen adayı
Eğiticinin Eğitimi programına katıldı. 12 iç eğitmen,
programdan mezun oldu ve Logo Eğitmeni olarak
eğitim vermeye başladı.
•
50 lider için bireysel gelişim ajandaları
oluşturarak online koçluk eğitimi verildi.

Dijital öğrenme olanaklarını artırmak için ulusal ve
uluslararası online öğrenme platformlarına üyelik
ve erişim sağlandı. Bu platformları kullanarak 754
çalışan en az 4 online eğitime katıldı.

2. Faz:

Pandemi öncesinde Müşteri İlişkileri ve Destek
ekiplerinin stres düzeyini yönetebilmelerine
yönelik “Destek Ekipleri İçin Stres Yönetimi ve
Duygusal Farkındalık” eğitimi planlandı. 6 sınıf
olarak açılan bu programda 120 Logo çalışanı
eğitim aldı.

Logo Grup değerlendirme

Pandemi sürecinde Logo’da hem liderlerin hem de
tüm çalışanların öğrenme yolculuğunu geliştirmek
için içeriğin tamamı Logo tarafından hazırlanan
Dijital Performans Gelişim Atölyeleri hayata
geçirildi. Bu atölyeler 7 ana modül, 32 konu başlığı,
8 e-öğrenme modülünün yanı sıra webinarlar ve
makalelerle desteklenen bir öğrenme yolculuğuna
dönüştürüldü. Bu sayede Logolular performans
yönetimi, geri bildirim, performans görüşmeleri,
yetkinlikler, performansın değerlendirilmesi,
performans ile gelişim bağlantısı ve uzaktan
çalışma modelinin getirdiği yeni dinamikler gibi
konularda derinlemesine bilgi edinme imkanına
sahip oluyor.

1. Faz:
• Pandemi sürecinin başladığı ilk hafta kendisine
bağlı bir ekiple görev yapan 135 lidere dijital bir
öğrenme platformu üzerinden “Uzaktan Liderlik”
eğitimi sunuldu.
• Pandemi sürecinin getirdiği duygusal destek
ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, “Kaygı
Durumunda Duygusal Dengeyi Koruma” eğitim
programı açıldı ve 3 oturum olarak devam eden
bu çalışmaya 30 çalışan katıldı.
• Bu 3 fazlı liderlik programı, yeni liderler için
pandemi sürecinde tamamen online olarak
kurgulandı. Bununla birlikte 11 hafta süren, Zor
Durumlarda Sıra Dışı Liderlik programı başladı.
Toplam 28 yönetici şu an bu programda yer alıyor.
• Geçen yıl lansmanı yapılan İç Eğitmenlik projesi,

46

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu

• Hem liderlerin hem de tüm çalışanların
öğrenme yolculuğunu geliştirmek için içeriğin
tamamı Logo tarafından hazırlanmış Performans
Gelişim Atölyeleri hayata geçirildi. Atölyeler, 7 ana
modül, 32 konu başlığı, 8 e-öğrenme modülünün
yanı sıra webinarlar ve makalelerle desteklenen
bir öğrenme yolculuğuna dönüştürüldü. Logolular
Performans Gelişim Atölyeleri ile performans
yönetimi, geri bildirim, performans görüşmeleri,
yetkinlikler, performansın değerlendirilmesi,
performans ile gelişim bağlantısı ve uzaktan
çalışma modelinin getirdiği yeni dinamikler gibi
konularda derinlemesine bilgi sahibi oluyor.
• Performans Gelişim Atölyesi’nin bir uzantısı
olarak yalnızca liderlere özel modüller içeren
ikinci bir gelişim yolculuğu da tasarlandı ve dijital
öğrenme platformunda erişime açıldı.
• Uzaktan çalışma sürecinde teknik eğitim
ihtiyaçlarının sekteye uğramaması adına 6 konu
başlığında (Yazılım Test Süreçleri, İş ve Sistem
Analizi, MS Excel, MS SQL, Temel Muhasebe ve
Finansal Yaklaşım, Test Otomasyon) 11 sınıf eğitimi
açıldı ve 110 çalışan eğitim aldı.
2020 yılında Logo Grup Satış ve Destek
fonksiyonları çalışanları ile iş ortaklarının
gelişimlerine yönelik Satış ve Destek Akademisi
projesi başlatıldı ve ilgili fonksiyonlarla analiz
çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda
Satış ve Destek çalışanları ile İş Ortaklarına
yönelik detaylı gelişim yolculukları hazırlandı. Bu
doğrultuda 2021 yılı itibarıyla eğitim programları
mobil platformalar üzerinden tamamen dijital
olarak hayata geçirilecek.
Yine pandemi nedeniyle evden çalışma sürecinde
Logo çalışanlarından gelen taleplere bağlı
olarak birçok farklı konuda uzman webinarları
düzenlendi. Bu webinarlarla beslenme, göz
sağlığı, fizyoterapi, pedagoji ve kaygı yönetimi gibi
birçok konu başlığında uzmanlar Logolularla bilgi
paylaşımında bulundu.

Yeni yeteneklerin şirkete kazandırılması
Logo’da yetenek kazanımı süreçleri kurum kültürü,
şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler
bazında en uygun ekip arkadaşlarını bulmayı
sağlayacak şekilde planlanıyor. İşe alımlarda fırsat
eşitliği ilkesi gözetiliyor ve değerlendirmeler bilgi,
deneyim ve Logo yetkinliklerine göre yapılıyor.
Seçim sürecinde, Logo’yu ileriye götürecek en
nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri, adil
ve objektif bir seçim sonucunda şirket bünyesine
kazandırmak temel stratejik hedef oluyor. Bu
doğrultuda, alanında uzman profesyonel şirketler

tarafından geliştirilen Genel Yetenek Testi ve
Kişilik Envanteri uygulamaları kullanılıyor.
Yetenek kazanımı ve aday değerlendirme aşamaları
sürekli ilerleme ve dijitalleşme sürecinin bir
parçası olarak güncelleniyor. 2020 yılı başından
beri işe alım süreci uçtan uca, dijital olarak devam
ediyor. Yeni başlayan Logolular “onboarding”
ve oryantasyon süreçlerini de tamamen online
olarak gerçekleştiriyor.

Yeni Logolu oryantasyon süreci
LAPIS üzerinden tetiklenen yapı

Yönetici ve Buddy süreci
devam ettiriyor.

İlk ay
Birlikte çalışacağı
birimlerle tanışma
ve iletişim

İşe başlamadan önce
• Evrak, sözleşme ve BT ile
cihazların teslimi kargo ile
temassız gerçekleşiyor.
• Şirket hattı ve internet
seçenekleri yeni Logolu’ya
sunuluyor.

Logo Grup değerlendirme

İlk hafta

İlk gün
Yönetici ve Buddy ile online oryantasyonu
başlıyor. İOD ekipleri (İOD İş Ortağı ve İç
İletişim) ilk görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Genç yetenekler
• 2020’nin ilk üç ayında Kariyer Günleri kapsamında
Bilkent, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi
kampüslerinde stant açıldı ve öğrencilerle bir
araya gelindi.
• 2020’nin geri kalan döneminde ise Logo’nun
genç yeteneklerle bir araya geldiği çalışmalar,
tamamen dijital ortamlara taşındı. Dijital kariyer
günlerine katılım sağlandı.
• Pek çok üniversite ve kariyer platformuyla iş
birliği gerçekleştirilerek mülakat simülasyonları,
konuşma ve şirket tanıtımları gerçekleştirildi.
Sanal kariyer fuarlarına katılımlar devam ediyor.
2020 yılı içerisinde toplamda 13 Logolu lider,
üniversite etkinliklerinde konuşmacı oldu. Liderler
toplamda 18 farklı platformda konuşmacı oldu.

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu

47

Logo Grup, genç yeteneklere ulaşma amacıyla
gerçekleştirdiği LOG-in staj programı, pandemi
sürecinde
dijital
platformlar
üzerinden
gerçekleştirildi.

Logo Grup değerlendirme

2020’de %45’i kadın olmak üzere 4 bine yakın
stajyer adayı başvurdu. Adaylar .NET ve Java
dilinde teknik test, video mülakat, vaka çalışması
ve kişilik envanteri gibi işe alım süreçlerine dahil
edildi ve son aşamaya kadar gelebilen adaylar
stajyer olarak ilgili bölümlere yerleştirildi. Böylece
eşit kadın-erkek oranıyla 79 genç, Logo’da staj
yolculuğunu tamamladı. Geçen seneye oranla
Logo’da stajyer sayısı %8 oranında artırıldı. Ayrıca
staj sonunda yine eşit kadın-erkek oranıyla 20 yarı
zamanlı, 2 sürekli olmak üzere toplam 22 stajyer,
kariyerlerine Logo’da devam etme fırsatı yakaladı.
Pandemi nedeniyle uzaktan çalışan stajyerlere,
derinlemesine bilgi sunan interaktif eğitimler
sağlandı. Stajyerlere gerçek bir uzaktan çalışma
deneyimi sunma hedefiyle yapılan çalışmalar,
%97 gibi yüksek bir oranda staj memnuniyetiyle
sonuçlandı.
Öte yandan, Logo’da 2. ve 6. ayını dolduran
çalışanların deneyimlerine, yöneticilerine ve
ekiplerine dair değerlendirmelerini öğrenmek
üzere yapılan görüşmelerin operasyonel süreci
de sistem üzerinden yürütülüyor. Çalışanlara ve
yöneticilerine sistem üzerinden otomatik e-posta
gönderilip onay alındıktan sonra, görüşme notları
sistem üzerinde kaydediliyor.
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Çalışanları desteklemeye yönelik uygulamalar
ve zengin yan haklar
• Esnek çalışma: Çalışan deneyimini geliştirme
amacıyla esnek çalışma saatleri uygulaması
başladı. Bu doğrultuda saat 10:00 ile 16:00
arasında tüm Logoluların aktif olarak çalışma
esasına dayalı fakat, başlangıç ve bitiş saatlerini
günlük çalışma limitlerini dolduracak şekilde
esnek olarak kullanabilecekleri sisteme geçiş
yapıldı. Çalışanların taleplerini yöneticilerine
iletebilmeleri için Logo Esnek Saat Sistemi devreye
alınarak çalışanlara kolay kullanım sunmak için
intranet üzerinden erişime açıldı. Esnek çalışma
uygulaması ile ilgili tüm detaylar ve dikkat
edilmesi gereken noktalar kullanıcı kılavuzu ve
rehberi ile tüm çalışanlarla paylaşıldı. Çalışanlar,
bu kapsamda programlarını günlük, haftalık ve
aylık olarak belirliyor.
• Tüm lokasyonlara yemek kartı: Uzaktan
çalışmayla
birlikte
yemekhane
hizmeti
verilen
lokasyonlarda
hizmet
devamlılığı
sağlanamadığından tüm çalışanlar için eşit
şartlarda yemek kartı uygulamasına geçildi.
• Pandemiye özel uygulamalar: Uzaktan
çalışmayla birlikte çalışanların, günlük ofis
kullanımında ihtiyaç duyduğu monitör, klavye,
sandalye gibi ekipmanlar, çalışanlara gönderildi.
• Anne adayları projesi: Anne adayı olan
Logoluların hamilelik sürecinin başından, izin
dönemi ve işe başlama sürecine kadar olan
dönemde bilgi paylaşımı ve bu süreçte ihtiyacı
olacak bilgi kaynaklarına erişimi konusunda
destek verilmektedir.
• LogExtra İndirimleri: Tüm Logo çalışanlarının
faydalanabileceği kurumsal indirim platformu
LogExtra ile özellikle uzaktan çalışma döneminde
çalışanların online alışveriş yapacağı kurumlarla iş
birliğine gidildi. Bu kapsamda Logo çalışanlarına
çeşitli kurumlarda %50’ye varan indirim olanakları
sağlanıyor.

• Taksitli avans uygulaması: Logo, çalışanlarına
taksitli avans uygulamasını sunuyor. Bu
çerçevede Logolulara, şirketin belirlediği kriterler
doğrultusunda geri ödemeli olacak şekilde net
maaşın iki katına kadar nakit avans sağlanıyor.
Böylelikle çalışanların askerlik ya da eğitim gibi
ihtiyaçlarına destek olunuyor.
• Şirket telefon ve hat uygulaması: 2020 yılının
başında, tüm çalışanların baz model veya çalışan
katkılı alternatif model seçebileceği uygulamaya
geçildi. Böylece tüm çalışanların şirket telefon ve
hat sahibi olması sağlandı.
• Doğum günü izni: Çalışanlara doğum
günlerinde ya da o ay içinde bir gün izin kullanma
hakkı sunuluyor.
• Okulun ilk günü: 2018-2019 eğitim öğretim yılı
açılışı itibarıyla, ebeveyn olan çalışanlara okulun
ilk günü yarım gün izin kullanımı teşvik edilerek
bu konuda iletişim çalışmaları gerçekleştirildi.
sigortası imkânı sunuluyor. Deneme süresini
tamamlayan tüm çalışanlar için ise ayrıca
İşveren Katkılı BES (Bireysel Emeklilik Sigortası)
uygulaması bulunuyor.
• Katkılı BES uygulaması: Her çalışana işe başladığı
tarih itibarıyla, deneme süresi gözetmeksizin çeşitli
paketlerle özel sağlık sigortası imkânı sunuluyor.
Deneme süresini tamamlayan tüm çalışanlar için
ise ayrıca İşveren Katkılı BES (Bireysel Emeklilik
Sigortası) uygulaması bulunuyor.

Şeffaflığa yönelik uygulamalar
Çalışanlar açısından kurum içinde şeffaflık ve güven
ilkelerine odaklanan Logo Etik Bildirim Hattı, Logo
çalışanlarının kurumsal iş ilkeleri hakkında tespit
ettikleri etik uygunsuzlukları paylaşabilecekleri
ve endişelerini dile getirebilecekleri 7/24 açık bir
destek hattı olarak faaliyet gösteriyor. Sistem,
Logo’dan bağımsız bir şirket olan “Remed
Assistance” tarafından yönetiliyor.

Dijital dönüşümle iş yapış şekilleri değişiyor
Logo, dijital dönüşümde teknolojinin sadece bir
araç olduğu bilinciyle bu dönüşüm için öncelikle
şirket içinde bir strateji geliştirmeye ve değişim
yönetimine daha fazla odaklanıyor.
İOD kapsamında hayata geçirilen değişiklikler,
şirketteki temel dönüşümle paralel olarak
ilerliyor. Ürün odaklı yaklaşımdan, süreç odaklı
yaklaşıma geçilmesiyle birlikte İOD de bu mantığı
benimsiyor ve organizasyonun her parçasını dijital
dönüşüme katkısı olacak şekilde değerlendiriyor.
İOD, Logo İK ürünlerini aktif olarak kullanmanın
yanı sıra İK ürün geliştirmelerinde de ekiplerle
birlikte çalışıyor ve alan uzmanlığını paylaşıyor.
Böylece dijital dönüşüm sürecinde hem uygulayıcı
hem de geliştirici olarak yer alıyor.

Logo Grup değerlendirme

• LEAP çalışan destek programı: Logo
çalışanlarına özel olarak geliştirilen LEAP Çalışan
Destek Programı, çalışanlara ve ailelerine iş ve
özel yaşamlarında karşılaştıkları çeşitli zorluklarda
telefonla 7/24 ve yılda 6 defa yüz yüze uzman desteği
sağlıyor. Psikolojik danışmanlık, tıbbi danışmanlık,
evlilik, aile, çocuk ve ergen danışmanlıkları, anne
ve bebek programı, hukuk, finans ve mevzuat
danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, “wellness”
programı, “concierge” danışmanlığı gibi çeşitli
alanlarda desteklerin sunulduğu LEAP programı,
çalışmalarına aktif bir şekilde devam ediyor.

Logo, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmeye
yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Sistem ya da
web sitesi üzerinden özelleştirilmiş filtreleme
seçenekleriyle aday havuzu çok daha verimli
kullanılabiliyor. Stajyer ve MT (management
trainee-yönetici adayı) alımları gibi süreçlerde
internet, video mülakatlar, video kayıtları ve
kariyer portali üzerinden başvuru alma gibi dijital
İK uygulamaları hem adaylara daha iyi bir deneyim
sunuyor hem de işe alım sürelerini kısaltıyor. Bu
sayede 2020 yılı itibarıyla 1000’in üzerinde video
mülakat kaydı ve görüşme gerçekleşti.
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Pandemide takım
ruhunu kaybetmeden
çalışanların oranı

96

%

%

99

%

97

%

Pandemide Logo
aksiyonları konusunda
genel memnuniyet oranı

Pandemide Logo’nun
yaptığı iletişimi
yeterli bulanların
oranı

99

Memnuniyet
oranı

1.233*

Staj memnuniyet
oranı

Çalışan

35*
Kadın çalışan

Eğitim konusu

%

44*

Yaş ortalaması

Çalışan prof ili

8

32

e-öğrenme
modülü

Eğitimler

saat / kişi

Anlık Takdir ödülü

50

2.391

26

7

Ödüllendirme
Platformu
VAY BE
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586

Ana modül

Anlık
ödüllendirilen
çalışan sayısı

*Yıl sonu rakamı olup Romanya ve Hindistan faaliyetleri dahildir.
Diğer sayılar Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır.

Kurumsal iş süreçlerinde
dijital altyapı
Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri kendi
iş süreçlerine özgün ve yenilikçi bir yaklaşımla yansıtan Logo, sürdürülebilir gelişim ve
dijital dönüşüm yolculuğunu büyük bir başarıyla sürdürüyor. Bu anlamda bilgi güvenliği,
yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği prensiplerini esas alarak, Logo ve paydaşları için
Operasyonel Mükemmelliği ön planda tutuyor.

ITIL çerçevesinde sunulabilmesi kapsamında
2020 son aylarında, çalışanlarımızın ilk seviye
destek hizmetlerinin kesintisiz ve daha hızlı
sağlanabilmesi amacıyla bir yeni bir Yardım
Masası devreye alındı.
Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında, Banka
Talimat onaylarının mobil imza ile yapılmasını
sağlayan bir platfrom devreye alındı. Böylece
uzaktan çalışmanın getirdiği fiziksel engellerin,
teknolojinin getirdiği imkanlar ile kolaylaştırılması
hedeflendi.
Şirketin veri ve sunucu platformu da dijital
dönüşümü
destekleyecek
altyapıya
sahip
bulunuyor. Logo, Gebze kampüsünün yanı sıra 3
operatör ve 4 veri merkezinde yeni teknolojileriyle
1000’in üzerinde sanal sunucu, depolama alanları,
bellek ve işlemciyle hizmet veriyor.
Ayrıca
güvenlik ve süreklilik altyapısı ile operasyonel
verimliliğin artırılması için de en güncel yazılım
ve sistemlerden yararlanıyor. 2020 iş sürekliliği
ve kesintisizlik anlamında da başarılı bir yıl oldu.
Bilgi Teknolojileri servislerinde herhangi bir
kesinti veya erişimde yavaşlama yaşanmadı. Mart
ayından beri uzaktan çalıştığımız 2020 yılında siber
güvenlik alanında da yoğun önlemler ve ekstra
tedbirler alındı. İlk olarak iç ve dış zaafiyet tarama

sisteminde iyileştirmeler ve ilaveler yapıldı. Yine
çalışanlarımıza gelen oltalama e-postalarına karşı
önlem olarak düzenli oltalama simülasyonu ve
sonuçlarını takip edebileceğimiz bir platform
2020’nin son aylarında devreye alındı.
2020’de de şirket içindeki donanımların
verimliliği konusunda da çalışmalar devam etti.
Tüm çalışanların kullandıkları donanımların
daha yüksek performanslı, daha güvenli ve aynı
zamanda daha az enerji tüketen, sürdürülebilirliğe
önem veren firmalardan teminine devam edildi.
Böylelikle çalışanların iş performansı artırıldı.
Öte yandan yine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim
ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
kapsamında ticari iletilerin alıcılara iletilmesi
hususunda bir denetim ve onay mekanizması
ortaya konulmuştur. Ortaya çıkarılan bu sisteme
İYS yani İleti Yönetim Sistemi adı verilmiş olup,
Logo Yazılım bu denetim için gerekli bütün
entegrasyon geliştirmelerini hazır hale getirmiştir.
Mevzuatın hayata geçmesi ile Logo tarafından
hazırlanan entegrasyon devreye alınacaktır.

Logo’ya tek bir platformdan ulaşma imkânı
sunan Logo Portal
Logo müşterileri ve iş ortakları için hazırlanmış,
mobil erişim imkânı da sunan, sahip olunan
ürünlere dair tüm lisans geçmişine, firma
ve iletişim bilgilerine, destek taleplerine,
Logo Yazılım’dan haberlere, duyurulara ve
kampanyalara tek bir platformdan erişme imkânı
sunan Logo Portal 2020 yılında lanse edildi.
Kurumsal iş süreçleri kapsamında, portal.logo.
com.tr adresi üzerinden yeni devreye alınan Logo
Portal sayfasına ulaşılabilir.
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Güncel bilişim teknolojileri ile tüm Logo iş
birimlerine rekabet avantajı yaratmak hedefiyle
çalışan Logo Bilgi Teknolojileri (BT) ekibi, iş
süreçlerinde çağın ve pazarın gerektirdiği
dijitalleşmeyi sağlayacak altyapılar sunmayı, BT
Bütçesini kontrol altında tutarak bu alandaki
harcamaların en uygun fiyatlarla gerçekleşmesini
sağlamayı, BT hizmetlerinin ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) çerçevesinde
sunulmasını ve bu yaklaşımın şirket geneline
yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Yönetim sistemleri

Logo Grup değerlendirme

ISO 27001
Bilgi Güvenliği
Yönetim
Sistemi
Politikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası’nın amacı; Logo Yazılım’ın faaliyetleri sırasında
tüm yerleşimlerinde, iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en
aza indirmek, şirket içi bütünlüğü sağlamak, teknoloji altyapısı üzerinde oluşturulan, işlenen ve
depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemleri belirlenen
risklere karşı en uygun şekilde değerlendirerek korumak ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi
varlıklarının korunması için önlemleri alarak gerekli kaynakları sağlamak ve sürekli iyileştirmektir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, bilgi güvenliği ve bilgi varlıklarının korunması
konularında çalışanların farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimler düzenlenmektedir.

ISO 9001
Kalite Yönetim
Sistemi
Politikası

ISO 10002
Müşteri
Memnuniyeti
Yönetim Sistemi
Politikası
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Logo Yazılım’ın genel politikası, müşterilerinin
gereksinimlerini ve beklentilerini tam olarak anlayıp,
müşterilere artı değer yaratan hizmetler geliştirmek
ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli
iyileştirmektir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası’nın
amacı, müşterilerden gelen talep ve bildirimleri yasal mevzuat şartlarını
dikkate alarak değerlendirip, müşteri memnuniyetine dönüştürmek
ve etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmektir. Logo Yazılım, müşterilerden
gelen olumsuz geribildirimleri Müşteri Memnuniyeti İlkeleri doğrultusunda
müşteri odaklı olarak çözmeyi taahhüt eder.

•

Müşterilerden gelen talep ve olumsuz bildirimlerine karşı açık olmak,

• Tüm talep ve olumsuz bildirimleri şeffaf, hızlı ve güven verici şekilde çözmek,
• Müşterilerden gelen olumsuz bildirimleri, konusu ve önem derecesi ne olursa olsun özenli, adil ve
tarafsız olarak incelemek; inceleme sonucunda çözüm ve/veya çözüm alternatifleri sunmak,
• Tüm ilgili taraflarla iletişim kanalları oluşturup, bilgi akışını ve izlenebilirliği sağlamak,

İş ortaklarına yönelik eğitimlere önem vererek, müşterilerin sorunlarının hızlı ve doğru şekilde
çözülmesini sağlamak,
•

• Ürün ve hizmet memnuniyet ölçümleme çalışmaları yaparak, müşterilerin beklenti ve önerilerini
öğrenerek, müşteri odaklı çözümler sunmak,
• Müşteri ve çalışanlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, ürün, hizmet, sistem ve süreçlerdeki
iyileştirme imkânlarını belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak,
• Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmaması için, gelişime açık alanların belirlenmesine ve etkinliğin artırılmasına yönelik düzenli gözden geçirme
çalışmaları yaparak, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak,

Müşterilerle ilgili bilgileri Bilgi Güvenliği Politikası’na uygun olarak korumak,

•

Müşteri taleplerine yönelik verilen kararların ve sürecin açık bir şekilde izlenebilir olmasını sağlamak, gelişim için gereken faaliyetleri belirlemek,

•

Müşterilerin talep ve geribildirimlerini ulaştırmalarını ve en hızlı şekilde cevaplanmasını sağlamak üzere kanallar oluşturmak.

TS 13149
Yazılım
Sektörü
Hizmet
Yeterlilik
Belgesi

ISO 22301
İş Sürekliliği
Yönetim
Sistemi
Politikası

Logo Grup değerlendirme

•

Logo Yazılım; yazılım hizmeti veren işyerleri için belirlenmiş
olan yapısal özellikleri, işletmecilik, teknik donanım
ve çalışanlarla ilgili genel kuralları tanımlayan TS 13149
Yazılım Hizmeti Veren Yerler için Kurallar Standardına
uygun olarak hizmet vermektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası’nın amacı; kendi kontrolü dışında oluşabilecek
olaylarda (afet ve acil durum) veya olası bir kesinti olması durumunda; öncelikli olarak çalışanların
ve tüm ofislerdeki misafirlerin can güvenliğinin sağlanması, müşterilerin ve yatırımcıların beklenti
ve ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması, olası bir kesinti durumunda hızlı ve doğru bir şekilde
aksiyon alınması, yaşanan kayıpları en aza indirecek süreklilik çözümünün belirlenmesi, hizmetleri
önemine göre önceliklendirerek, kesinti sonrası ihtiyaç duyulabilecek minimum kaynakların
belirlenmesi, iş kurtarma stratejilerinin oluşturulması ve iş sürekliliği ekibinin belirlenerek,
gerekli aksiyonları alıp veri kayıplarının önlenmesi, kesinti sonrası iletişim süreçleri belirlenerek,
finansal zararların ve şirket itibarının zedelenmesinin önlenmesi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
gereksinimlerinin anlaşılarak sürekli geliştirilmesi ve test edilerek uygulanmasıdır.
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Tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri en aza indirmek ve çevrenin
korunmasına katkıda bulunabilmek için tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak çevre etkilerini
azaltarak performansımızı sürekli iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir
çevre bırakmaktır.
Logo çevre yönetim sisteminin başarısının sürekliliğini sağlanmak amacıyla aşağıdaki ilkeler
doğrultusunda hareket eder;
•

İnsana ve çevreye duyarlı projeler üretmek,

Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere
uymak ve yasal düzenlemelerin ötesinde uygulamalar geliştirmek,
•

•

Çevreye attığımız atıkların ve harcadığımız kaynakların minimuma indirilmesi,

Çevre Yönetim Sistemi’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmesini
sağlamak,
•

• Tüm ofislerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında oluşumunu
engellemek ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
• İklim değişikliği ile ilgili farkındalığın artmasına ve mücadelenin geliştirilmesine önem vererek, bu kapsamda enerji tüketimi ve
yoğunluğunu, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak, ve enerji verimliliğini arttırmak,

Logo Grup değerlendirme

•

İlk öncelikli su olmak üzere tüm doğal kaynakları verimli kullanmak,

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, doğal kaynakların korunması
sağlamak,
•

•

Doğal kaynak kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve enerji verimliliğini arttırmak,

• Faaliyetler sırasında oluşan kağıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup
uygulamak,
•

Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek ve çevre duyarlılığını arttırmak,

Çevre performansımızı sürekli arttırarak çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak ve performansımızı sürekli geliştirmek için
projelerimizde de çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
•

•

Hava emisyonlarını yasal gereklilikler çerçevesinde yönetmek,

•

Atık sularımızı yasal çerçeveler içerisinde deşarj etmek ve su kalitesini uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirmek,

•

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,

•

Tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,

Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm iş ekosistemini çevresel sorumlulukla faaliyetlerini
sürdürmeleri yönünde teşvik etmek,
•

•

Tedarikçileri seçerken çevresel performanslarını göz önünde bulundurmak,

•

Çevresel performans konusunda ölçülebilir hedefler belirlemek, performansı bu hedeflere göre iyileştirmek,

•

Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını almak.

54

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu

Tüm çalışanlarımızda iş güvenliği ve sağlığı konularında gereken bilinç ve kültürün
oluşturulmasını sağlamak, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için
gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek temel politikamızdır.
Logo iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin başarısının sürekliliğini sağlanmak amacıyla
aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder;
• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere
uymak,
• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına çalışanlarımıza eğitimler vermek
ve bilinçlendirmek,
• Tüm çalışanlarımızın veya alt yüklenicilerimizin gerektiğinde kullanması için her türlü araç
gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak,

•

İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek,

•

Ofisimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

•

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre

Logo Grup değerlendirme

• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve etkileşim içinde olduğumuz paydaşlarımızın belirlediğimiz İş Sağlığı ve
Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak,

bütünlüğünü oluşturmaktır.

ISO 15504
Spice
Olgunluk
Değerlendirmesi

Logo’ya özel olarak geliştirilen LAPIS for non-IT Metodolojisi uygulanarak yönetilen ve
iyileştirilen İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm ve İdari İşler birimlerinin sorumluluk
alanındaki:
Kurumsal Yönetim, Kalite Yönetimi, Ölçme, Süreç Tanımlama, Süreç Değerlendirme, Süreç
İyileştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim, Bilgi Yönetimi, Altyapı, Denetim Süreçleri
Türkak akreditasyonlu bağımsız bir denetim firması tarafından TS ISO IEC 15504 Spice
Olgunluk Değerlendirmesi denetimini başarı ile geçerek Seviye 5 Olgunluk Seviyesinde
olduğunu belgelendirdi.
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ISO 20000-1
Bilgi
Teknolojileri
Hizmet Yönetim
Sistemi
Politikası

Logo Elektronik’in ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim
Sistemi Politikası’nın amacı; tüm yerleşimlerde vermiş olduğu
hizmetler ve amaçlar doğrultusunda, müşterilere taahhüt edilen
hizmetleri eksiksiz yerine getirmek, hizmetleri ve Hizmet Yönetim
Sistemi etkinliğini sürekli iyileştirmek ve uygunluğunu gözden
geçirmektir.

Logo Elektronik Logo’ya özel olarak geliştirilen LAPIS
Metodolojisi uygulanarak yönetilen ve iyileştirilen

ISO 15504
Spice
Olgunluk
Değerlendirmesi

Proje Yönetimi
Gereksinimlerin Belirlenmesi
Yazılım Gereksinimlerinin Analizi
Yazılım Tasarımı
Yazılım Yapısı
Yazılım Entegrasyonu
Yazılım Testi
Kalite Güvence
Doğrulama
Dokümantasyon
Konfigurasyon Yönetimi
Problem Çözüm Yönetimi
Değişikliklerin Yönetimi
Ürünün Piyasaya Sürümü
Risk Yönetimi
Süreçleri Türkak akreditasyonlu bağımsız bir denetim firması
tarafından TS ISO IEC 15504 Spice Olgunluk Değerlendirmesi
denetimini başarı ile geçerek Seviye 2 Olgunluk Seviyesinde
olduğunu belgelendirdi.
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Logo Yazılım Türkiye

Teknoloji ve yazılım alanında ürettiği çözüm, hizmet ve inovasyonlarla, Türkiye’nin
en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri olan Logo Yazılım, Ar-Ge yatırımlarında
sektör lideri konumunda bulunuyor. Ar-Ge ve inovasyon gücü ile müşteri ihtiyaçlarına
yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Logo, yeni nesil teknolojilerle üstün nitelikli
ürünler geliştirmek amacıyla insan kaynağının ve gelirlerinin önemli bir bölümünü bu
alana ayırıyor. 2020 yılında Logo’nun Ar-Ge harcamaları toplam gelirlerinin %24’ünü
oluşturdu.
Logo Yazılım, şirket kültürünün merkezindeki Ar-Ge
faaliyetlerini kısa, orta ve uzun vade olarak organize
ediyor. Kısa vadede mevcut faaliyet yılında iyi bir
performans göstermek için yapılan geliştirmeler
yer alıyor. Logo ürünleri müşteri ihtiyaçlarına, yeni
eğilimlere ve teknolojik gelişmelere uyumlu olacak
şekilde geliştiriliyor; müşterilerden, iş ortaklarından
ve şirket içinden gelen öneriler doğrultusunda
iyileştiriliyor. Bu kapsamda Ürün Geliştirme ekibi
tarafından 3 bin 896 yeni özellik geliştirildi.
Logo Yazılım, 2020 yılında da “Geleceği Birlikte
Yazıyoruz” vizyonuyla ürünlere yönelik birçok
çalışmaya imza attı. Birbirine bağlantılı olan bu
çalışmalarla Logo paydaşlarının, müşterilerinin
ve çalışanlarının farklı projelere dikkatini çekmek
hedeflendi. Bu doğrultuda “ERP Pazarında Çözüm
Önderliği”, “Yenilikçiliği ve Yaratıcılığı Artırma”,
“Müşteri ve Paydaş Deneyimini Geliştirme” ve
“Sürekli İlerleme” temel hedefleriyle ortaya çıkan
2020 ürün geliştirme yol haritaları ile ürünün
belirlenen pazarlarda, sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlayarak hedeflerine ulaşması için
çalışmalar yapıldı.

Logo, pazara yeni ürünler, ürün ara yüzleri ve
mobil uygulamalar sunmaya devam ediyor
Logo ürün, hizmet ve çözümleriyle mikro
işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar
farklı ölçeklerdeki şirketlerin geleceğe en iyi şekilde
hazırlanmasına destek oluyor. Bu doğrultuda
yeni ürünler sunmaya, mevcut ürünlerini daha
yetenekli hale getirmeye ve geleceğin ihtiyaçlarına
uygun sistemler geliştirmeye aralıksız olarak
devam ediyor.

Logo Wings KOBİ çözümlerinin yurt dışı
satışları başladı
İşletmelere, süreçlerini her an her yerden anlık
olarak yönetme imkânı sunan Logo Wings KOBİ
çözümleri, her an her yerden çalışmayı daha hızlı ve
verimli hale getirerek iş sürekliliğinin en iyi şekilde
devam etmesini sağlıyor. 11 Mart 2020 itibarıyla
Logo Wings KOBİ çözümlerinin yurt dışı satışları
başladı. Böylece KOBİ’ler sadece Türkiye genelinde
değil yurt dışında da üretim süreçlerinden saha
satış yönetimine, insan kaynaklarından iş akış
yönetimine kadar tüm operasyonlarını entegre
halde ve tek noktadan yönetebiliyor.
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Sürekli ilerleme için ürün geliştirme

Logo GO Wings kiralama modeli ile esneklik
sunuyor
Web üzerinden çalışabilen yapısı ile tüm iş
süreçlerini tek noktadan, zaman ve mekândan
bağımsız bir şekilde yönetmeyi sağlayan Logo GO
Wings, bir işletmenin müşteri memnuniyetini
oluşturmak ve geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm
fonksiyonları içeriyor. İşletmeler, tüm süreçlerini
tek noktadan tutarlı bir şekilde kontrol edebilmeyi
ve finansallarını diledikleri gibi yönetebilmelerini
sağlayan Logo GO Wings’den artık kiralama modeli
ile de faydalanabiliyor.

L o g o Ya z ı l ı m Tü r k i y e
Logo Grup değerlendirme

Logo Netsis Wings Entegre’ye kiralama
modeli seçeneği eklendi
Muhasebe, finans, satış, satın alma, temel
üretim fonksiyonları, stok, raporlama gibi tüm
iş süreçlerini tek noktadan, istenilen yerden ve
istenildiği zaman kontrol etme imkânı sunan Logo
Netsis Wings Entegre hem kendi içindeki gelişmiş
fonksiyonellik hem de app-in-app teknolojisi
sayesinde
eklenebilen
yeni
fonksiyonlarla
zenginleştirilebiliyor. İşletmelere süreçlerinde
verimlilik ve hız kazandıran Logo Netsis Wings
Entegre şimdi kiralama modeli seçeneği de
sunuluyor. Bu sayede finansalların istendiği şekilde
yönetilebilmesini sağlıyor.

Logo Start 3, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek
Makbuzu modülleri ile genişletildi
Güncel ihtiyaçlara uygun özelliklerle zenginleşen
Logo Start 3, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura modülüne
ek olarak e-İrsaliye modülünü de içeriyor. Bu
kapsamda işletmeler, 23 Mart 2020 itibarıyla Logo
Start 3 (e-Devlet içerikli) paketinde e-Fatura, e-Arşiv
Fatura ve e-İrsaliye modüllerinin avantajlarından
faydalanmaya başladı. Logo Start 3, ayrıca e-Serbest
Meslek Makbuzu modülü ile de sunuluyor. Bu
sayede tüm serbest meslek erbapları da Logo Start 3
çözümü ile mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları
elektronik belge olarak düzenleyebiliyor, muhafaza
ve ibraz edilebiliyor.

Logo Mali Müşavir 3’ün kapsamı e-Serbest
Meslek Makbuzu ile genişletildi
Logo Mali Müşavir 3’ün e-Çözümler paketine
eklenen e-Serbest Meslek Makbuzu modülü ile
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tüm mali müşavirler, mesleki faaliyetlerine ilişkin
tahsilatları elektronik belge olarak düzenleyebilir,
muhafaza ve ibraz edebilir hale geldi. e-Serbest
Meslek Makbuzu, süreçleri otomatikleştirerek
zaman tasarrufu sağlarken kâğıt kullanımını
azaltarak çevreyi korumaya yardımcı oluyor.

Yenilenen Satış Konsolu ile hızlı satış işlemleri
daha da hızlanıyor
Logo GO & Tiger ERP ürün ailesindeki Perakende
Modülü’nün altında yer alan Satış Konsolu
yenilenerek satış süreçleri hiç olmadığı kadar
hızlı hale getirildi. Yenilenen Satış Konsolu
sKonsol3’ün kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde
satış işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirilerek
zamandan tasarruf sağlanıyor. Ayrıca mağaza
ambarlarındaki stoklar görüntülenebiliyor, tek
tuşla ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor, fatura
ve siparişler bağlı bulunan ERP ürününe anlık
olarak aktarılabiliyor.

Logo Tiger ERP Bakım Yönetimi Modülü ile
bakım süreçleri kolaylaşıyor
Logo, tüm işletmelerin kurulu makine, ekipman
gibi varlıklarının bakım süreçlerini daha verimli
yönetebilmeleri için Bakım Yönetimi Modülü’nü
kullanıma sundu. Bakım Yönetimi Modülü ile
işletmeler yıllık bakım planları oluşturabiliyor. Bu
bakım süreçlerini takvim üzerinden takip ederek
bakım maliyetlerinin optimizasyonunu sağlayacak
kararları daha kolay bir şekilde alabiliyor.

Logo Tiger ERP Talep Tahminleme Modülü ile
gelecek dönem tahminleri yapılarak riskler
azaltılıyor
Yeni Logo Tiger ERP Talep Tahminleme Modülü,
işletmelerin gelecek dönemlere ait öngörüler
oluşturabilmeleri
için
tasarlandı.
Talep
Tahminleme Modülü, bunu sağlamak için geçmiş
satış ve satın alma verilerinden yola çıkarak,
istatistiksel hesaplama yöntemlerini kullanıyor.
Bu modül ile geçmiş veriler, malzeme veya gruplar
bazında günlük, haftalık, aylık, mevsimlik veya
yıllık olarak görüntülenebiliyor. Geçmiş veriler
üzerindeki sapmalar, sistem üzerinde belirlenerek
düzenlenebiliyor. Gelecek dönem periyoduna
göre seçilen istatistiksel hesaplama yöntemleri

kullanılarak işlemler için uygun yöntem ile
hesaplama yapılabiliyor. Ayrıca çıkan sonuçlarla
doğrudan talep fişi oluşturulabiliyor, oluşturulan
talep fişi ile malzeme ihtiyaç planlama fonksiyonu
üzerinden üretim emri ve ham madde talepleri de
planlanabiliyor.

Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) desteği
ile kullanıcıların programda KVKK uyumlu
çalışabilmeleri için gereken altyapı sağlanıyor.

Logo Netsis ERP için geliştirilen yeni özellikler

Bordro ve temel insan kaynakları (İK) süreçlerini
kolaylaştırmak, dijital dönüşümü tüm İK iş
süreçlerine yaymak için geliştirilen ve 2020’de
kullanıma sunulan Logo Payroll ile kullanıcılar,
kurulum ve sunucu maliyeti olmadan, veriler
KVKK’ya uygun olarak yönetebiliyor. 2020’de ayrıca
Bulut tabanlı bordro ve temel insan kaynakları
çözümü Logo Payroll’un mobil uygulaması
kullanıma sunuldu. Android ve iOS’ta çalışan mobil
uygulama sayesinde Logo Payroll kullanıcıları
çalışan portaline erişerek bordro zarflarını
görüntüleyebiliyor, “Kim Kimdir” menüsünden
belli bir çalışanın organizasyon içindeki bilgilerine
erişebiliyor ve izin talepleri oluşturabiliyor.

Logo Netsis ERP çözümlerinin kullanıcılara sunduğu
Detaylı Fiyat Sistemi Modülü ile istenen sayıda fiyat
listesi hızlıca oluşturulup saklanabiliyor, mevcut
listeler üzerinde her türlü güncelleme pratik şekilde
yapılabiliyor, belirli fiyat listeleri belirli şubeler
için geçerli kılınabiliyor, fiyat listeleri kolaylıkla
Excel dosyasından programa ya da programdan
Excel’e aktarılabiliyor ve farklı döviz birimleri için
fiyat listeleri kaydedilebiliyor. Fiyat listeleriyle
çalışırken ihtiyaç duyulan birçok fonksiyonu içeren
Detaylı Fiyat Sistemi Modülü tüm Logo Netsis ERP
çözümleriyle birlikte kullanılabiliyor.
Zamanlanmış Görevler desteği ile işlemlerin
ihtiyaca göre tek seferlik ya da belirlenen
periyotlarla otomatik olarak çalışması sağlanıyor.
Böylece malzeme gereksinim, planlama ya da
cari hareket kontrolü gibi sürekli kullanılan
fonksiyonların, istenilen zamanlarda sistem
tarafından çalıştırılması mümkün oluyor.
Logo Netsis ERP’nin kullanıcılara sunduğu Leasing
desteği ile bir finansal kiralama sözleşmesine ait
tüm parametreler kaydedilebiliyor ve izlenebiliyor.
Demirbaş Modülü üzerinden ulaşılabilen ekranlar
aracılığıyla; finansal kiralama sözleşmelerini
kaydedebilme,
sözleşmeler
ile
kiralanan
demirbaşları bağlayabilme, ödeme planını otomatik
olarak sözleşme verilerine göre hazırlayabilme ya da
bir ödeme planını manuel olarak tanımlayabilme,
ödemeleri ve belgeleri takip edebilme gibi birçok
özellik sunuluyor. Bu özellikler sektörel ihtiyaçlara
hızlı yanıtlar verilmesini sağlıyor.
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2020’de
Logo
Netsis
ERP
çözümlerinin
kullanıcılarına sunduğu yeni İstatistiksel Proses
Kontrol Modülü’nün görsel kontrol grafikleri,
kolay uyarlanabilir altyapısı ve özelleştirilebilir
parametreleri ile kullanıcılar, süreçlerini kolayca
kontrol altına alabiliyor. Logo Netsis ERP İstatistiksel
Proses Kontrol Modülü ile kritik süreçler kesintisiz
olarak takip edilebiliyor.

Logo Payroll ile bordro süreçlerinde yeni bir
dönem başladı

Logo Payroll, aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinden
önce servisi denemek isteyen kullanıcılara özel 14
gün süreli deneme versiyonunu kullanıma açtı.

Logo Tiger HR ve Logo Netsis HR yenilendi
İnsan kaynakları (İK) profesyonellerinin ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak geliştirilen Logo
Tiger HR ve tüm insan kaynakları süreçlerini
bir bütün halinde ele alan Logo Netsis HR, web
tabanlı yapılarıyla İK departmanlarına esnek ve
fonksiyonel çözümler sunuyor. Tiger HR ve Netsis
HR çözümleri, İK süreçlerini dijital ortama taşımak
isteyen işletmelerin ihtiyaçlarını modüler bazda
yönetmesini sağlıyor ve web tabanlı yapıları
sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız
çalışma imkânı sağlıyor.
İnsan kaynakları süreçlerinin dijital dönüşümünü
hızlandıran Logo Tiger HR ve Logo Netsis HR,
kullanıcıların zaman ve mekân bağımsız çalışma
deneyimini geliştirmek için mobil uygulaması ile
de sunuluyor.

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu
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Logo j-HR yeni özellikleriyle daha iyi bir
kullanıcı deneyimi sunuyor

Logo WMS ile hızlı ve hatasız depo yönetimi
rekabetçiliği güçlendiriyor

Logo J-HR çalışan portalı, insan kaynakları
profesyonellerinin daha iyi bir kullanıcı deneyimi
sunabilmesi için yenilenen arayüz ve mobil
uygulaması ile güçlendirildi. Bu sayede Logo
J-HR çalışan portali, KVKK süreçlerine uyumdan
kullanıcı profiline göre yetkilendirme ve yöneticiler
için kolay onay süreçlerine kadar tüm aşamalarda
kullanışlı görüntüleme ve yönetim özellikleri
sağlıyor. Logo j-HR’ın katma değerli yenilikleri
norm kadro analizlerinin yapılabilmesi, otomatik
BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kaydı ile BES’in
işe giriş veya personel kartı oluşturulduğunda
otomatik tanımlanması, işe alım portalinde bir ilan
görüntüleyip sisteme giriş yapmamış kullanıcıların
da ilana başvuru yapabilmesi, bir performans
değerlendirme dönemi içinde ara dönem
performans oluşturulabilmesi gibi uçtan uca tüm
süreçleri içeriyor.

Logo WMS, yeni nesil teknolojilerle depo yönetim
süreçlerini hızlı ve verimli hale getiriyor. Baştan
sona tüm depo hareketlerini Android işletim
sistemli cihazlar üzerinden gerçekleştiriyor ve
geliştirilmiş birçok fonksiyonu hız kazandırarak
kârlılığı artırıyor. İnsan gücü ile gerçekleşen
tüm işlemler hızlı ve hatasız yönetilerek depo
süreçlerinin iyileşmesi sağlanıyor.

Logo j-Platform’un kapsamı Bildirim ve Onay
Yönetimi Modülü ile genişletildi
Logo j-Platform Bildirim ve Onay Yönetimi
Modülü sayesinde süreçlere ait bildirim ve onay
işlemleri kolayca yönetilebiliyor ve operasyonel
verimlilik artıyor. Yeni geliştirilen bu modül, hızlı
onay işlemleri, hiyerarşik yapıya uygun onaylama
sistemi, koşul tanımlama ve filtreleme gibi
özellikleri içeriyor.

Logo j-Construction inşaat sektörüne akıllı
ve dijital bir çözüm sunuyor
Logo j-Platform ERP çözümünün içerisinde yer alan
Logo j-Construction modülü ile inşaat firmaları
saha aktivitelerini, projelerini, tüm finansal
ve operasyonel süreçlerini en verimli şekilde
yönetebiliyor. Eylül 2020 itibarıyla kullanıma
sunulan Logo j-Construction, karmaşık şantiye
süreçlerini dijital ortama taşıyor, kolaylaştırıyor
ve taraflar arasındaki iş birliği süreçlerinin kolayca
yönetilmesini sağlıyor.
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Logo CRM’in paketleme yapısı yenilendi
Yeni paketleme yapısı ile daha esnek yapıya
ulaşan Logo CRM, her ölçekten işletmenin satış,
pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerini
iyileştirerek verimliliği artırıyor. Web tabanlı yapısı
ile zaman ve mekândan bağımsız çalışan Logo CRM
ile kullanıcılar esnek çalışabilmenin konforunu
yaşıyor.

Logo Flow’un mobil uygulamasıyla süreçler
daha kolay yönetiliyor
Giderek dijitalleşen dünyada artık birçok iş süreci
mobil cihazlar üzerinden uygulamalar aracılığıyla
çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetilebiliyor.
İşletmelerin kâğıt üzerinde yürüttükleri iş akış
uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak
süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü
tasarrufu elde edilmesini sağlayan Logo Flow,
mobil uygulaması ile iş akışı yönetimine mobilin
esnekliğini sunuyor.

Logo Flow’un e-İmza özelliği güvenli süreç
yönetimi sağlıyo
e-İmza, bürokrasinin azalması ve işlemlerin
kolaylaşarak hızlanmasına önemli bir katkı sunuyor.
Logo Flow, e-İmza ile entegrasyon sayesinde süreç
üzerindeki onay adımlarının elektronik olarak
imzalanmasını ve planlanan imzaların dijital
ortamda toplanmasını sağlıyor.

Fayda odaklı ürün yönetimi ve
pazarlama
Logo Yazılım, çözüm ve hizmetlerine yönelik farkındalığı artırmak, şirketlere yerel
ve küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamak, hizmetlerini daha fazla kullanıcıya
ulaştırmak ve şirketlerin tüm süreçlerini uçtan uca yönetmelerini mümkün kılan
çözümlerini tanıtmak için fayda iletişimine önem veriyor. Bu kapsamda yeni iş
birlikleri ve yeni ürün lansmanlarına yönelik faaliyetler yürütüyor.

Logo 2020’de kullanıcı deneyimi ve teknolojik
trendlere göre yeni ürün ve fonksiyonel
geliştirmeleri pazara sundu. Bu süreçlerdeki pazar
araştırması, ürün konumlandırma, fiyatlandırma,
lisanslama, marka tescili, pazara giriş stratejileri,
iletişim stratejileri gibi adımlar tamamlandı.
Sürüm yenilikleri dokümanları, kampanya
yönetimi, fırsat takibi ve iş birlikleri, müşteri ve iş
ortağı memnuniyeti anketleriyle ürünün tüketici
nezdindeki yansımaları takip edildi ve bu veriler
ürün geliştirme ekiplerini besledi.
2020 yılında da ürün yaşam döngüsünde
mükemmellik sağlama hedefiyle çalışmalarını
yürüten Logo Yazılım, pazarı ve rekabeti en etkin
şekilde analiz ederek pazardaki öncü konumunu
pekiştirme ve çapraz gelirlerini artırma anlamında
mesafe kaydetti. Memnun ve sadık müşteriler
yaratırken, farklı paydaşlarla birlikte markalaşma
ve iş birlikleri fırsatları ortaya çıkarmak için çalıştı.
2020 yılı iş yapış şekillerinin değiştiği bir yıl olduğu
için müşteri ve iş ortaklarıyla iletişim kurulan
fiziksel platformlar tamamen dijitale ortama
taşındı. Paydaşlara doğrudan ulaşmayı sağlayan

webinar, dijital toplantı gibi etkinliklerin önemi
arttı. Fayda odaklı uzaktan çalışmayı destekleyen
ürün özellikleri ön plana çıkarıldı.
2020’de KOBİ’lere yönelik odağını güçlendirerek
çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Logo Yazılım, KOBİ
Danışmanlık Projesi ile KOBİ’lere dijital dönüşüm
süreçlerinde destek sağlamaya devam ediyor.
Bu projenin en önemli kısmını ise dijitalleşme
süreçlerinde KOBİ’leri finansal açıdan desteklemek
amacıyla gerçekleştirilen iş birlikleri oluşturuyor.
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Logo 2020 yılında da yeni ürünlerin geliştirilmesini
desteklemek ve hem yeni hem de mevcut
ürünlerini hedef kitlelere en etkin şekilde
ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdü. Bu amaçla
pazar araştırmaları ve analizinden rakip analizine,
bütçe yönetiminden reklam ve ilan çalışmalarına
uzanan kapsamlı pazarlama planları oluşturuldu.
Eş zamanlı olarak ürünlerin mevcut ve potansiyel
müşterilere en doğru şekilde anlatılması ve
her işletmenin kendi ihtiyacına uygun ürüne
ulaşmasının desteklenmesi amacıyla ürün
toplantıları ve seminerler düzenlendi.

Bu doğrultuda ilk iş birliği Mastercard® ile
gerçekleştirildi. Mastercard® Ticari Kart sahibi
işletmelere, Logo Yazılım’ın web üzerinden
kullanılabilen Logo GO Wings ve Logo Netsis Wings
Entegre çözümleri yıllık kiralamalarda 3 Ay Hediye
ve kontör alımlarında %20 indirimle sunuldu.
İTO (İstanbul Ticaret Odası) ile iş birliği kapsamında
2020 yılında kurulan tüm İTO üyesi işletmelere
ERP, Fonksiyonel Çözümler ve Ekosistem
Çözümlerine yönelik iletişimler yapılırken
avantajlı kampanyalar sunuldu.
Yolcu360 ile yapılan marka iş birliği kapsamında
Yolcu360 üyelerine Logo ürünlerinin pazarlama
iletişimleri yapıldı ve avantajlı fırsatlar sağlandı.
Bunların yanı sıra Logo müşterilerine ve iş
ortaklarına avantajlı kampanyaların sunulduğu
Logo Fırsatlar Dünyası’na; uzaktan çalışmayı
destekleyen GotoMeeting ve GoToWebinar
çözümlerine yönelik Diji kampanyası, araç
kiralamalarında avantajlı fiyatlar sunan Yolcu360
kampanyası ve en iyi çalışanların yer aldığı işe
alım platformu Toptalent kampanyası eklendi.

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu
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Uzaktan çalışmayı
özellikleri

destekleyen

ürün

Logo, COVID-19 önlemleri kapsamında uygulanan
evden çalışma modeli ile birçok kritik iletişim
sürecini dijital platformlar üzerinden sürdürdü.
Bu doğrultuda kısıtlamalar başlamadan önce
planlanan etkinlik, toplantı ve seminerlerin
önemli bir bölümü için webinarlar düzenlendi.

Logo, 2020 yılında 5 bin 587 katılımcı ile toplam
64 webinar gerçekleştirdi. Logo Docs platformuna
yüklenen bu webinarlar 159 bin 960 oturumda
takip edildi. Sürüm Yenilikleri, Destek, Çözüm,
Ekosistem Çözümleri, Stratejik Yol Haritası ve
Lansman başlıklarında düzenlenen webinarlarda
92 bin 277 ziyaretçi ağırlanırken 80 bin 821 yeni
ziyaretçiye ulaşıldı.

ERP süreçlerinde çalışmaların sorunsuz bir şekilde
sürdürülmesini sağlamak için yönetici konsolu,
zamanlanmış görevler, firma içi mesajlaşma ve
dosya paylaşımı gibi özelliklerin kullanımını ön
plana çıkaracak iletişim faaliyetleri yürütüldü.

Sektöre yön veren içerikler

Bununla birlikte sanal pazar yerlerinde satış yapan
işletmelere fayda sağlamak amacıyla ekosistem
onaylı çözümler için online alışverişlerde sanal
mağaza entegrasyonu, fiziksel evrak temasını
azaltan DocPlace ve restoranlarda temassız
ödemeyi sağlayan Gastropos’a özel iletişimler
yapıldı. Aynı zamanda salgın döneminde küçük
işletmelere destek olmak hedefiyle “Logo İşbaşı 3
ay boyunca sadece 1 TL!” kampanyası düzenlendi.

Dijital dönüşüme ışık tutan söyleşiler
Logo Yazılım, pandemi döneminde online
webinarlar üzerinden müşterileriyle iletişimini
sürdürmeye devam etti. Farklı markalarla yapılan
iş birlikleri kapsamında gerçekleşen webinarlarda
katılımcılar Logo çözümleriyle gerçekleşen dijital
dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verdi.
Toplamda yaklaşık 500 katılımcıyla gerçekleştirilen
9 farklı dijital dönüşüm konulu söyleşi hem
YouTube hem de Logo Docs platformu üzerinden
yüzlerce kişi tarafından izlendi.
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Logo, müşterilerinin sektörel ihtiyaçlarına yönelik
geliştirdiği çözümleri ön plana çıkararak farklı
sektörlere özel iletişim çalışmaları düzenledi.
Sağlık sektörüyle başlayan ve e-ticaret, eğitim,
inşaat sektörüyle devam eden iletişim serileri
kapsamında sektörel farkındalığı artırmayı
hedefleyen özel içerikler sunuldu.

Yapılan araştırmalarla
birikimine katkı

sektördeki

bilgi

Logo, pazarlama şirketi M2S’in (Marketing to
Sales) KOBİ Araştırması’na katkıda bulundu.
Bu kapsamda 300’ün üzerinde iş yeri ile CATI
(bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle
yaptığı araştırmada, kullanılan teknolojiler
ve yatırım alanlarına yönelik bilgiler sağladı.
Araştırma sonuçları, yaklaşık 40 katılımcının yer
aldığı webinar ile paylaşıldı.
Simon-Kucher & Partners’in ABD, Avrupa ve
Asya’da 10’dan fazla ülkede gerçekleştirdiği
ankete katkıda bulunuldu, bu anketin çıktılarını
kullanarak bir rapor hazırlanması amaçlandı.

Sektörün en yaygın satış ve
dağıtım ağı genişlemeye devam ediyor

Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya ve Ortadoğu
pazarında da faaliyet gösteren Logo, Türkiye yazılım
pazarının en yaygın satış ve dağıtım ağıyla hizmet
veren firması olarak konumlanıyor. Logo İş Ortağı
Kanalı, ürün ailesi bazında iki ana gruba ayrılıyor.
İlk grupta Logo GO, Tiger ve j-Platform ürün aileleri
bulunurken diğer grupta Logo Netsis ürünleri yer
alıyor. Uygulanan Logo İş Ortaklığı Modeli mevcut
ürünlerin segmentlerine göre İş Ortaklarının
statülerinin belirlenmesini sağlıyor. Bu model
çerçevesinde ürün grubuna ve segmentine göre
İş Ortağı, KOBİ İş Ortağı, Kurumsal İş Ortağı
olmak üzere farklı statüler bulunuyor. Bunun
yanı sıra Logo teknolojilerini kullanarak uygulama
geliştiren iş ortakları ise Çözüm Geliştirme İş
Ortakları olarak konumlanıyor. Logo ürünleriyle
mesleki eğitim veren merkezler de Yetkili Eğitim
Merkezleri olarak tanımlanıyor.
KOBİ ve Kurumsal Çözüm Geliştirme İş Ortağı olan
Logo İş Ortakları bir önceki statüde geçirdikleri
süre, finansal durum, sertifikalı personel sayısı,
fiziksel ofis şartları, ciro hedefi ve büyüme
potansiyeli açısından sınıflandırılarak farklı
sorumluluk ve avantajlara sahip oluyor.
2020’de pandemi nedeniyle iş ortaklarına finansal
ve istihdama yönelik destekler sağlandı. Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 3 aylık süre
için gruplara göre değişen yeni bir istihdam
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Müşteri sayısı ile ERP sektörünün pazar lideri olarak konumlanan Logo, Ar-Ge yatırımları
ve köklü tecrübesiyle faaliyetlerini çok geniş bir bölgede sürdürürken nitelikli iş
ortaklarıyla birlikte kanal yapısını her geçen gün büyütüyor. Yaygın dağıtım ağı, sahip
olduğu uzmanlık ve deneyim sayesinde Logo’nun en önemli rekabet güçlerinden birini
oluşturuyor.
destek paketi sunuldu. İş ortaklarına kesilen
faturaların valör tarihleri uzatıldı. Vadesi geçen
ödemeler için, tanınan bu ek süre kadar vade
farkı yansıtılmayacağı bilgisi paylaşıldı. Alt yapısı
pandemi öncesinde tamamlanan dijital ortamda
görüntülü toplantı ve görüşme yapabilme imkânı
uygulamaya geçirilerek iş ortakları ve müşterilerle
dijital platformda faaliyetler yürütüldü. Tüm
talepleri değerlendirilen müşterilere Logo’nun
sunduğu hizmet ve ürünler anlatılarak gerekli
bilgilendirmeler düzenli olarak yapıldı.
Bununla birlikte 2020’de yaşanan İzmir Depremi
nedeniyle İzmir’deki Logo iş ortaklarına ödeme
vadesi kolaylıkları sağlandı. İzmir Depremi’nde
ofisleri zarar gören Logo iş ortaklarına maddi
destekte bulunuldu. Böylece Logo ekosisteminin
sürdürülebilirliğini sağlamaya ve beraberlik
duygusunu geliştirmeye yönelik adımlar atıldı.

İş ortakları kurumsal dönüşüm
Logo, iş ortaklarının büyümeleri ve kurumsal
dönüşümleri için çok çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda Kurumsal Dönüşüm paketleri ile iş
ortaklarına fırsatlar sağlanıyor. Logo, iş ortaklarına
sunduğu özel kurumsal video çekimleri de dahil
olmak üzere çeşitli dijital pazarlama desteklerine
2020 yılında da devam etti.
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Kanal geliştirme
Logo’nun iş ortaklarını değerlendirme ve kabul etme
süreci, Kanal Geliştirme biriminin yönettiği “Kanal
Geliştirme” faaliyetleri kapsamında yürütülüyor.
Bu doğrultuda iş ortaklığı için değerlendirmeye
alınan firmaların adaylık süreci, çeşitli kriterlerle
yapılan ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından
gerekli eğitimlerin tamamlanması ve ciro hedefleri
doğrultusunda onaylanıyor. Yaklaşık 1 yıla yayılan
bu sürecin sonunda yeni müşteri kazanımı, ciro
hedefine ulaşma, müşteri memnuniyeti ve Logo
çalışma ilkelerine uyum kriterleri açısından başarılı
bulunan adaylar Logo ekosistemine dahil oluyor.

L o g o Ya z ı l ı m Tü r k i y e
Logo Grup değerlendirme

Kanal Geliştirme birimi 2019 yılında daha
yalın ve daha odaklı çalışabilmek için yeniden
yapılandırılmıştı. 2020 yılında ise ekibi güçlendirme
hedefiyle çeşitli çalışmalar yapıldı. 2020’de bu ekip
tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve bölgesel
odaklı iletişim çalışmaları ile teknoloji alanına ilgi
duyan girişimcilerin veya teknoloji sektöründe
çalışan kişilerin potansiyel Logo bayisi havuzuna
katılması amaçlandı.

Ekosistem çözümleri
Çözüm geliştirme iş ortakları tarafından geliştirilen
çözümler için pazar ihtiyaçlarını önceden görüp
aksiyon alabilen bir yapı oluşturmak amacıyla
kurulan Ekosistem Çözümleri birimi, 2020
yılında çalışmalarına hızlanarak devam etti. Bu
çalışmaların odağında ise ekosistem çözümlerinde
piyasa şartlarında işletmelerin en çok ihtiyaç
duyduğu çözümler ile operasyonel verimliliği
sağlarken stratejik odaklanmayı artırmak ve
Logo’nun marka değerini yükseltmek yer aldı.
Ekosistem çözümleri ekibi, müşterilere ve tüm
ekosisteme daha fazla değer sağlamak ve kanal
aracılığıyla müşteriye doğru çözümü sunmak
amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
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Ekosistem onaylı çözüm ailesine yeni ürünler
katıldı
Logo’nun çözüm geliştirme iş ortakları tarafından
geliştirilerek Logo’nun onayı ile potansiyel
müşterilere ulaştırılan ekosistem onaylı çözüm
ailesine 2020 yılında üç yeni ürün daha katıldı.
Logo çözüm geliştirme iş ortağı Zensoft’un
geliştirdiği Gastropos, masa ve paket servisi yapan
işletmelerde tüm sipariş süreçlerini online olarak
yönetirken; satış ve çalışan performanslarını anlık
olarak kontrol etmeyi sağlıyor. Gastropos ile hızlı,
temassız sipariş ve ödeme işlemleri kolaylıkla
yapılabiliyor.
Logo çözüm geliştirme iş ortağı İmgesoft’un
geliştirdiği Fixidesk ise satış sonrası servis hizmeti
çözümü olarak Logo’nun bulut tabanlı tüm
yapılarıyla entegre olarak sunuluyor. Fixidesk ile
servisler kayıt altına alınarak satış sonrası servis
hizmetleri başlatılabiliyor. Böylece montaj, servis,
bakım süreçleri kolayca yönetilebiliyor.
Logo onaylı ekosistem çözümlerinden Online
Banka Ekstre Aktarımı, ekstrelerin anlık olarak
aktarılmasını sağlıyor. Kredi kartı POS ve hesap
ekstreleri, Logo ERP’ye banka veya mahsup fişi
olarak anlık iletiliyor. Online banka ekstre aktarımı,
Türkiye’deki tüm bankalarla entegre çalışabiliyor.

Yurt dışı faaliyetleri
2020 yılının başlarında dünyada baş gösteren
pandemi koşullarına hızla uyum sağlayan Logo,
şartlara rağmen yurtdışı pazarlarına yönelik
ürün geliştirme faaliyetlerine devam edebilmeyi
başardı. Daha önce belirlemiş olduğu Hazar ve
Ortadoğu coğrafyasındaki dört pilot ülkeden
ve Türki Cumhuriyetler bölgesindeki müşteri
ve iş ortağı anketlerinden aldığı geri dönüşler
doğrultusunda geliştirme çalışmaları devam etti.

Logo, destek ekibine yönelik geliştirme çalışmaları
ve maksimum fayda anlayışı ile her lokasyonda
müşteri memnuniyetini yükseltmeye yönelik
önemli adımlar atmaya devam etti. Yurtdışı
ürün yelpazesine eklenen Saha Satış, Doküman
Yönetimi ve diğer onaylı ekosistem çözümleri
ile müşterilerine 360 derece hizmet sunmayı
hedefleyen Logo, özellikle Türki Cumhuriyetler
bölgesinde gerçekleştirdiği saha satış çözümü
çalışmalarına hız verdi.
Logo Yazılım, küresel kriz sürecinde müşterilerine
finansal yönden destek olmak için, müşterilerinin
bulundukları bölge ve coğrafyalara özel kampanya
çalışmaları yürüttü. Dijital dönüşümün kritik
bir rol oynadığı bu dönemde, müşteriye fayda
sunma önceliğini koruyan Logo, gerçekleştirdiği
kampanyalar ile hem müşteri bağlılığını
güçlendirdi hem de yeni müşteri potansiyelleri
oluşturarak büyüme faaliyetlerine devam etti.
Kanal geliştirme faaliyetleri, online ortamda
hız kesmeden devam etti ve bu doğrultuda yeni
adımlar atıldı. Logo, halihazırda kanal faaliyetlerini
sürdürdüğü ülkelerin yanı sıra yeni ülkelerde yeni
iş ortaklıkları çalışmaları da gerçekleştirmeye
devam ediyor.

Bölgesel olmak için en önemli kriterlerden biri
olan güçlü kanal altyapısını sağlamak amacıyla
günlük, haftalık ve aylık dönemlerde periyodik iş
ortağı toplantıları düzenlendi. Logo’nun en önemli
bileşenlerinden olan İş Ortağı Ekosistemi ile ilgili
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fonksiyonel ihtiyaçlara yönelik çözümler
Ana
sorumluluğu
fonksiyonel
ürünlerin
yaygınlaştırılması ve “Fonksiyonel İş Ortağı” (FİO)
yapılanması olan Fonksiyonel Ürünler Satış Ekibi,
2020’de de faaliyetlerini başarıyla devam ettirdi.
2018 yılında kurulan Fonksiyonel Ürünler Satış
Ekibi tarafından yürütülen faaliyetlerin odağında
ERP ürün hattında elde edilen bilgi ve tecrübeyi
kullanarak, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte
ortaya çıkan fonksiyonel ihtiyaçlara Logo çatısında
çözümler sunmak ve müşterilerin Logo ERP
sistemleri ile bütünleşik bir yapıda ve uzman iş
ortakları ile çalışmalarını sağlamak bulunuyor.

L o g o Ya z ı l ı m Tü r k i y e
Logo Grup değerlendirme

Birçok farklı coğrafyada faaliyet göstermeyi ve
farklı dillerde hizmet sunmayı hedefleyen Logo,
halihazırda sunduğu Arapça, Rusça ve Azerice
dillerine Almancanın da yeniden eklenmesi
için çalışmalar yaptı. Bu doğrultuda Almanya’da
neredeyse tüm müşteriler ile dijital platformlar
üzerinden özel toplantılar ve çalışmalar
gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonucunda önemli
bir güncel özel üyelik (LEM) yenileme oranı
sağlandı.

Pandemi döneminde fonksiyonel çözümlere
ihtiyaç arttı
Pandemi döneminde uzaktan çalışmaya yönelik
acil gereklilik, dijital platformların önemini artırdı.
Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla
dijital çözümlere yönelik farkındalık daha da
yükseldi. Logo Yazılım, bu süreçte İnsan Kaynakları,
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Depo Yönetim Servisi,
İş Analitiği ve Raporlama, İş Akış Yönetimi ve Saha
Satış Yönetimi çözümlerinin yer aldığı fonksiyonel
çözümleri ile işletmelere uçtan uca destek sağladı.
Web ya da mobil üzerinden kullanılabilen çözüm
alternatifleri, zaman ve mekândan bağımsız
çalışma deneyiminin geliştirilmesine katkıda
bulundu.

Logo, ürün uzmanları ve yurtdışı satış departmanı
2020 yılı boyunca dijital platformlar üzerinden
tüm iş ortakları için Türkçe ve İngilizce detaylı ürün
eğitimleri ve tanıtımları gerçekleştirdi.
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Stratejik müşterilere özel hizmet ve iş geliştirme

Ürün ve çözüm eğitimleri

Stratejik Müşteri Yönetimi Departmanı, stratejik
müşterilerine tüm süreçlerini analiz ederek daha
yüksek bir memnuniyet sunmayı ve ihtiyaçlarına
uygun çözümler sağlayarak kusursuz müşteri
deneyimleri yaşatmayı hedefliyor. Logo Yazılım,
odaklandığı yenilikçi, yaratıcı ve yüksek katma değerli
ekonomik modele paralel olarak, hedeflenen her
müşterinin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor.
Müşteri odaklı yaklaşımının bir sonucu olan Stratejik
Müşteri Yönetimi Departmanı, Logo Yazılım’ın
sektördeki öncülüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu
departman, müşterilere farklı bir marka deneyimi
sunma amacıyla müşteri memnuniyetini artırmak,
stratejik müşterilere ve yeni müşterilere Logo
ürünlerinin satışını gerçekleştirmek, müşteri
bağlılığını güçlendirmek, iş modeli, ürün ve marka
iş birlikleri için fırsatları oluşturmak için aksiyonlar
geliştiriyor.

Bilişim sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırma
hedefiyle 2012 yılında kurulan Logo Akademi ile
2020 yılında aralarında üniversite, lise ve meslek
yüksekokulu öğrencileri, Logo İş Ortakları ve
müşterilerinin bulunduğu toplam 2 bin 729 kişiye
eğitim sağlandı. Böylece kurulduğu günden bu yana
Logo Akademi’de eğitim alanların sayısı 8 binin
üzerine yükseldi. Akademi’de eğitim alan 2 bin 500’ün
üzerindeki öğrenci bilişim sektöründe istihdam
imkânı bulurken bireysel sertifikalı sayısı ise 2020 yılı
itibarıyla 8 bin 775’e ulaştı.

Logo Yazılım, 2020’de stratejik müşteri kapsamını
genişleterek müşteri bağlılığını korumak ve iletişim
sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptı. Bu
kapsamda marka değeri yüksek veya üst segment ürün
kullanarak kullanıcı sayısı yüksek olan müşterilere de
ulaşmayı hedefledi.
Logo Yazılım İş Geliştirme Departmanı ise
Türkiye’de sektöründe lider üretici firmalar,
dernek ya da kuruluşlar ile yaptığı anlaşmalarla
müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak
yaygınlaştırma projeleri gerçekleştiriyor. Bu süreçte
Logo iş ortakları, Dijital Dönüşüm Hizmetleri
Ekibi veya Logo ekosistemindeki farklı paydaşlar
ile birlikte müşterinin ihtiyaçları bütünsel olarak
değerlendiriliyor. Müşterinin tedarikçileri veya
bayileri ile birlikte tüm ekosisteminde ihtiyaç analizi
gerçekleştirildikten sonra bu ihtiyaçlara yönelik
uçtan uca çözümler sunmak üzere projeler üretiliyor.
Böylece Logo müşterilerinin tüm ihtiyaçları entegre
dijital dönüşüm yolculuğu şeklinde ele alınarak
hizmet sunuluyor.
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Logo Akademi kurumsal ve bireysel eğitimleri, 2020
yılında COVID-19 pandemisi önlemleri nedeniyle
tamamen dijital olarak yapıldı. Bu kapsamda 24
adet ürüne yönelik eğitim webinarları düzenlendi.
Bununla birlikte Logo Akademi, koronavirüs salgını
nedeniyle 1 Nisan 2020-15 Haziran 2020 arasında tüm
webinar eğitimlerini ücretsiz sundu. Bu eğitimlere
359 iş ortağı katılım sağladı. Bu eğitimler sonunda iş
ortağı çalışanlarından 1.316 kişi Logo ürün sertifikası
sahibi oldu.
Eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri:
Üniversiteler, meslek yüksek okulları ve özel eğitim
kurumlarıyla iş birlikleri yapan Logo Akademi, T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı
İŞKUR’un (Türkiye İş Kurumu) Nitelikli Bilişim Uzmanı
Yetiştirme Programı projesine de destek vermeye
devam ediyor.
2020 yılında kurs merkezleri ve akademik iş birlikleri
kapsamında Logo ERP ürünleri ile ders veren
üniversite ve meslek yüksek okulu sayısında artış
kaydedildi. 2020 yılında 3 üniversite, 6 meslek yüksek
okulu ve 4 özel eğitim kurumuyla iş birliği yapıldı.

Her gün artan müşteri
memnuniyeti odağı
1.462

50.123

Ürün ve hizmet
memnuniyet
anketi

Logo Yazılım, müşteri odaklı yaklaşımıyla sürekli gelişen ve değişen küresel pazarda fark
yaratmaya ve değer üretmeye devam ediyor.

Logo Yazılım, beklenmedik gelişmelerin yaşandığı
bu zorlu dönemde hızlı ve sağlam adımlar atarak
faaliyet alanında öncülük etmeye devam etti. 36
yıldır işletmelerin verimliliğini artırmaya yönelik
kurumsal yazılım çözümleri geliştiren şirket, farklı
ölçeklerdeki işletmelere daha esnek ve verimli
çalışma ortamı sunan iş uygulamaları ile geleceğe
yönelik çözümler sunmaya devam edecek.
Logo Yazılım’ın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi sertifikalı Müşteri İlişkileri Yönetim
Süreci, İş Ortakları ve müşteriler ile doğrudan
telefon teması yoluyla yoğun bir şekilde sürüyor.
Aynı zamanda bu dönemde kendi süreçlerinin
dijitalleştirilmesi için takım çalışmalarına başlayan
Logo Müşteri İlişkileri Ekibi, bu doğrultuda verimli
çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ekip hem iç
hem dış müşterileriyle iletişimini yoğunlaştırarak
daha fazla fayda üretiyor.
Kurumsal yazılım ihtiyacı bulunan ya da dijital
dönüşüm sürecinde desteğe ihtiyaç duyan
işletmeler Logo’nun 444 56 46 (444LOGO) numaralı
çağrı merkezinden ya da www.logo.com.tr kurumsal
web sayfasından şirketle iletişime geçebiliyor. Satış,
Destek, Logo Akademi, Yatırımcı İlişkileri, İnsan
Kaynakları, Muhasebe ve Finans birimlerine bu
kanallardan ulaşmaya devam ediyor.

Müşteri İlişkileri Ekibi tarafından, firmaların
kurumsal iş yazılımı ihtiyaçlarına yönelik
görüşmeler ve ürünler hakkında bilgilendirmeler
yapılıyor. Sunum ve fiyat teklifi noktasına gelen
firmalar, Logo Satış Ekibi tarafından Logo İş
Ortaklarına yönlendiriliyor. Logo markasını ve
ürünlerini tercih eden müşterilere “Hoş geldinizTeşekkür ederiz” görüşmesi ile sahip oldukları
destek hakkı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

L o g o Ya z ı l ı m Tü r k i y e
Logo Grup değerlendirme

2020 yılının gündemi olan pandemi, tüm insanlığa
dayanışmanın önemini hatırlatırken iş dünyasına
da çalışan odaklı ve çevik yaklaşımın değerini
bir kez daha gösterdi. Pandemiyle birlikte dijital
dönüşümün hızı büyük ölçüde arttı. Bilişim
sektörü, teknoloji ve dijitalleşmenin önemi ve
gerekliliğine yönelik farkındalığın artmasıyla 2020
yılında daha da güçlendi.

Logo İş Ortaklarının, Fonksiyonel Çözümleri
uyarlama sürecinde ve Logo tarafından yapılan
dönemsel ürün anket çalışmalarında müşterilerin
ürün ve hizmet memnuniyetleri hakkında
görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu görüşmelerde
müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri tespit edilerek,
ürünler ve marka hakkında değerlendirmeleri
alınıyor. Tüm geri bildirimler ilgili ekiplerle birlikte
yasal mevzuatlar kapsamında değerlendirilerek
müşteri memnuniyetine dönüştürülüyor ve etkinlik
ölçümleriyle sürekli iyileştiriliyor. Müşterilerden
alınan geri bildirimler Logo’nun sunduğu başarılı
kurumsal iş uygulamalarının gelişimine katkıda
bulunuyor. 2020’de KOBİ ürünlerinde 373, ERP
ürünlerinde 722, Bordro çözümlerinde 278
müşteriyle memnuniyet anketi gerçekleştirildi.
Telefon, kurumsal web sayfası veya sosyal
medya üzerinden gelen olumsuz bildirimler
de değerlendirilerek, çözüm için ilgili birimlere
aktarılıyor. Bu yıl 181 olumsuz bildirimin çözüm
süreci ve sonucu müşteri memnuniyeti ilkeleri
doğrultusunda takip edildi ve müşterilerle
görüşülerek kapatıldı.
Müşteri İlişkileri Ekibi’nin yıl boyunca ürettiği
değerlerin odağında ise her zaman “Müşteri” yer
aldı.
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Operasyonel mükemmellik odaklı
destek hizmetleri

Kanal Satış Destek Hizmetleri, Logo İş Ortaklarının müşterilere en hızlı ve verimli şekilde
hizmet vermesini sağlama hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.

L o g o Ya z ı l ı m Tü r k i y e
Logo Grup değerlendirme

Bilgi paylaşımı, yüksek erişilebilirlik ve iş
sürekliliği prensiplerini esas alan Kanal Satış
Destek Hizmetleri birimi, Logo ve paydaşları için
Operasyonel Mükemmelliği ön planda tutuyor.
Müşteri bağlılığını artırmaya yönelik müşteri
memnuniyeti odaklı yaklaşımla hem müşterilerin
hem de çözüm ortaklarının sahada karşılaştıkları
sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması
amacıyla destek hizmetleri sunuyor.
Bu ilkelerle hizmet eden destek ekipleri, 2020
yılında devreye alınan Logo Portal ile iş ortakları
ve müşterilerle etkili bir şekilde iletişim sağladı.
Logo Portal ile müşterilerin ve iş ortaklarının,
destek ekibine ilettikleri her talep veya görüşe
ilişkin süreci takip edebilmesi sağlandı. Böylece

%96
Servis
seviyesi
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müşteriler, talep veya görüşlerinin Logo
içerisindeki değerlendirme adımlarını da şeffaf
olarak izleyebildi. Pandemi nedeniyle iletişimin
daha da önem kazandığı bu dönemde müşteri ve iş
ortaklarının ihtiyaç duyduğu destek uygulamaları
için webinar, video ve dijital toplantılarla yoğun
bir iletişim gerçekleştirildi.
2020 yılında, 616’sı yurt dışı olmak üzere toplam
143.992 uzaktan destek hizmeti verildi. Telefonla
gelen hizmet taleplerinin %96’sı Logo destek
ekipleri tarafından başarıyla karşılandı. Logo
destek ekiplerinin hizmetlerine ilişkin yapılan
müşteri anketinde, alınan hizmet kalitesi 5’li skala
üzerinden 4,54 olarak değerlendirildi.

4,54

eLogo
Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital
dönüşüm çözüm ortağı

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel entegratörü
eLogo, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine
rehberlik ederken Logo Yazılım’ın sektördeki 36
yıllık deneyiminden aldığı güçle müşterilerinin
dijital dönüşüm süreçleri için uçtan uca çözümler
sunuyor. Bu çözümlerle, firmaların kâğıt, baskı,
arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinin
düşürülmesini, operasyonel yükünün azalmasını
bununla birlikte finansal süreçlerinin hız
kazanmasını ve dijital dönüşüm sürecinde
verilerinin güvenliğini sağlıyor.
Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla
müşterilerinin deneyimlerini süreç boyunca takip
ediyor. Böylece ürünlerinin hem fonksiyonel
özellikleri hem de kullanım kolaylığı üzerinde
kesintisiz olarak iyileştirme yapabiliyor.
Sürekli sahada bulunan eLogo, dinamizmini ve
yenilikçi enerjisini, Logo’dan aldığı uzmanlık
ve güvenirlikle birleştiriyor. Eğitim ve destek
konusunda
yetkin
ekibiyle
müşterilerine
fayda sunma ve tercih edilme oranını artırma
amacıyla liderliğini pekiştirmek için çalışmalarını
sürdürüyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) onaylı
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye ve Saklama
Hizmetleri servisleri sunan eLogo bu alanlarda
sadece Logo’nun kurumsal çözümlerini değil
farklı kurumsal yazılımları kullanan işletmelere

eLogo
Logo Grup değerlendirme

eLogo, entegratör olarak çıktığı yola, pazarın ve müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
sektörel çözümler sunan bir e-servis şirketi olarak devam ediyor.
de hizmet sağlıyor. Bu hizmetlerini e-Tahsilat,
e-Mutabakat,
e-İrsaliye,
e-Ticaret
portal,
e-Müstahsil Makbuzu, İş Sağlığı ve Güvenliği
çözümü, SGK Teşvik Uygulaması gibi katma değerli
servisleriyle güçlendiriyor.
eLogo, 2020 yılında e-Devlet çözümlerinde
pazar liderliğini korurken katma değerli finansal
teknolojilere odaklandı. Müşteri ihtiyaçlarına yanıt
sunmak için geliştirilen ürünlerle kullanıcılara
uçtan uca finansal çözümler sunmayı hedefledi.
Düzenli tebliğ ve mevzuat değişikliklerine bağlı
bilgilendirmeler yaparak bu konudaki farkındalığı
artırmak için TV, radyo, dijital medya gibi farklı
mecraları kullanarak çeşitli iletişim faaliyetleri
yürüttü.
Ayrıca mevzuata göre e-Fatura gibi e-Belge
zorunluluğu olmayan şirketlerde de gönüllü geçişi
teşvik ederek yeni müşteriler kazandı. Bununla
birlikte bu yıl içinde de gerçekleştirilen toplu
geçiş projeleri ile birçok firmanın bayi, servis ve
distribütör ağları eLogo ile e-Fatura ve e-Arşiv’e
geçerek operasyonel kolaylık, hız ve maliyet
avantajı kazandı.

Dönüşüm 2020’de ivme kazandı
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-Devlet
çözümleri sektöründe önemli etkilere yol açan
yeni tebliği 2019 yılında yayımlandı.
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Bu kapsamda 1 Temmuz 2020 itibarıyla gerçekleşen
değişikliklere göre 10 milyon TL üzerinde olan
e-Fatura zorunluluğu 5 milyon TL’ye düşürüldü.
Buna bağlı olarak 2018’de veya müteakip yılda
cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan tüm
işletmelere e-Fatura kullanma zorunluluğu
getirildi. e-Fatura’nın beraberinde e-Arşiv
kullanımı gerektirmesi nedeniyle bu işletmelerde
e-Arşiv kullanılması da zorunlu hale geldi.

eLogo
Logo Grup değerlendirme

Öte yandan e-İrsaliye için yapılan değişiklikle
birlikte yıllık cirosu 25 milyon TL’nin üzerinde olan
işletmelerde e-İrsaliye kullanımı zorunlu hale
getirildi. Bununla birlikte EPDK (T.C. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu) tarafından denetlenen ve
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca özel olarak belirlenmiş
sektörlerde e-İrsaliye kullanımı, cirodan bağımsız
olarak zorunlu oldu. Ayrıca 2020 yılı içerisinde
e-Fatura uygulaması mükelleflerine e-Defter
zorunluluğu getirildi.
Yeni tebliğ ile tüm serbest meslek erbaplarına
1 Haziran 2020 itibariyle serbest meslek
makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak
düzenlemek zorunluluğu gelmiştir. Yeni faaliyete
geçen firmalar üçüncü ayın sonunda e-SMM
kesmeye başlaması gerekmektedir.
Yeni GİB tebliği ile gelen değişikliklerle
birlikte eLogo, bu alanlarda müşterilerine
en iyi deneyimleri sunma ve pazar liderliğini
güçlendirerek başarısını sürdürme hedefinde
ilerlemeye devam ediyor. Bu hedefi doğrultusunda
entegrasyon sağladığı yazılımların sayısı her
geçen gün artıyor. Örneğin, hizmet sektöründe
faaliyet gösteren kafe ve restoranların kasa ve
e-Ticaret yazılımlarına entegre olan çözümlerle
bu işletmelere faturalarını mevcut sistemleri
üzerinden oluşturma imkânı sunuluyor.
eLogo,
ERP
kullanmayan
müşterilerinin
yeni çözümlere rahat bir geçiş yapması için
Aktivasyon Destek Ekibi ile hizmetlerinin
aktivasyon süreci boyunca tüm aşamalarda
müşterileriyle yakın bir iş birliği kuruyor. Bu
sayede mali mühür başvurularından ilk fatura
kesimine kadar tüm aşamalarda uzaktan bağlantı
kurarak müşterileriyle birlikte hareket ediyor.
Türkiye genelindeki 800’den fazla iş ortağı
sayesinde müşterileri, ihtiyaç duydukları her
konuda eLogo’ya ulaşabiliyor. eLogo Uzman

70

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu

Destek Ekibi de müşterilerin taleplerine en
uygun
çözümlerin
sunulmasını
sağlıyor.
Sektörün lider entegratörü olarak konumlanan
eLogo, yeni mevzuata uyum sağlamaları
için yalnızca kendi müşterilerine değil tüm
firmalara danışmanlık sunma sorumluluğu
üstleniyor. Bu faaliyetlerinin odağında ise
uçtan uca e-Finansal servisler şirketi olarak
sunduğu gelişmiş servis ve çözümleriyle
ekosisteme ve ülkemize değer katmak bulunuyor.
Logo Yazılım iştiraki eLogo, e-Devlet mevzuatındaki
değişikliklere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra
Türkiye ekonomisinin belkemiği olan KOBİ’lerde
dijital dönüşüm konusunda farkındalığın
artmasına ve geliştirdiği çözümlerle pazarın
büyümesine katkıda bulunuyor. eLogo bu
doğrultuda yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla
KOBİ’lere dijital dönüşümün sunduğu faydaları
ve operasyonel verimlilikleri aktarıyor. Böylece
KOBİ’lerde dijital dönüşümü hızlandırarak çevresel
ve ekonomik sürdürülebilirliğe destek oluyor.

Açık Bankacılık, değişen ihtiyaçlara yanıt
sunuyor
Temel bankacılık hizmetlerine üçüncü parti
uygulamalar üzerinden erişim talebi giderek
artıyor. Bankacılık hizmetlerine bankanın
geleneksel kanalları yerine farklı mobil
uygulamalardan veya kullandığı sadakat programı
üzerinden erişmeyi tercih eden ya da farklı
bankalarda bulunan hesaplarını tek bir uygulama
üzerinden yönetmek isteyen kullanıcıların sayısı
hızla yükseliyor. Bu talebi karşılayacak çözümlerin
gerektirdiği açık veri politikaları gündeme Açık
Bankacılık kavramını getiriyor. Açık Bankacılık
ile müşterilerin bankalar tarafından kayıt altına
alınan finansal bilgileri, müşterilerin izinleri
ve uygun güvenlik önlemleri doğrultusunda
üçüncü parti kurumların kullanımına açılıyor.
Bu yaklaşım, müşteriler için çok yönlü ve faydalı
hizmetler geliştirilmesine önemli bir destek
sağlayabilir. eLogo, son dönemde birçok yeniliğin
yaşandığı Açık Bankacılık alanında, hedefleri
doğrultusunda Logo Yazılım müşterilerinin
hayatını kolaylaştıracak ve verimliliklerini arıtacak
yenilikçi servisler üzerinde çalışmaya devam
ediyor.

eLogo, 2020 yılında özel entegratörlük hizmetleri
ile sektörde ihtiyaç duyulan finansal çözümler
sunarken e-Servis çözümleri ile de müşterilerinin
iş süreçlerini dijitalleştirmeye devam etti. Bu
kapsamda ticari işlemlerde fatura oluşturmadan
tahsilat sonrası muhasebe iz bedeli bırakma
sürecine kadar tüm süreci dijitalleştirmeyi sağlayan
çözümler sunuldu. Aynı zamanda işletmelerin
ihtiyacından yola çıkarak geliştirilmesi planlanan
birçok yenilikçi ürün ve servis için yol haritaları
oluşturuldu. Bu doğrultuda yenilikçi finansal
teknolojiler alanında geliştirilen ürünlerden biri
de ERP içi Akbank Bankacılık Uygulaması oldu.
Dijitalleşme odağı ile günlük bankacılık
deneyimlerini sadeleştirmeye ve kolaylaştırmaya
devam eden eLogo, Akbank için geliştirdiği
bankacılık uygulaması ile kullanıcılara hem
şirketlerinin finansal işlemlerini hem de bankacılık
işlemlerini tek bir yerden kolayca yapabilmeyi
sağlayan yeni bir özellik sundu. Akbank Bankacılık
Uygulaması ile kullanıcılara, şirketlerinin finansal
işlemleri için kullandıkları Logo ERP’den çıkmadan
EFT/Havale gibi işlemlerini gerçekleştirebilme
ve tek bir tıklamayla elektronik hesap özeti
kayıtlarını da ERP sistemlerine otomatik olarak
kaydedebilme olanağı sunuldu. Uygulama, ana
sayfa üzerinden hesap detayları ve döviz kurları
takibi gibi bilgilere de ulaşabilmeyi sağlayacak
şekilde geliştirildi. App teknolojisini destekleyen
Logo GO 3, Logo GO Wings, Logo Tiger 3, Logo
Tiger Wings, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger
Wings Enterprise kullanıcılarının faydalanabildiği
bu uygulamanın sunduğu avantajlar arasında
gelişmiş dashboard yapısı, verimlilik artışı, zaman
tasarrufu ve kolaylık bulunuyor.
Akbank Bankacılık Uygulaması ERP versiyon
güncellemesi ile beraber işletmelerin ana
sayfasında widget’lar arasında yer aldı. Bununla
beraber kullanıcılara uygulamaya istedikleri
zaman Logo Store üzerinden de erişebilme imkânı
sağlandı. eLogo, uygulamayı kullanmaya başlama
sürecinde işletmelere en iyi kullanıcı deneyimini
sunmak için çalıştı. Bu kapsamda uygulama ana
sayfa üzerinden erişilebilir hale geldikten sonra
son derece kolay kullanım sağlayan bir yapıda
sunuldu.

Akbank Bankacılık Uygulaması, eLogo’nun
geliştirmeyi planladığı ERP İçi Bankacılık
uygulamasının ilk adımını oluşturdu. Bu
altyapının üzerine, içerisinde birçok bankanın
yer aldığı, tek hesap dashboard kurgusu ile birçok
bankadaki hesap hareketleri ve hesap bilgileri
takibinin ortak platformdan yapılabildiği ve
yine ekosistemde yer alacak bankalardaki temel
bankacılık işlemlerinin ERP ile entegre şekilde
yapılabileceği daha geniş kapsamlı bir bankacılık
uygulaması üzerinde de çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde birçok bankanın
dahil olduğu bir dashboard sayfası ile beraber
online EHÖ aktarımının yapılabildiği uygulama da
devreye alındı.
eLogo ayrıca çek sorgulama ve e-İskonto
kurgularına yönelik bir proje de tamamladı.
Böylece ERP uygulamaları içerisinde çek
sorgulamasının yapılabildiği ve elektronik
faturaların iskonto edilmek üzere anlaşmalı
finansal kuruluşlara aktarılabildiği bir finansal
servis de müşterilerin kullanımına sunuldu. Bir
diğer yenilikçi proje ise krediye konu olabilecek
e-Fatura veya e-Defter gibi belgelerin ilgili
finansal kuruluşlara aktarımına yönelik e-Belge
Aktarım Projesi oldu. Bu proje özelinde de 2020
yılı içerisinde eLogo çalışmalarına devam etti.

eLogo
Logo Grup değerlendirme

eLogo’dan yeni ERP içi bankacılık uygulaması:
Akbank Bankacılık uygulaması

Finansal ürün ve servislerle Fintech sektörüne
katma değer sağlanıyor
eLogo, müşterilerine finansal süreçlerinde
uçtan uca çözümler sunuyor. Büyüme stratejisi
doğrultusunda işletmelere süreçlerini hızlandıran,
kolaylaştıran ve daha verimli hale getiren böylece
rekabetçiliklerini güçlendiren çözüm ve servisler
sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu
kapsamda sadece Logo ürünlerinin kullanıcıları
değil farklı çözümler kullanan farklı ölçeklerdeki
çok sayıda işletme de eLogo ile dijital dönüşüm
süreçlerine başlıyor. Logo markasından aldığı
köklü bilgi birikim ve destekle Fintech sektörüne
katma değer sunmaya devam eden eLogo,
güvenlik standartlarını her zaman en üst seviyede
tutuyor ve altyapı yatırımlarına kesintisiz devam
ederek işlem kapasitesini artırıyor.
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Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri
Dijital dönüşüm hizmetleri ile entegre
dijital dönüşüm yolculuğu

2020’de COVID-19 sürecinin de etkisiyle uzaktan
proje süreci uygulamaya alındı ve proje uygulama
süreçleri müşteri sahasına gitmeden uzaktan
uygulama yapılacak şekilde revize edildi.
Uzaktan proje uygulaması yöntemi ile yaklaşık
5 proje kapanışı ve 2 bin 500’den fazla müşteri
aktivitesi tamamlandı. Projeler için standart
şablonlar oluşturuldu; projelerin hizmet ve efor
sürelerinde revizyonlar yapılarak proje ve satış
süreçlerine katkı sağlandı. Projelerde satış öncesi
ve satış süreçlerinin müşteri açısından daha etkin
yönlendirilebilmesi için sistem topoloji tasarımları
oluşturularak zaman tasarrufu sağlandı.

Logo Grup değerlendirme

Logo dijital dönüşüm hizmetleri

Müşterinin tedarikçileri veya bayileri ile birlikte tüm ekosisteminde ihtiyaç analizi
gerçekleştirildikten sonra bu ihtiyaçlara yönelik uçtan uca çözümler sunmak üzere
projeler üretiliyor. Böylece Logo müşterilerinin tüm ihtiyaçları entegre dijital
dönüşüm yolculuğu olarak ele alınarak hizmet veriliyor.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı
Dijital dönüşüm danışmanlığı çalışmaları ile uçtan
uca çözümler sunularak ekosistemler geliştirildi.
Bu doğrultuda IoT (Nesnelerin İnterneti), RPA
(Robotik Süreç Otomasyonu), PDKS (Personel
Devam Kontrol Sistemleri), fabrika ve lojistik
sensör teknolojileri, yapay görme ve makine
öğrenmesi çözümleri üreten tedarikçilerle iş
birlikleri yapıldı. Aynı zamanda yönetim, lojistik,
bütçe, insan kaynakları, üretim ve planlama
danışmanlığı gibi danışmanlık alanlarında da
çeşitli iş birlikleri kuruldu.
Logo web sitesinde yer alan Logo D.O.S.T. (Dijital
Olgunluk Seviye Tespit) kısa anketi, 100’ün
üzerinde katılımcı tarafından cevaplandırıldı.
Dijital dönüşüm konusuna ilgi duyan kişilere daha
kolay erişmeyi sağlamak için dijitaldonusum.com
web sitesi hayata geçirildi.
Dijital dönüşüm danışmanlığı ekibi tarafından
bu sene geliştirilen özel bir projede müşterinin
gümrükten fabrikaya malzeme taşıma sürecinde
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mobil cihazlar üzerinden e-irsaliye oluşturma ve
e-devlet çözümleri sunan Logo iştiraki eLogo’nun
sistemine doğrudan gönderim yapılması sağlandı.
Bu proje, firmanın merkezde belge oluşturma
ve taşıyıcıya teslimi sürecini ortadan kaldırarak
kolaylık ve zaman tasarrufu sundu.

Özel projeler
Logo, hayata geçirdiği Veri Yönetim Projesi ile bir
müşterisinin çok katmanlı projelerinde Program
Yönetimi yaklaşımının başarıyla uygulanmasını
sağladı.
Bu projelerdeki farklı ekipler ve yöneticiler ile
yapılan etkili koordinasyon çalışmaları sayesinde
firma, süreçlerini tek noktadan yönetebilir hale
geldi.
Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi, bir bankaya
ait tüm iştiraklerin tek çatı altında, uçtan uca bir
sistem üzerinden yönetilmesi hedefiyle başlatıldı.
Proje kapsamında bankanın 2 iştirakinde pilot
proje uygulaması tamamlandı ve canlıya geçiş
sağlandı.
Dijital dönüşüm hizmetleri birimi yaptığı
çalışmalar kapsamında özel yazılımlar da
geliştirmektedir. 2020’de otomobil lastiği üreten
bir firmanın son kullanıcılarına lastik satışı
yapabilmesi için DAS (Dealer Automation
System) yapısı üzerine Kampanya Modülü
kurgulandı. Bu proje firmaya, bayi ağı dışında
doğrudan nihai tüketicilerine erişme fırsatı
verdiği için oldukça önemliydi. Son istatistikler
de firmanın lastik satışlarının %60’ının bu sistem
üzerinden yapıldığını gösteriyor.

Dijital dönüşüm hizmetleri birimi, Logo çözümleri
için özel geliştirmeler yaparak müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik projeler sunuyor. Bu projeler
2020 yılında aşağıdaki çerçevede gerçekleşmiştir.
• Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir
Logo müşterisinin Türkiye’deki 63 bayisinde
Logo j-Platform ERP (Kurumsal Kaynak
Planlama) uygulaması başladı ve 3 pilot bayide
proje ve sertifikasyon süreçleri tamamlandı.
Bayi otomasyon projesinin tamamlandığı
pilot bayilerde sıfır araç, ikinci el ve kiralama
hizmetlerinde Logo j-Platform’un Satın Alma,
Satış, Finans, Muhasebe, e-Dönüşüm gibi
modülleri ile uçtan uca süreçler sağlandı.
• Depo yönetim sistemlerine yönelik 10 yılın
üzerinde tecrübesi olan güçlü bir proje ekibi
oluşturularak ilk Logo WMS Platform projeleri
devreye alındı. Bununla birlikte stratejik önemi
olan bir Logo müşterisinde de Logo WMS Platform
projesine başlandı. Bu proje kapsamında örnek
bir dijital dönüşüm süreci gerçekleştirilerek
depo operasyon süreçlerini oldukça hızlandıran
kameralı barkod okuyucu entegrasyonu sağlandı.

• Logo B2B ile de 2020’de farklı ölçekte müşterilere
ulaşılarak özellikle bayi dağıtım ağı olan
müşterilere katma değer sağlandı. 2020 yılında
müşteri sayısı iki katına çıkarıldı. Logo B2B’nin
tekstil sektöründe de yaygınlaşabilmesi için ürün
altyapısına asorti ve varyant desteği eklendi.
Logo iş ortaklarının kurulum ve uygulamayı daha
kolay bir şekilde yapabilmesini sağlamak için
Logo B2B Kurulum Sihirbazı çalışması yapılarak
kurulum ve uygulama süresinin 10 dakikaya kadar
düşürülmesini sağlandı. Logo iş ortaklarının kendi
uyarlamalarını ek bir arayüze giriş yapmadan
kolayca tamamlayabilmelerini sağlamak için
Logo B2B Uyarlama Aracı geliştirilerek anlık
uyarlama yapılması sağlandı. Logo B2B’nin SaaS
(Software as a Service-Hizmet olarak yazılım)
altyapısında çalışmaya uygun hale getirildi. Bu
bağlamda Logo PaaS (Platform as a ServiceHizmet olarak platform) IDM (Internet Download
Manager) servisi ile entegrasyonu geliştirildi. Logo
B2B’nin bayiler ve plasiyerler tarafından sahada
kullanımını kolaylaştıracak Logo B2B React Native
Mobil Uygulaması oluşturuldu.
• Logo Hazine Sihirbazı’nda çek-senet ve banka
işlemlerinin entegrasyonu yapılması sonucu
çek ve senet ile ilgili işlemler ERP (Kurumsal
Kaynak Planlama) sistemine aktarılıp bordro
güncellemeleri yapılabiliyor. Aynı zamanda
mevcut durumda Türk lirası ödeme entegrasyonu
olan 10 bankada yabancı para transferlerinin de
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Logo çözümleri üzerinden geliştirilen projeler

• Logo Flow’da sıkça karşılaşılan süreçler, şablon
haline getirilerek proje sürelerinin kısaltılması
sağlandı. Bu doğrultuda iki müşterinin satın alma
süreci sadeleştirildi. Bununla birlikte Masraf,
Avans Talep, Harcırah, Cari Kart Tanımlama
süreçlerinin de genel hatları ile şablonu
oluşturularak şablonlaşma projesi hayata
geçirildi. Logo Flow süreç şablonlarının ürün
standardında artırılmasına yönelik çalışmalar ve
kodlama gerekmeden ya da çok az kodlama bilgisi
ile süreç geliştirilebilmesi için Logo Flow Ürün
Yönetim Ekibiyle ortak çalışmalar yürütülerek,
sahada tecrübe ve bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca
Logo’nun 24 iş ortağına Logo Flow projelerinde
danışmanlık hizmeti sağlandı.

Logo dijital dönüşüm hizmetleri

2020 yılında ayrıca Özel Bir Uygulamanın MEA
(Middle East Africa-Ortadoğu ve Afrika)
Bölgesi’nde Yaygınlaştırılması projesi hayata
geçirildi. Kimya sektöründe faaliyet gösteren
uluslararası bir firmanın, kendi kullanıcılarına
sunduğu özel bir uygulamanın Kenya, Nijerya,
Güney Afrika, Fas, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri,
Suudi Arabistan ve İsrail olmak üzere MEA
Bölgesi’ndeki 8 ülkede geçişi yapıldı. Bu uygulama
ile firmanın yetkili kullanıcıları, müşterileri için
hazırlayacakları kontratların girişini yapıyor ve
uygulama içerisinde kontrat girişi yapılırken
değişen hesaplamalara göre çıktı hazırlanıyor. Bu
hesaplamalar ürünler, müşteriler, ekipman, döviz
kuru ve indirim gibi değişkenlere göre farklılık
gösterebiliyor. Bununla birlikte sistem içerisinde
belirlenen master tanımlamalara göre ileriki
yıllara göre ne kadar sürede kâr elde edildiği
hesaplanıyor.

Logo Grup değerlendirme

Logo dijital dönüşüm hizmetleri

sırasında sisteme ayrıca çok sayıda hareketin kolay
işlenmesini sağlayan fiş gruplama özelliği eklendi.
Finans sektöründe faaliyet gösteren bir başka
müşteri ile de çok-firmalı Logo Hazine Sihirbazı
projesi yürütülerek çok sayıda banka ile Yabancı
Para Ödeme formatları devreye alındı. Logo
Hazine Sihirbazı’nın devreye alındığı müşterilerin
faaliyet gösterdiği sektörler arasında kimya ve
lojistik de bulunuyor.

Modülü’nü geliştirdi. Müstahsil Modülü ürünlerin
toplama merkezlerinden işletmeye alınıp
işletmedeki kantar, laboratuvar gibi kontrol
süreçlerinden geçerek hak ediş hesaplamaları
ve muhasebe işlemlerinin oluşturulmasını
sağlıyor. Müstahsil Modülü üzerinden e-irsaliye,
e-müstahsil makbuzu ve SGK veya Bağ-Kur prim
borcu sorgulama gibi e-Devlet süreçleri çok hızlı
bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

• Veri Toplama Platformu (DAP-Data Analytics
Platform) proje ürününde merkezi sistemlerde
üretilen fatura, irsaliye, ürün, fiyat verilerinin
sahaya gönderilebilmesi özelliği eklendi. Bu
sayede Veri Toplama aynı zamanda bir Entegrasyon
Platformu haline gelmiş oldu. Veri okuma
özelliği olarak farklı ERP’lerin (Kurumsal Kaynak
Planlama) sisteme eklenmesi ile entegrasyon
kütüphanesi genişletildi. Bir firmada iki yönlü veri
iletişiminin sağlandığı bayi entegrasyon projesi
yapıldı. Bir Logo müşterisinde veri toplama ve
konsolidasyon projesi yapıldı. Enerji sektörünün
önemli oyuncularından birinde bayi veri toplama
ve otomasyon projesine başlandı.

Müstahsil Modülü’nün yanı sıra Logo, konusunda
uzman tedarikçiler ile iş birlikleri yaparak uçtan
uca bir dijital tarım çözüm kümesi oluşturma
çalışmaları da yürütüyor. Bu çalışmaların örnekleri
arasında drone teknolojisiyle ilaçlama-gübreleme
çalışmaları gibi iyi tarım uygulamaları; rekolte
tahmini, ekim-hasat önerisi gibi uydu destekli
tarım uygulamaları; toprak analizi, sıcaklık-nem
bazlı otomasyonlar gibi IoT (Nesnelerin İnterneti)
uygulamaları ve finansal sistemleri tarımla
bütünleştirmeye yönelik FinTech uygulamaları da
bulunuyor.

Sektörel dikeyleşmeye yönelik aksiyonlar
Dijital Tarım
Logo, dijital tarım uygulamalarına yönelik
çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda dijital
tarım konusundaki ilk çözümü olan Müstahsil
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Online QR menü uygulaması
Logo’nun Ar-Ge faaliyeti kapsamında oluşturduğu
mikro-ekipler ile SaaS (Software as a ServiceHizmet olarak yazılım) uygulaması olan bir mikrosite geliştirilerek restoranlara yönelik QR menü
oluşturmayı sağlayan bir uygulama sunuldu.
Bu geliştirmede son teknolojiler olan React,
ReactNative, .netCore NodeJs, mongoDb Postgre
kullanıldı.

Logo Perakende Çözümleri
Perakende sektöründe sürekli dönüşüm

Gelişen teknoloji ve teknoloji kullanımının giderek artması, birçok sektörde olduğu
gibi perakende sektöründe de önemli etkilere yol açıyor. Ancak teknoloji ve tüketici
alışkanlıklarında yaşanan değişimlere perakende sektörünün çok hızlı bir şekilde yanıt
vermesi ve adapte olması gerekiyor. Logo Yazılım, perakende sektörünün değişen
ihtiyaçlarına göre geliştirdiği Perakende Çözüm Platformu ile sektöre ihtiyaç duyduğu
dönüşüm fırsatını sunuyor.

Pandemi, perakende sektöründe önemli
etkilere yol açtı
Ülkemizi özellikle Mart 2020 itibarıyla etkisi altına
alan COVID-19 salgını, yaşamın her alanında
önemli ve beklenmedik değişimlere yol açtı.
Pandemiyle mücadele kapsamında sokağa çıkma
yasakları, sosyal mesafe gibi önlemler uygulamaya
alındı. Virüsün yayılma hızı karşısında uygulanan
tedbirler kapsamında bir dönem, ziyaretçi sayısı
yüksek olan AVM’lerin kapatılması kararı da alındı.
Özellikle son 10 yıldır AVM sayısındaki artışla
gelişen organize perakende ve cadde mağazacılığı,
önlemler kapsamında uygulanan kapatılma ve
hafta sonu yasakları nedeniyle Mart-Haziran
ayları arasında oldukça zorlu bir süreçten geçti.
O dönemde Logo Yazılım, AVM mağazası olan
veya hem AVM hem cadde mağazaları ile faaliyet
gösteren perakendeci müşterilerinin satışlarında
kayda değer düşüşler olduğunu gözlemledi. Buna
bağlı olarak Logo Yazılım, perakende sektöründe
Logo Diva kullanıcılarına çeşitli finansal avantajlar
sundu. Bu uygulama, Logo’nun müşterileriyle
dayanışma ve birlik içinde olmaya devam

edeceğini vurgulayarak aradaki güvenin daha da
güçlendirilmesine katkıda bulundu.

L o g o Pe r a ke n d e Çö z ü m l e r i
Logo Grup değerlendirme

Müşteri deneyimi, tüm dünyada perakende
sektörünün en önemli gündem maddeleri
arasında yer alıyor. Bununla birlikte günümüzde
trendler arasında bulut teknolojisi kullanımı da
bulunuyor. Logo Yazılım, perakendeye yönelik
Diva çözümlerini bulut bilişim hizmet modeliyle
geliştirerek sunmaya ve perakende sektörü
oyuncularına ihtiyaç duydukları çözümleri
sağlamaya devam ediyor.

Alışveriş alışkanlıkları ve tüketici beklentileri
değişiyor
Pandemi önlemleri kapsamında tüketicilerin,
fiziksel mağazalardan alışveriş imkânı azalınca
e-ticaret sistemlerinde ciddi bir trafik oluştu.
Evlere servis hizmeti veren firmaların modelleri
daha anlaşılır ve kullanılır hale geldi. Temassız
ödeme limitinin 250TL’ye yükseltilmesi, daha
hijyenik ve güvenli alışverişe olanak tanıdı.
Gelirinin hala büyük bir payını fiziksel mağaza
satışlarından elde eden perakende sektörünün
belli segmentlerinde online satış payı ilk kez bu
denli ciddi bir artış gösterdi. Bu noktada daha önce
e-ticaret sistemlerine ve arkasındaki süreçlere
yatırım yapmış olan perakendeciler, hayatta
kalmak için bu kanallarındaki kapasitelerini
artırdı.

Logo Diva çözümleri perakende sektörüne
yanıt sundu
Logo Yazılım’ın sunduğu perakende çözümlerinin
çok kanallı yapıları desteklemesi, önceki yıllarda
geliştirilen ve iyileştiren API (Application
Programming Interface-Uygulama programlama
arayüzü) imkanlarına bağlı olarak dış sistemlerle
iletişim seçeneklerinin bulunması ve bulutta
işletiliyor olması nedeniyle Logo perakende
çözümleri kullanıcıları da bu süreçte hızla
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aksiyon alabildi. Stok yönetimi ve tüm kanaldaki
stok seviyesi doğruluğunun kritik öneminin
yeniden anlaşılması ise Logo Diva çözümlerinin,
kullanıcıların faaliyetlerinin merkezinde oynadığı
önemli rolü bir kez daha gösterdi. Bununla birlikte
e-Devlet çözümlerine yönelik dönüşümünü
tamamlamış kanallar için hızlı sipariş, faturalama
ve sevkiyat sürecinin gerçekleştirilmesiyle Logo
Yazılım müşterilerine kesintisiz, hızlı ve yüksek
operasyonel verimlilikte bir platform sundu.
Bu sayede Logo Diva çözümleri kullanıcıları,
kendi müşterilerine sipariş ettikleri ürünü
Türkiye’nin her yerine 24 saat içerisinde
teslim etme güvencesi dahi sağlayabildi.

L o g o Pe r a ke n d e Çö z ü m l e r i
Logo Grup değerlendirme

Diğer taraftan online alışveriş dünyasına
pandemi etkisiyle daha önce online alışveriş
yapmamış
milyonlarca
yeni
müşterinin
katılması, kredi kartı kullanımında ciddi bir
paradigma değişimini de tetikledi. Bu durum,
Logo perakende müşterilerinin bir süredir dış
sistem entegratörleriyle yürüttüğü “Pazaryeri
(Marketplace) Entegrasyonu”nun Logo Yazılım
tarafından hizmet olarak sunulması için tasarım
süreci başlatılmasına yol açtı. Bu kapsamda en
hızlı devreye alınabilecek adım olarak gözlenen
“sipariş entegrasyonu” için çalışmalar başlatıldı.
Diğer adımların tamamlanmasının ardından
sadece Logo perakende çözümleri değil, çözüm
ailesindeki ilgili tüm ürünler, pazaryerleriyle
kurulan bu bulut sistemini bir hizmet olarak
müşterilerine sunabilecek. “As a Service” (Hizmet
Olarak) mimarisinde gerçekleştirilen bu projenin,
bu döneme ve giderek değişecek alışveriş
alışkanlıklarına uyumlu platformlar geliştirmeye
önemli bir kazanım sağlaması bekleniyor.

Logo Yazılım’ın perakende çözümleri geleceğe
hazır
Logo Yazılım’ın sunduğu perakende çözümleri
bulutta çalışan sistemler olması, kampanya
sistemini izole ve işletilebilir bir ortak sistem
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olarak yeniden tanımlaması, kanal sistemini
halihazırda uzun bir süredir sunması ve güncel
mobil ödeme firmalarıyla yaptığı iş birlikleri ile
yeni paradigmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Logo
Yazılım,
müşterilerinin
fiziksel
mağazalarındaki
kasa
ortamında
kendi
müşterilerine farklı deneyimler sunabilmeleri
için HP Retail Solutions ile bir iş ortaklığı da yaptı.
Bu ortaklık ile birlikte Logo şimdi müşterilerine
eskiyen kasa donanımlarını, HP’nin perakendeye
özel olarak geliştirdiği endüstriyel POS cihazlarıyla
değiştirme imkânı sunuyor. Bu cihazlar dokunmatik
ve ince tasarımları sayesinde mağazaların
mimari dokusuna rahatlıkla uyum sağlıyor.
Bunlarla birlikte, Logo perakende çözümlerinin
içerisine ikincil ekran özelliği de eklendi.
Bu, müşteriye dönük dokunmatik ekranlar
aracılığıyla müşterisi ile interaktif iletişim
sağlamak isteyen perakendeciler için kullanışlı
bir özellik sunuyor. Bu sayede müşteriye
alışverişiyle ilgili bilgiler ekranda gösterilirken
istendiği takdirde satışın ilgili adımında minianketler de ekran üzerinden yapılabiliyor.
2020 yılında da değişen dünyaya ve koşullara
uygun olarak müşterilerine kullanışlı ve yeni
özellikler sunmaya devam eden Logo Yazılım her
zaman olduğu gibi yeni servisleri ve çözümleriyle
müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.
2021’de mağaza içi müşteri deneyimine katkı
sunan mobil uygulamalar, fiyat ve promosyon
birliğine işaret eden kampanya yönetimleri, stok
birliğini sağlayan çok-kanallı yapılar, müşteri
tanımaya yönelik dış sistem entegrasyonları,
“omni-channel” perakendecilik ve son olarak
ödemenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması
gibi alt başlıklar perakende piyasasına önemli
etkilerde bulunacak. Logo Diva tüm bu değişen
ihtiyaçlara cevap verecek alt yapıya sahip bir
marka olarak müşterilerinin yanında yer alıyor.

Logo KOBİ Dijital Hizmetler
Mikro işletmelerin dijital dönüşümü
Logo İşbaşı ile hızlanıyor

Katma değerli girişimler

Mobil kullanıma önem verilerek geliştirilen online
ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeler;
Fatura Takibi, Sipariş Takibi, Gelir-Gider Takibi, Stok
Takibi, Çek ve Cari Hesap Takibi, Kasa-Banka Takibi,
e-Fatura/e-Arşiv Fatura ve e-SMM gibi çözümleri
internet erişimi olan her yerden bilgisayar, tablet
ya da akıllı cep telefonu ile kullanabiliyorlar.
Ayrıca akıllı fiş okuma özelliğiyle işletme sahipleri
masraf fişlerinin fotoğraflarını çekerek otomatik
gider kaydediyor, banka Entegrasyonu sayesinde
banka hesaplarındaki hareketler otomatik ön
muhasebe programlarına aktarılıyor, mali müşavir
paneli ile mali müşavirleriyle veri paylaşımını
hızlı ve kolayca gerçekleştiriyorlar. Logo İşbaşı
ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığıyla binlerce
işletmenin e-dönüşüm süreçlerinde akla gelen ilk
çözümlerden biri olmuştur.

L o g o Pe r a ke n d e Çö z ü m l e r i
Logo Grup değerlendirme

Logo KOBİ Dijital Hizmetler A.Ş, mikro işletmelerin, serbest meslek sahiplerinin ve
serbest çalışanların e-dönüşümüne hizmet etmek amacıyla Logo bünyesinde bir start-up
olarak 2017 yılında kuruldu. Logo Kobi Dijital bulut teknolojileriyle geliştirdiği bir SaaS ön
muhasebe hizmeti olan Logo İşbaşı, geniş kitlelere gereksinim duyulan bazı hesaplama
uygulamalarını internet tabanlı ve mobil teknolojiler ile kullanıcılara sunuyor.

www.isbasi.com internet sitesi üzerinden kolayca
üye olunan Logo İşbaşı, 14 gün boyunca ücretsiz
denenebiliyor. Kullanımı kolay ve herhangi
bir eğitim gerektirmeyen Logo İşbaşı’nın mobil
uygulama kullanımı için de Google Play,
AppStore ve Huawei AppGallery mağazalarından
Logo İşbaşı uygulamasının indirilmesi yeterli
oluyor. Logo İşbaşı’nın ücretli abone sayısı 2019
sonuna göre 12 kat, gelirleri de 6 kat artmıştır.
Ayrıca tamamen ücretsiz KDV hesaplama, MTV
hesaplama, kira gelir vergisi hesaplama, netten
brüte, brütten nete aylık/yıllık maaş hesaplama ve
serbest meslek makbuzu hesaplama olmak üzere
geliştirilen mobil uygulamaların aylık yaklaşık
15.000 aktif kullanıcısı vardır ve bugüne kadar
yaklaşık 300.000 kez akıllı telefonlara indirilmiştir.
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Yurt dışı
operasyonları

Romanya merkezli
Logo Total Soft

Yurt dışı operasyonları

Total Soft hakkında
1994 yılında kurulan Total Soft, Romanya’nın
önde gelen yerel kurumsal uygulama yazılımları
sağlayıcısıdır. Bir proje yönetim yazılımı
distribütöründen dünya genelinde sektöre özgü
çözümler sunan bir yazılım evine dönüşen şirket,
Ekim 2016’da Logo tarafından satın alındı.
Logo Total Soft, Romanya pazarının yanı sıra,
İngiltere, Avusturya, İspanya, Polonya, ABD,
Kanada, Brezilya, Güney Afrika ve Çin dâhil
olmak üzere dört kıtaya yayılan 45 ülkede faaliyet
göstermektedir. Şirketin hâlihazırda finansal
hizmetler, perakende, dağıtım, imalat, inşaat,
tarım, enerji, sağlık ve hizmet sektörü gibi çeşitli
alanlarda lider konumda bulunan yaklaşık 800
aktif müşterisi bulunmaktadır.
Logo Total Soft, Logo Charisma marka şemsiyesi
altında iş yazılımı çözümleri geliştirip sunmaktadır.
Şirketin amiral gemisi ürünü Logo Charisma
ERP, sektöre özgü modüller içeren evrensel bir
çözüm olarak yapılandırılmıştır. Logo Total Soft’un
öncelikli sektörü olan finansal hizmetler, ağırlıklı
olarak alanında lider konumda bulunan çok uluslu
gruplara sunulan uygulamalarla uluslararası
alanda başarılı bir gelişim göstermiştir. Total Soft,
leasing sektörünün yanı sıra, insan kaynakları,
bordro yazılımı çözümleri ve sağlık hizmetleri
uygulaması ile de Romanya’da lider konumdadır.
Total Soft tarafından geliştirilen kapsamlı
ERP çözümleri, şirketlere süreçlerin entegre
kullanımı ve işi yönlendiren verilerin bütünsel
olarak algılanması imkânı sağlamaktadır. Çeşitli
sektörlerdeki önemli oyuncuların Logo Total Soft
çözümlerini tercih etmesiyle oluşan referanslar,
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şirketin satışlarının gelişiminde önemli bir güç
teşkil etmektedir.
Total Soft, Covid-19’un yerel ve uluslararası
pazarları benzeri görülmemiş düzeyde etkilediği
sıra dışı bir yılda ne kadar dirençli bir şirket
olduğunu kanıtladı. Şirket müşterileri için hizmet
devamlığını sağlarken aynı zaman operasyonel
verimliliğe odaklandı. Bu sayede Total Soft’un
satışları ve kârlılığı pandemi öncesi seviyelere
yakın bir düzeyde gerçekleşti.

ABS Financial Services, Nexia
Expert’in iş portföyünü devraldı

CRG

2018 yılının sonunda ABS’in satın alınmasının
ardından Total Soft ve ABS’nin kaynaklarını
birleştirmesi, hem yerel hem de uluslararası
müşteriler için katma değer sağlayarak Logo Total
Soft’un müşterilerine sunduğu ticari hizmetlerin
daha da genişlemesini sağladı. ABS satın alımının
ardından Logo Total Soft sermayesinin dağılımı
%80 Logo Yazılım ve %20 ABS hissedarları şeklinde
oluştu. ABS, perakende danışmanlığı ve teknoloji
hizmetleri sunarken ABS Financial Services,
dış kaynak kullanımı (outsourcing) hizmetine
odaklanmaktadır.
2020 yılında ABS Financial Services, Nexia
International üyesi Nexia CRG Expert’in müşteri
portföyünü devraldı. Bu işlemin ardından ABS
Financial Services, uluslararası bağımsız muhasebe
ve danışmanlık ağları arasında büyüklük açısından
9’uncu sırada yer alan ve denetim, muhasebe,
vergi ve danışmanlık dâhil olmak üzere kapsamlı
bir hizmet portföyü sunan Nexia International’a
katılmış oldu.

Bu genişleme, Nexia ABS Financial Services’in
mevcut büyük ve orta ölçekli müşterilerinin yanı
sıra daha küçük ölçekli firmalardan oluşan yeni bir
müşteri segmentine de hitap etmesini sağlarken
büyüyen ve çeşitlilik içeren müşteri portföyünün
gelişimine önemli bir katkıda bulunacaktır.
Ayrıca 2019 yılında, Avrupa Sahte İlaç Direktifi’nin
Logo Charisma’ya aktarılması projesi devam
etmiştir. Böylece Romanya’nın en büyük ilaç
şirketleri Logo Charisma ERP kullanarak bu yeni
direktifle uyumlu hâle gelmiştir. Buna ek olarak
ERP uygulaması, birden fazla lokasyon ve karmaşık
konfigürasyonlarla faaliyet gösteren önemli
perakendeciler ve imalat şirketleri tarafından
tercih edilmiştir.

Müşterilerin Avrupa ve devlet yardımlarına
erişiminde destek
Total Soft, 2020 sonbaharında Avrupa ve devlet
hibelerine erişim konusunda, yerel bir danışmanlık
şirketi ile birlikte müşterilerine yönelik yeni bir
danışmanlık hizmeti başlattı. Bu hizmet sayesinde
yerel firmalar, Total Soft’un tecrübesinden
faydalanarak ürün ve süreçlerin dijitalleşmesi
veya otomasyonunu içeren inovasyon projelerini
hayata geçirmektedir.

Yeni projeler ve müşteriler
Total Soft, Logo Charisma ERP, Logo Charisma
HCM, Logo Charisma Leasing, Logo Charisma
Medical dâhil olmak üzere tüm çözümlerinde
ve aynı zamanda Total Soft Business Services (İş
Çözümleri) ve “Software on Demand” (Hizmet
olarak Yazılım) hizmetleri alanında da portföyüne
seçkin projeler ve yeni müşteriler ekledi.
Bunlardan bir bölümü aşağıda sunulmaktadır:
Logo Charisma ERP:
• Ambalaj malzemeleri, etiket, depolama
hizmetleri, paketleme ve ön montaj hizmetleri
alanlarında faaliyet gösteren büyük ölçekli bir
üretici ve tedarikçi, imalat ve depo yönetimi
dâhil olmak üzere tüm temel iş süreçlerini Logo
Charisma ERP ile dijital ortama taşıdı.

• 70 yılı aşkın geçmişiyle Güneydoğu Avrupa’nın
önde gelen inşaat şirketlerinden biri, imalat,
portföy yönetimi, insan kaynakları, iş zekâsı ve
doküman yönetimi modülleriyle birlikte Logo
Charisma ERP’yi hayata geçirdi.
• Büyük bir uluslararası ilaç şirketinin iştiraki olan
Romanya’nın en büyük ilaç şirketlerinden biri, Logo
Charisma ERP bünyesindeki finansal muhasebe
çözümünü uygulayarak süreçlerine entegre etti.
Bu projeden önce şirket 2019 yılında Avrupa
Sahte İlaç Direktifi modülünü devreye alarak
ilaç kutularını Ulusal İlaç Doğrulama Sistemi’ne
başarıyla tarayan ilk ilaç şirketi unvanını almıştı.
• Büyük bir ofis perakendecisi, finans, muhasebe
ve kiralama yönetimi faaliyetlerinin yönetiminde
Charisma’yı seçti.
Logo Charisma HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi)
önde gelen yerel şirketlerin tercihi olurken, Total
Soft’un inovatif çözümleri çerçevesinde geliştirilen
yeni projeler, insan kaynakları profesyonellerinin
“chatbot” ve elektronik imza aracılığıyla uzaktan
çalışan personele daha yakın olmalarını sağladı.
Logo Total Soft, yerel pazarda, mevcut müşterilerde
Logo Charisma HCM modülünün sürümünü
yükseltmeye ve uygulamayı çevrimiçine taşırken
yeni özellikler ve yeni modüller eklemeye
odaklanarak faaliyetlerini sürdürdü. Ürün stratejisi
ve pazar eğilimleriyle uyumlu bu büyük değişim,
büyük şirketlerin insan kaynakları ekiplerine
merkezi yetkilerini dağıtma ve belli faaliyetleri
farklı lokasyonlarda gerçekleştirme olanağı tanıdı.
Bu alanda geliştirilen projelerden bazıları aşağıda
sunulmaktadır:
• Çalışan sayısı 3.500’ün üzerinde olan önemli bir
petrol ve gaz şirketi, Logo Charisma HR çözümünü
yeni chatbot Timea ile birlikte kullanıma aldı.
Şirket bu sayede chatbot kullanmadan en az
350 saatte tamamlanabilen ayda 7.000’den fazla
insan kaynakları görevinin otomatikleştirilmesini
sağladı.
• Batı Romanya’da 250’den fazla çalışanıyla
endüstriyel sensör üretimi gerçekleştiren bölgenin
en yeni imalat şirketlerinden biri ve Güney
Romanya’da yerleşik büyük bir imalat şirketi,
çalışan yönetimi, bordrolama, zaman çizelgesi,
eğitim ve geliştirme süreçlerinde ve ”self-service”
için Logo Charisma HCM’yi uyguladı.
• 3.000’den fazla çalışanıyla iş süreçlerinde
dış kaynaktan yararlanma (Business Process
Outsourcing) hizmetleri sunan bir İtalyan şirketi,
hem Logo Charisma HCM hem de chatbot Timea’yı
kullanıma aldı. Proje aynı zamanda şirketin kendi
ekibine yönelik insan kaynakları dış kaynak
kullanımı hizmetlerini de içermektedir.
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Nexia CRG Expert’in muhasebe, vergilendirme,
maaş bordrosu ve personel yönetimi hizmetleri
sunduğu gayrimenkul, hizmet sektörü, ticaret,
perakende, yeşil enerji, profesyonel hizmetler ve
e-ticaret gibi çeşitli alanlardaki müşteri portföyü
ve bu alanlarda faaliyet gösteren çalışanlar,
Nexia ABS Financial Services finansal muhasebe
hizmetleri bölümü altına toplandı.

• Romanya’nın en büyük ekstrüderi ve aynı
zamanda Batı Avrupa ekstrüzyon pazarının önemli
oyuncularından biri, insan kaynakları süreçlerini
Logo Charisma HCM ile dijital ortama taşıdı.
Logo Charisma Medical Software
Logo Total Soft, COVID-19 testleri için büyük bir
taleple karşılaşan tıbbi laboratuvarları optimize
etme çabasında ön saflarda yer aldı. Logo
Charisma Medical Software laboratuvar modülü,
şirketin 2020 yılında odaklandığı ana çözüm oldu.
Logo Total Soft, bu ürünle, kullandıkları yazılım
çözümünde yeni bir sürüme terfi eden mevcut
müşterilerin yanı sıra RT-PCR testinde uzmanlaşan
laboratuvarlar kuran yeni müşterilere hizmet
verdi.
Logo Charisma Leasing

Yurt dışı operasyonları

2020 yılında uluslararası pazarlarda en önemli
projelerden bir bölümü leasing sektöründe hayata
geçirildi. Birçok önde gelen çok uluslu leasing
firması uygulamayı yeni ülkelerde kullanmaya
başlarken tüm ülkeleri kapsayan yeni bir özelliği de
devreye aldı. Bu özellik, Logo Charisma Leasing’in
kaynak platformu (origination) ile satıcıyı birbirine
bağlayan bir arayüz geliştirilmesini, sözleşme
sürecinde elektronik imza kullanılmasını ve Logo
Charisma Leasing’i satıcılara bağlayan bir Yazılım
Programlama Arayüzü (API) geliştirilmesini
içermektedir.
Bu alandaki önemli projelerden bazıları aşağıda
örnek olarak sunulmaktadır:
• Avrupa merkezli büyük leasing şirketleri için yeni
web kaynak modülünün uygulamaya alınması,
• Farklı ülkelerde yer alan leasing şirketlerinin çok
sayıda iştirakinde önemli teknik güncellemeler,
• Mevcut çözümün optimizasyonuna ve spesifik
kurum içi süreçlere uygun yeni özellikler
eklenmesine imkân tanıyan finansal hizmetler
alanında denetim,
• Logo Charisma Leasing ile farklı ülkelerin
ulusal bankaları arasında leasing süreçlerinin
otomasyonuna yönelik entegrasyon işlemleri.

Total Soft Business Services
Total Soft bünyesindeki Business Process
Outsourcing (BPO-iş süreci dış kaynak kullanımı)
bölümü, standart insan kaynakları uygulamaları
ve finansal hizmetlere ek olarak, Genel Veri
Koruma Mevzuatı (GDPR) gereksinimlerine
uygun dijitalleştirme ve elektronik imzayı
içeren benzersiz bir hizmet kümesi geliştirdi. Bu
alanda portföye eklenenler bazı projeler aşağıda
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sunulmaktadır:
• Küresel bir hızlı tüketim malları (FMCG)
şirketinin Romanya’daki iştiraki, 1.400 çalışanı
kapsayan ekibi için insan kaynakları süreçlerinin
yönetiminde Total Soft BPO hizmetlerini seçti.
• Logo Charisma HCM kullanan bir müşteri BPO
hizmetlerine geçerek BPO portföyüne 650’nin
üzerinde çalışanı ekledi.
• Bilgi teknolojileri güvenlik hizmetleri ve hızlı
tüketim malları (FMCG) alanlarında faaliyet
gösteren birçok şirket, ABS Financial Services
çözümlerini tercih etti. Nexia CRG Expert’ten
devralınan müşteriler arasında yer alan
gayrimenkul, hizmet, ticaret, perakende, yeşil
enerji, profesyonel hizmetler ve e-ticaret şirketleri
portföyün genişlemesine katkı yapan diğer bir
unsur oldu.
ABS Financial Services 2020’de sağlanan
hizmetlerin kalite seviyesini ortaya koyan müşteri
net tavsiye skoru (NPS) ölçümünde %100’e ulaşarak
rekor bir performans ortaya koydu.
Diğer önemli projelerden bazıları aşağıda
sunulmaktadır:
• İş zekâsı (BI-Business Intelligence) çözümü
imalat ve perakende sektörlerinde faaliyet
gösteren çeşitli şirketlerde uygulamaya alındı.
• Dünya çapında 50 milyondan fazla maliyet
paylaştırıcı ve 30 milyonun üzerinde su sayacı
kurulumu gerçekleştiren, su ve ısı ölçümü ürün
ve hizmetleri alanında başlıca uluslararası
tedarikçilerden biri olan şirket bünyesinde hizmet
olarak yazılım (SaaS-Software as a Service) projesi
gerçekleştirildi.
• Büyük bir Romanya bankasında Genel Veri
Koruma Mevzuatı (GDPR) çözümü ile veri
anonimleştirme sürecinin otomasyonu sağlandı.
Bu çalışmaların yanı sıra mevcut müşterilerle
yeni sözleşmeler de imzalandı. Logo Total Soft,
yeni yazılım çözümleri uygulamak, ek hizmetler
için mevcut sözleşmelerin kapsamını yeni eklerle
genişletmek veya müşterilerin iştiraklerini de
proje kapsamına dâhil etmek suretiyle mevcut
projelerin kapsamını genişletti. Mevcut müşteriler
ayrıca Logo Total Soft ile işbirliğine devam ederek
leasing, ilaç, dağıtım, perakende, sağlık, imalat
ve hizmet sektörlerinde geliştirme ve destek
hizmetleri almaya devam etti.

Müşteri Net Tavsiye Skoru
Total Soft, 2020’de müşteri net tavsiye skorunu
(NPS) artırmaya yönelik önemli adımlar attı.
Yılın ilk döneminde Logo Total Soft ekibi, mevcut

Uygulanan müşteri net tavsiye skoru (NPS) anketi
sonuçlarına göre şirket genelinde %12 oranında
bir NPS artışı olduğu gözlemlendi. Bir sonraki
adımda, bu anket çalışmasında elde edilen önemli
geri bildirimler, strateji ve eylem planlarına
dönüştürülecektir.

Artan ürün geliştirme yatırımları
Logo Total Soft, 2020 yılında performans gelişimi
sağlamak, yeni teknolojileri adapte etmek
ve eski modülleri yeniden yazmak amacıyla
mevcut ürünlere yatırım yapmaya devam etti.
Logo Charisma Suite için hazırlanan net bir yol
haritasına dayanan bu uygulamalar, entegrasyona
hazır hâle getirilerek müşterilerin ekosisteminin
aktif bir bileşenine dönüştürülmektedir.
Tam otomatik karar destek sistemleri ile yeni
ürünlerin geliştirilmesine ve çözümleri buluta
taşıyıp yeni teknolojilere adaptasyona odaklanan
Ar-Ge departmanı kuluçka dönemi ve deneme
sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması için
yoğun bir çaba gösterdi. Logo Total Soft ayrıca
elektronik belge imzası, chatbot, optik karakter
tanıma (OCR-Optical Character Recognition) gibi
özelliklerle dijital dönüşüme destek sağladı. Bu
yatırımlarda ayrıca, iş süreçlerini dönüştürmek
ve mevcut çözümleri optimize etmek üzere
yapay zekâ (AI-Artificial Intelligence), nesnelerin
interneti (IoT-Internet of Things) ve chatbot
teknolojilerinin Logo Charisma iş uygulamalarına
entegrasyonu hedeflendi.
2020 yol haritasında bulut ve hizmet olarak
yazılım (SaaS) çözümlerine odaklanıldı. Bu
girişimlerden biri de hizmet olarak insan
kaynakları raporlaması adı verilen yeni bir SaaS
çözümüydü. İnsan kaynakları operasyonlarında
görevli ekipler, üst yönetim ve organizasyondaki
farklı departmanları hedefleyen bu hizmet,
şirketlere işgücüyle doğrudan ilişkili verileri elde
etme konusunda destek olmaktadır.

Elektronik imza çözümünde yeni ortaklıklar
Total Soft ve Romanya’nın en büyük sertifika
hizmetleri tedarikçisi certSIGN, şirketlerin işgücü
piyasasının yeni gerçeğine hızlı bir şekilde
adapte olmasını sağlayan elektronik imza
çözümlerinin geliştirilmesi için yeni stratejik

bir ortaklık oluşturdu. Total Soft bu kapsamda
insan kaynakları departmanları tarafından
yayınlanan belgelerin, Charisma HCM çözümünde
bulunan basit bir prosedür ve Avrupa düzeyinde
denetlenen ve onaylanan certSIGN’ın kağıtsız
elektronik imza hizmeti kullanılarak elektronik
olarak imzalanmasını amaçlamaktadır.
Yılın ilk dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması
sürecinde kaydedilen başarı göz önüne
alındığında, Total Soft ve certSIGN tarafından
sağlanan elektronik imza çözümü, şirketlerin
çoğunun kademeli olarak COVID-19 krizinden
önceki
faaliyet düzeyine dönmeye başladığı
ekonomik iyileşme döneminde de işgücüyle ilgili
operasyonları kolaylaştırmaya devam etmektedir.
Yeni koronavirüs ile ilgili sağlık mevzuatına uyum
sağlamak için şirketlerin belirli kurallara uymaya
devam etmesi gerekmektedir.
Uluslararası pazarda ise Total Soft, Namirial gibi
tanınmış elektronik imza sağlayıcılarıyla yeni
ortaklıklar geliştirdi.

Yurt dışı operasyonları

durumu değerlendirmek ve müşteri ihtiyaçlarını
daha hızlı ve daha etkin bir şekilde karşılamaya
yönelik yeni yollar belirlemek amacıyla tüm Logo
Charisma HCM müşterilerini ziyaret etti.

Artan pazarlama faaliyetleri
Pandemi ortamı, pazarlama faaliyetlerinde 2020
için belirlenen ve müşteri deneyimini iyileştirme,
iç iletişimi optimize etme, ciroyu artırma ve şirket
ve marka görünürlüğünü artırma başlıklarını
içeren temel dayanakların değişmesine neden
oldu.
Şirket bu nedenle chatbot, elektronik imza,
insan kaynakları raporlama araçları, web
kaynak platformu (origination), iş süreçlerinde
dış kaynaktan yararlanma (BPO) gibi uzaktan
çalışmada güvenli ve sağlıklı bir ortam
sağlamak için ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin
dijitalleştirilmesine yönelik çözümleri tanıtma
imkânı bulduğu yerel ve uluslararası çevrimiçi
konferanslara odaklandı.
Bu çevrimiçi etkinlikler, kurum içi iş akışlarını
optimize etmek için yazılım çözümlerinin nasıl
daha iyi kullanılacağına odaklanan aylık ürün
webinarlarıyla desteklendi. Mevcut müşteriler
ve ilgili diğer katılımcılara yönelik olarak 25’in
üzerinde webinar düzenlendi.
Total Soft çözümleriyle ilgili müşteri deneyimini
geliştirmek amacıyla müşterilere yönelik bir dizi
ücretsiz çevrimiçi eğitimler de düzenlendi. Bu
kapsamda Logo Charisma ERP, Logo Charisma
HCM, Logo Charisma Leasing ve BizzApps
bölümünün sunduğu diğer çözümler için
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20’nin üstünde etkinlik gerçekleştirildi. Ürünler,
etkinlikler, eğitim ve webinarlar, yol haritası,
haber bültenleri ve müşterilerin Total Soft
uzmanlarıyla kolayca etkileşim kurabildikleri
chatbot ile ilgili tüm bilgiler platform üzerinde
merkezileştirirken kullanıcı topluluğunun sürekli
olarak büyümesi müşteri deneyimini geliştirme
amacını destekleyecektir.

Org 2.0 yaklaşımıyla Ekiplerin Ekibi’ne dayalı bir
organizasyon oluşturarak her şeyden önce şirketin
daha fazla kontrol sahibi olması amaçlanmaktadır.
İstikrarsız ve karşılıklı bağlantı düzeyi yüksek bir
dünyada, süreç, ürün, odak noktası ve zaman
dâhil olmak üzere şirketin etki edebileceği
faktörleri kontrol etmesi, geleceği istediği gibi
şekillendirmek için alınabilecek en iyi aksiyondur.

Çevrimiçi
pazarlama
faaliyetlerinin
optimizasyonu, iletişim kanalları ve ürün
materyallerinin genişletilmesine odaklanarak
şirketin görünürlüğünün artmasına katkıda
bulundu.

Org 2.0 yaklaşımı şirkete, günümüz dünyasında bir
gecede gerçekleşen değişimlere uyum sağlamak
için hayati önem taşıyan akıcılık ve çeviklik
özelliklerini kazandıracaktır. Total Soft, uygulama
aşaması hâlen devam eden bu yeni modeli ilk
çeyrekte hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Yurt dışı operasyonları

Total Soft, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde
kurum içi iletişim faaliyetlerini çevrimiçi ortama
taşıyarak tüm çalışanlarla şeffaf ve düzenli bir
iletişim kurmaya devam etti. Bu kapsamda
takımlar, projeler, şirket sonuçları, kurumsal
sosyal sorumluluk haberleri ve Total Soft’ta yaşam
konularına odaklanan mevcut iletişim planına
ek olarak bir dizi canlı etkinlik de düzenlendi.
Canlı etkinlikler, çalışanların işlerini uzaktan
sürdürürken yönetim ekibiyle doğrudan temas
kurmalarını sağlayan etkin bir iletişim kanalı
olarak memnuniyetle karşılandı.
Kurum içi iletişimi geliştirmek amacıyla
çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bir
anket düzenlendi. Anket sonuçları dikkate alınarak,
çalışan bağlılığını artırmaya yönelik, kişisel ve
profesyonel ilgi alanlarına uygun haberler sunan
ve tüm kurum içi iletişim kanallarını tek bir çatı
altında birleştiren yeni bir iletişim platformu
hazırlanmaktadır.

Operasyonel dönüşüm - Ekiplerin ekibi
2020’deki en temel dönüşüm, yeni çalışma modeli
olan Ekiplerin Ekibi’nin uygulamaya alınması
olmuştur. Yaşanan hızlı gelişmelerin dünyaya
empoze ettiği benzersiz ani dönüşümle üstel
teknolojilerin bir araya gelmesi ve ileri teknolojiye
dayalı yeni endüstrilerin oluşması, piyasaya
giren yeni kilit oyuncuların eski oyuncularla
birlikte geleneksel endüstrileri ve miadı dolmuş
iş modellerini geri plana itmelerini sağladı.
Bunun yanı sıra rekabet eskisinden çok daha
farklı bir nitelik kazanırken son kullanıcılar her
zamankinden daha talepkâr hâle geldi.
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Gelişen çalışan deneyimi için takdir
Total Soft, 2018-2019 döneminde başlattığı çalışan
odaklı girişimlerini 2020 yılında da sürdürdü.
Eğitim ve gelişim fırsatlarına yönelik yeni bir
platform çalışanların erişimine sunuldu. Eğitim
programında teknik ve profesyonel becerilerin
yanı sıra sosyal becerilerin geliştirilmesine de
odaklanıldı. Düzenli olarak gerçekleştirilen bir
dizi çeviklik eğitimi ve tasarım odaklı düşünme
atölye çalışmasının yanı sıra, sunumda ustalaşma,
müzakere becerileri, zaman yönetimi ve hızlı
okuma gibi konularda kurum dışı eğitimler de
organize edildi.
İnsan kaynakları faaliyetlerinin temelinde bireysel
ve ekip düzeyinde ulaşılması gereken hedef ve
amaçlara odaklanan performans yönetimi yer
almaktadır. 2020 yılında tüm çalışanlar için
performans ve Total Soft vizyon ve değerlerine
uyumu içeren bir değerlendirme süreci
gerçekleştirildi.
Şirket ayrıca chatbot Timea ile çalışan deneyimini
iyileştirmeye yönelik yatırımlar yaptı. Çalışanların
yıllık izin, özel izin, sağlık izni, ücretsiz izin,
evden çalışma gibi her türlü izin talepleri
ve çalışan sertifikası, sağlık sertifikası gibi
sertifikaların oluşturulması chatbot üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Teams üzerinden 7/24
kullanılabilen Timea sayesinde çalışanlar bu
süreçleri diledikleri saatte bulundukları yerden
çözebilmektedir.

ISO Yönetim Sistemleri
• ISO 9001: 2015 Sertifikası - Şirketin temel amacı,
müşterilerine yüksek kaliteli standart ürünler
sunmak ve süreçleri, personel yetkinliklerini
ve sağlanan hizmetleri sürekli iyileştirmektir.
ISO 9001: 2015 akreditasyonu bu yönde bir
kalite yönetim sisteminin uygulandığını tescil
etmektedir.
• ISO 14001: 2015 Sertifikası - Şirket, ISO 14001:
2015 sertifikalı bir çevre yönetim sistemi
uygulayarak faaliyetlerinin çevreye olan etkisini
kontrol etmek için gerekli önlemleri almıştır.
Total Soft, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli
olan enerji ve diğer kaynakların geri dönüşümü
ve tüketiminin azaltılması gibi çevreyi korumaya
yönelik teknolojileri uygulamaya kararlıdır.
• OHSAS 18001: 2007 Sertifikası - Total Soft,
mesleki risklerin kontrol edildiği ve en yüksek
standartlarda yönetildiği güvenli ve sağlıklı bir
çalışma ortamını desteklemektedir. OHSAS 18001:
2007 standardına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi sertifikası 2007 yılında alınmıştır.
• ISO 27001: 2013 Sertifikası - Günümüzün
rekabetçi iş ortamında bilginin sürekli olarak
korunması gerekmektedir. Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ISO 27001: 2013, hem müşteri
bilgilerinin hem de şirketin sağlıklı işleyişi için
gerekli olan bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve
erişilebilirliğini sağlamaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri
• 1 Haziran Çocuk Günü - Logo Total Soft, iyi bir
eğitim için gerekli maddi kaynaklardan yoksun
çocukların eğitimine yatırım yapmak ve çocuklara
yeni fırsatlar sağlayarak toplumları dönüştürmek
amacı doğrultusunda harekete geçmek için özel
bir gün olan Çocuk Günü’nü seçti. Bu kapsamda
aşağıda belirtilen yerlerde çevrimiçi eğitim için
gerekli olan dizüstü bilgisayar ve tablet bağışı
yapıldı:
o Andrășești: Ebeveyni olmayan çok sayıda
çocuğun, terk edilmiş çocukların veya çok
çocuklu ailelerin yaşadığı küçük bir köy
olan Andrășești’ye bilgisayar ve tablet temin
edildi.
o Giubega: Benzer bir küçük köy olan
Giubega’da şirketin çocuklara eğitim
hayatında üstün başarılar gösteren ancak
maddi imkânları olmayan çocuklara dizüstü
bilgisayar bağışında bulunuldu.
o DGASPC: Terk edilmiş çocuklara ve
ergenlere yönelik bir sosyal hizmet olan
DGASPC rehberliğinde eğitim ve okulla ilgili
çeşitli ürün bağışları gerçekleştirildi.
• Romanya iş dünyasına destek - Pandemi
koşullarında Total Soft’un ana önceliği olan
çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma
amacıyla bağlantılı olarak müşterilere ücretsiz
chatbot çözümü sağlandı. Bu çözüm, insan
kaynakları departmanının üretkenliğini artırmak
ve çalışanlara olumlu deneyimler sunmak
yoluyla son aylarda büyük bir baskı altında olan
Romanya iş dünyasına önemli bir destek sağladı.
Böylece insan kaynakları departmanı bünyesinde
yürütülen izin talepleri, sağlık izinleri ve çalışanlar
tarafından sık sorulan soruların cevaplanması gibi
süreçlerin %80’i Timea üzerinden gerçekleştirildi.
Timea uygulaması ağırlıklı olarak perakende,
dağıtım, finans, üretim, hizmet, inşaat, tarım,
enerji ve medikal hizmetler sektörlerinde faaliyet
gösteren ve Romanya’daki toplam işgücünün
yaklaşık %12’sine karşılık gelen 600.000’den fazla
çalışanın verilerini işleyen Charisma HCM ile
bağlantılı olarak kullanılmaktadır.
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Gençlerin kariyerlerini danışman veya geliştirici
olarak ilerletebileceği hızlandırılmış bir kariyer
programı olan Total Soft Akademisi çatısı altında
yeni yetenekleri çekmeyi amaçlayan kapsamlı
proje 2020’de de devam etti. Bu kapsamda Ağustos
ve Aralık ayları arasında üç kez düzenlenen
genç çalışan programında 54 yeni mezuna iki
ay süreyle Total Soft’un farklı ekiplerinden üst
düzey çalışanlar tarafından eğitim verildi. Bu
programların ardından 52 genç geliştirici, teknik
ve ticari danışman olarak Logo Total Soft ekibine
katıldı.
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Hindistan’da
Logo Infosoft

Yurt dışı operasyonları

Logo Infosoft Business Private Ltd., 2016 yılında
ABD merkezli GSF Software Labs LLC ile Logo
Yazılım San. ve Tic. A.Ş.’nin Hindistan’daki ortak
girişimi olarak kuruldu. Şirket, yenilikçi teknoloji
kullanımıyla KOBİ’lerin temel operasyonlarını
iyileştirmeyi hedeflemektedir. Logo Infosoft’un
ürün portföyü (1) Mal ve Hizmet Vergisi ile uyumlu
JUGNU ERP, (2) Dağıtım Yönetimi Sistemleri
ve Satış Gücü Otomasyon çözümleri SMART
DMS & SFA (DMS:Distribution Managament
Systems&SFA:Sales Force Automation) ve (3)
mobil durumdaki müşterilerin iş operasyonlarını
kolaylaştırmayı amaçlayan cep telefonuyla uyumlu
CaptainBiz’i (önceki adıyla Vyapari) içermektedir.
Bu yazılım çözümleri, Logo tarafından Hindistan
pazarına özgü olarak yerelleştirilmiştir. Hindistan,
Mal ve Hizmet Vergisi düzenlemesi tarafından
zorunlu kılınan dijitalleşme sürecinde bulunan
yaklaşık 60 milyon KOBİ’siyle canlı bir ekonomiye
sahiptir. Dış kaynak kullanımı (outsourcing)
modelinin aksine, Logo Infosoft yerel müşterilerin
dijitalleşme ihtiyacına yanıt vermektedir.
Küresel salgın, 2020 yılında büyük bir nüfusa ve
bölünmüş bir sağlık altyapısına sahip Hindistan’ı
önemli ölçüde etkiledi. Pandemiyle mücadele,
68 gün süren dört aşamalı bir sokağa çıkma
kısıtlamasını beraberinde getirdi. Uzaktan
çalışma uygulamasına, yasal kısıtlamadan önce
başlayan Logo Infosoft, bu süreçte Hindistan
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Hükümeti’nin kural ve yönergelerini takip etti.
Uzaktan çalışmaya geçişi sorunsuz bir şekilde
başaran şirket, operasyonlarında herhangi bir
kesinti yaşamadı.

Logo CaptainBiz
Bulut tabanlı bir ürün olan Logo CaptainBiz
gerçek zamanlı envanter bilgisine ve Mal ve
Hizmet Vergisi düzenlemesiyle uyumlu satın
alma ve satış süreçlerine ihtiyaç duyan KOBİ’ler ve
perakendeciler için tasarlanan mükemmel bir ön
muhasebe yazılımıdır. CaptainBiz, 2019 yılında Mal
ve Hizmet Vergi Ağı onayını alarak bu kapsamda
tavsiye edilen ürün statüsü kazandı.
Logo Infosoft 2020 yılında CaptainBiz için ürün
güçlendirme, istikrar kazandırma ve ölçek büyütme
süreçlerini tamamladı. Bu kapsamda güçlü bir
müşteri oryantasyonu, destek ve kalite güvence
ekibi oluşturuldu. Logo Infosoft, CaptainBiz'i
yaygınlaştırmak üzere pazara giriş stratejisinin bir
parçası olarak influencer’larla işbirliği yapmakta
ve iş ortağı ekosistemini güçlendirmektedir.
İçinde bulunduğumuz mali yıl boyunca Logo
Infosoft’un dijital pazarlama platformlarındaki
yoğun faaliyetleri sonucunda CaptainBiz 13.000’in
üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleştirdi. Ürün
ve kullanıcı etkileşimini artırmak için kullanıcı
senaryoları da tanımlanarak çeşitli kanallarda
kullanılmaya başlandı. Ürün desteğinin Mal ve

Logo SMART DMS ve SFA
Dağıtım Yönetimi ve Satış Gücü Otomasyon
Çözümleri, ürün, fiyat, vergi ve projeler gibi
merkezi olarak kontrol edilen unsurlar yoluyla
OEM’lerin (Orijinal Ekipman Üreticisi) dağıtım
ağları ve satış ekiplerinin otomasyonuna yardımcı
olmaktadır.

2020 yılında büyük bir Avrupalı zeytinyağı
şirketi Hindistan’daki modern ticaret dağıtım
operasyonlarında DMS Solutions’ı canlı kullanıma
aldı. Logo Infosoft, teslimat mükemmelliği ve
etkin çözüm donanımı sayesinde, müşterinin
Hindistan’daki
genel
ticari
faaliyetlerinin
otomasyonu işini de üstlenerek hizmet kapsamını
genişletti. Bu yıl ayrıca ürün cephesinde Connect
Programı başlatılarak finansal muhasebe araçları
(ERP) ve satış otomasyonu araçları son kilometre
uygulanabilirliği için birbiriyle ilişkilendirildi ve
daha iyi iş görünürlüğü ve yönetim karar destek
sistemleri için İş Zekâsı (BI) araçları arasında
bağlantı sağlandı. Gelir ve yaygınlığı artırmak iş
ortağı odaklı yaklaşımın ön plana çıkarılması ve
Gig modelini kullanarak yönetilen hizmetlerin
devreye alınmasının olumlu etkisi yıl sonuna
doğru görülmeye başlandı. Avrupa merkezli
zeytinyağı şirketinde DMS çözümünün üstün
başarıyla uygulanmasını takdir eden müşterinin
İspanya’daki genel merkezi ekibe bir teşekkür
mektubu iletti.
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Hizmet Vergisi’ne tabi olmayan işletmeleri de
kapsayacak şekilde düzenlenmesi sayesinde hedef
kitle 12 milyon işletmeden Hindistan’daki 60
milyon işletmeyi içerecek şekilde genişletildi.
Logo CaptainBiz, Silicon India Magazine tarafından
“2020 Yılının En İyi KOBİ İş Çözümü” ödülüne layık
görüldü. Bu ödül, KOBİ’lere yönelik yüksek kaliteli,
etkin ve uygun maliyetli iş çözümleri sunan
şirketlere bir övgü niteliğinde olmanın yanı sıra,
aynı zamanda pazardaki eğilimleri yıkıcı şekilde
değiştiren işletmeleri de takdir etmektedir.

Kurumsal
değerlendirme

Yönetim kurulu

M. Tuğrul Tekbulut
Yönetim Kurulu Başkanı

M. Tuğrul Tekbulut, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1983 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. Harvard Business
School bünyesindeki Owner and President Management programını 1999 yılında
bitirdi. 2006 yılında Sabancı Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden yüksek lisans
derecesi aldı. 1984 yılında bugün Logo Grup altında toplanan yazılım girişimini kurdu.

Kurumsal değerlendirme

Bilişim, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda birçok sivil girişimin kuruluşunda
öncülük yaptı; Türkiye Bilişim Vakfı ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin kuruluşunda
görev aldı, TÜSİAD Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubunu kurdu. 20062009 yılları arasında Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD’ın Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürüten M. Tuğrul Tekbulut, halen Logo Yönetim Kurulu Başkanı
görevini sürdürmektedir ve aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

M. Buğra Koyuncu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği’nden 1994
yılında mezun olan Buğra Koyuncu, 1993 yılında Sistem Analisti olarak katıldığı
Logo’da sırasıyla Proje Yöneticisi ve Ürün Geliştirme Müdürü, 2004 yılından
itibaren Genel Müdür ve 2011 yılından itibaren İcra Kurulu Başkanı olarak
görev yaptı. Koyuncu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO
olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.
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Murat Erkurt
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal değerlendirme

Mediterra’nın kurucu ortağıdır. Mediterra’dan önce 15 yıl boyunca New
York ve Londra ofislerinde görev yaptığı Lehman Brothers’da yönetici ortak
olarak görev yapmıştır. 15 yılın 14 yılında Lehman Brothers’ın özel sermaye
fonu bölümünde 12 firmaya yatırım sürecinde sorumlu ortak olarak görev
yapan Erkurt, İngiltere, İspanya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Çek
Cumhuriyeti, İsrail, Lüksemburg ve Guernsey gibi farklı ülke ve bölgede
portföy şirketlerinin ve fonların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.
Columbia Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı, Imperial College
Matematik
ve
Northeastern
Üniversitesi
Elektrik
Mühendisliği
bölümlerinde yüksek lisans yapan Erkurt, lisans eğitimini Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

M. Cengiz Ultav
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

26 Şubat 1950 Eskişehir doğumlu. Ankara Fen Lisesi ve ODTÜ Elektrik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Opsiyonu Lisans ve Lisanüstü derecelerine
ve Hollanda Philips International Institue Diploma derecesine sahiptir.
Türkiye’de Bimsa ve İnfo firmalarında ve yurt dışında Dornier System GmbH’da
teknik ve yönetim görevleri aldıktan sonra, NCR firmasında Genel Müdür
Yardımcılığı ve Sun Microsistemler A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalıştı. Aynı
dönemlerde Koç, Sabancı, Eczacıbaşı Gruplarına danışmanlık hizmetleri verdi.
1995 yılından bu yana Vestel Elektronik A.Ş. yönetim takım çalışmalarının içinde
yer almaktadır ve Mayıs 2016’ya kadar Vestel Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Vestel Ventures ARGE A.Ş.’de Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler UNDP kuruluşu için
Vietnam’da danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bilişim Vakfı ve Unix Kullanıcıları
Derneği kurucu üyesi ve Microsoft’un Çözüm Geliştirme Disiplini konusunda
sertifikalı danışmanıdır. 2005 TÜBİSAD Ömür Boyu Hizmet ödülü sahibidir ve
Ağustos 2005’ten beri TTGV’de Yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
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M. Berkay Mollamustafaoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal değerlendirme

ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu olan Mollamustafaoğlu Marywood
Üniversitesi’nde bilgi işlem sistemleri üzerine master yaptıktan sonra 1994-2005
yılları arasında Amerika’da ve Avrupa’da Smarts, Ernst & Young, Predictive Systems
gibi teknoloji firmalarında çalıştı. 2005’de ilk yazılım firması iFountain’in ve 2012’de
Opsgenie’nin kurucu ortağı oldu. Opsgenie’nin 2018’de Atlassian tarafından satın
alınmasını takiben Opsgenie iş biriminin yöneticisi olarak kariyerine devam ediyor.

A. Afa Boran
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Afa Boran yurt içinde ve yurt dışında toplam 22 yıl borsa şirketleri analisti ve daha
sonra fon yöneticisi olarak görev yaptı. Analist olarak görev yaptığı sürece (Natwest
Markets ve Credit Suisse) arka arkaya birçok kez Institutional Investor, Extel ve Reuters
tarafından Güney Avrupa ve Türkiye kategorilerinde yılın en iyi analisti seçildi; daha
sonra Orta Doğu bölgesinde görev yaptığı dönemde birkaç kez yılın fon yöneticisi
seçildi. Bir çok defa yerli ve yabancı yayınlarda yazıları ve röportajları yayınlanan
Boran, London Business School’dan Finans alanında Yüksek Lisans, ve Jacksonville
Universitesi’nden Lisans derecesine ve aynı zamanda CFA derecesine sahip.
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Üst yönetim
Gülnur Anlaş
Logo Grup Finans Başkanı, CFO
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümünden
mezun olan Gülnur Anlaş’ın Texas Tech Universitesi’den MBA, University
of Delaware, Ekonomi MA derecesi bulunmaktadır. Çalışma hayatına
bankacılıkta Interbank’da 1984 yılında müfettiş yardımcısı olarak başlayan
Anlaş ardından Chemical Bank ve Westdeutsche Landesbank AG’da kurumsal
finansman alanında birçok projenin geliştirmesi ve finansmanının
sağlanmasında görev aldı. Logo Yazılım’a katılmadan önce Teba’da finanstan
sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

Kurumsal değerlendirme

2006 yılında LogoYazılım’a Mali ve Hukuki İşler’den sorumlu İcra Kurulu Üyesi
olarak katılan Gülnur Anlaş, Logo’nun operasyonel verimlilik projelerine destek
verdi ve şirketin gerçekleştirdiği 9 şirketin satın alınması ve Logo’ya verimli
bir şekilde entegrasyonunda rol oynadı. Logo’nun süregelen kurumsallaşma
stratejisi paralelinde kurumsal derecelendirme ve sürdürülebilirlik süreçlerini
yürüttü. 2000 yılında halka açılan ilk yazılım şirketi olan Logo’nun yerli ve
yabancı yatırımcılarla iletişimini yürüten Anlaş, 2016 yılında gerçekleşen
ve şirketin ağırlıkla uluslararası yatırımcılardan oluşan kurumsal nitelikli
yatırımcılara pay satışında etkin rol oynadı. Görevini Finans Grup Başkanı
olarak sürdüren Anlaş aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

Hande Yalgın
Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları
programına devam etmiş, ilerleyen yıllarda ise Coaching Training Institute
CPCC -Co-active Koç sertifikasını almıştır. Hande Yalgın, kariyerine 1993 yılında
öğrencilik döneminde başlamış olup 1998 itibariyle PERYÖN, Koç Holding –
Avis Rent A Car, Arkas Holding, Turkcell, Yıldız Holding gibi kurumsal firmaların
İK, Organizasyonel Değişim ve Gelişim alanlarında farklı pozisyonlarda
görev almış, 2012-2018 yılları arasında, Vodafone Türkiye’de sırasıyla Ticari
Birimler İK İş ortakları Direktörü, ardından İşe Alım, Yetenek, Eğitim, Gelişim,
Çeşitlilik & Dahiliyet ve İşveren Markası yönetiminden sorumlu Direktör
olarak görev yapmıştır.Kariyerinde birçok organizasyonel dönüşüm, kültürel
dönüşüm, şirket satınalma ve birleşme projesi yürütmüş olan Hande Yalgın
Temmuz 2018 – Haziran 2019 arasında Logo’da İnsan ve Organizasyonel
Dönüşüm Süreçlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği yapmıştır. Haziran
2019 itibariyle İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Grup Başkanı olarak
görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.
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İsmail Duran
Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO

Kurumsal değerlendirme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun
olan İsmail Duran, 1996-1999 yılları arasında İnşaat İhale Teklif ve Hakediş yazılımları
konusunda çalıştıktan sonra 1999 yılında Logo Yazılım Özel Projeler biriminde Yazılım
Uzmanı olarak işe başladı. 2001-2003 yılları arasında Logo Yazılım bünyesi dışında
çalışan Duran, Uluslararası Bilgisayar A.Ş ortağı olarak Hastane Otomasyonu geliştirdi
ve aynı zamanda özel bir üniversitede iki dönem misafir öğretim üyeliği yaptı. 2003
yılında tekrar Logo ailesine katıldı ve 4 yıl boyunca Ar-Ge ve Altyapı Bölümü’nün
çeşitli kademelerinde görev aldı. 2007 ve 2015 yılları arasında Ar-Ge Müdürü ve
2015 ve 2016 yılları arasında Yazılım Baş Mimarı olarak görev aldı. 2016- 2019 yılları
arasında Yazılım Mimarisi Direktörlüğü yapan Duran Aralık 2019 itibariyle Teknoloji
Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

Uğur Nuri Sipahi
Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olan Uğur
Sipahi, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden yüksek
lisans derecesini aldı. 1995 ve 1997 yılları arasında otomotiv yan sanayi sektöründe
kalite konusunda çalıştıktan sonra 1997 yılında Sistem Analisti olarak Logo’da işe
başladı. 10 yıl boyunca Ürün Geliştirme Bölümünün çeşitli kademelerinde görev
alan Sipahi 2007 ve 2009 yılları arasında İş Çözümleri Danışmanı, 2009 ve 2011 yılları
arasında Ürün Yönetimi Müdürü olarak görev aldı. Ocak 2012-Mayıs 2019 tarihleri
arasında İcra Kurulu Üyeliği yapan ve Haziran 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında Logo
Grubu’nun Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçlerinden sorumlu Grup Koordinatörlüğü’nü
yürüten Sipahi, Ekim 2020 itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Grup Başkanı
olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.
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Begüm Arş Türk
Logo Grup Pazarlama Başkanı, CMO

Kurumsal değerlendirme

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Begüm
Arş Türk, aynı üniversitede yüksek lisansını MBA alanında tamamlamıştır.
Çalışma hayatına 2003 yılında başlayan Türk, 2004 yılında Zorlu Moskova, Rusya
operasyonlarında Pazarlama Müdürü olarak görev almış, 2007-2015 yılları
arasında Turkcell’de Bireysel Satış, Ticari Pazarlama, Perakende Geliştirme ve
Ürün Planlanma alanlarında çeşitli görevler aldıktan sonra Ticari Pazarlama
Müdürü olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Logo Yazılım’a Fonksiyonel Çözümler
Pazarlama Müdürü olarak katılan Begüm Arş Türk, 2019 yılında Logo Yazılım
Türkiye Pazarlama ve Sadakat Yönetimi Direktörü olarak atandı. Pazarlama ürün
yönetimi süreçlerinin yapılandırılması, çözümlerin go-to-market süreçlerinin
uçtan uca yönetimi, müşteri odaklı, stratejik pazarlama planlarının oluşturulması
ve hayata geçirilmesinin liderliğini üstlendi. Bu görevleriyle birlikte müşteri
segmentasyonu yapılanmasının ürün odaklı modelden gelir ve değer odaklı
modele dönüştürülmesine, rekabet ve karlılık odaklı fiyatlandırma stratejilerinin
uygulanmasına, müşterilerin ve iş ortaklarının sesini dinleyen pazar ve saha
araştırmalarının yürütülmesine ve Logo ekosistemi ile bağları kuvvetlendirecek
gelişim projelerine liderlik etmiştir. Aralık 2020 itibarıyla Pazarlama Grup Başkanı
olarak görevini sürdüren Türk aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.

Akın Sertcan
Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden 1990 tarihinde
mezun olan Akın Sertcan, 1989 yılında bilişim sektöründe satış temsilcisi olarak çalışmaya
başladı. Değişik firmalarda satış müdürlüğü ve satış koordinatörlüğü görevlerinde çalıştı.
1996 yılında Logo’da Ege Bölge Kanal Satış Müdürü olarak göreve başlayan Sertcan,
2008 yılında Ege Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Ocak 2012-Haziran 2019 tarihleri arasında
İcra Kurulu Üyeliği yapan Sertcan Haziran 2019 itibariyle Logo Yazılım Türkiye’nin Genel
Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Logo Grup Komitesi üyesidir.
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Arslan Arslan
Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü

Kurumsal değerlendirme

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün
Lisans programından mezun oldu. Özgün Yazılım firmasında kurucu ortak
olarak görev aldı, Logo Çözüm Ortaklığı yaptı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Üst Lisans programından
mezun oldu. 1998 yılında Logo Yazılım bünyesine AR-GE Yazılım Mühendisi olarak
katıldı. 2000-2005 yılları arasında Logo Yazılım’ın Frankfurt, Almanya ofisinde ARGE projelerinde görev aldı. 2005 yılında Logo Yazılım’ın Ankara ofisinde AR-GE
grup yöneticiliği ardından, 2006 yılında Altyapı ve Araçlar Direktörü olarak atandı.
Ocak 2012-Haziran 2019 tarihleri arasında İcra Kurulu Üyeliği yapan Arslan
Haziran 2019 itibariyle Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü olarak
görevini sürdürmektedir.

Başak Kural
eLogo Genel Müdürü

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliğinden 2003 yılında
ve Bilgi Üniversitesi MBA’den 2017 yılında mezun olan Kural kariyerine 2003 yılında
Beko Elektronik A.Ş. de ürün yöneticisi olarak başladı. 2007 yılı itibarıyla Turkcell
İletişim Hizmetleri A.Ş. pazarlama ekibinde görev alan Kural, 2010-2014 yılları arasında
Avea’da Mobil İnternet Gelirlerinden sorumlu Grup Müdürü, 2014-2017 yılları arasında
Türk Telekom Grubunda Teknoloji ve Regulasyon Stratejilerinden sorumlu Direktör
olarak görev almıştır. 2017 Mart ayından itibaren Logo Elektronik Genel Müdürü
olarak görevini sürdürmektedir.
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Süheyla Özgül
Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü

2009-2011 yılları arasında Global bir firma olan Ceva Lojistik in IT biriminde Kargo,
FTL ve İç Süreçlerden Sorumlu Müdür olarak çalıştı. 2011 yılında Logo Yazılım’a Özel
Yazılım Projelerini geliştiren ekibin Grup Müdürü olarak başlayan Özgül bir yıl sonra
Özel Projeler Direktörü olarak atandı. Haziran 2019’dan itibaren özel yazılım ekibinin
yanı sıra Logo’nun tüm proje hizmetlerinin ve dijital dönüşüm danışmanlık hizmetinin
sunulduğu Logo Dijital Dönüşüm’ün Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Bora Buluş
Logo Grup Direktörü, Çevik Dönüşüm
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden 1997 yılında mezun olan
M. Bora Buluş aynı yıl Logo Yazılım Bilgi Sistemleri bölümünde Yazılım Mühendisi
olarak göreve başladı. 2001 yılında Bilgi Sistemleri Müdürü olarak atandı ve çeşitli
altyapı projelerini gerçekleştirdi. Haziran 2014 itibarıyla Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
görevine getirildi. Mevcut görevlerine ek olarak Logo Yazılım ISO 27001 - ISO 22301
Kalite Yönetim Sistemleri kuruluş ve işletilmesinde aktif rol aldı. Nisan 2020 itibarıyla
Logo Yazılım Grup Direktörlüğü görevine getirilmiş olup Logo Grup için kurumsal
dönüşüm projeleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda çeşitli sosyal
sorumluluk projelerinde de yer alan M. Bora Buluş, Sabancı Üniversitesi - İş Dünyası
Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi aktif katılımcısı olup Mehmet Tuğrul Tekbulut
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gönüllü bilişim ve teknoloji dersleri vermektedir.
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Kurumsal değerlendirme

İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği’nden 1988 yılında mezun
olan Süheyla Özgül kariyerine aynı yıl Link Bilgisayar firmasında yazılımcı olarak
başladı. Aynı yılın sonunda Eczacıbaşı Holding’de paket program yazılımcısı
olarak çalışmaya başlayan Özgül, Grubun IT firmasının kurulmasıyla birlikte
Eczacıbaşı Bilişime geçti. 1992-2009 yılları arasında grubun çeşitli yazılım geliştirme
süreçlerinde rol alarak Yazılım Geliştirme ve Kalite Yöneticisi olarak gruptan ayrıldı.

Kurumsal değerlendirme

Sermaye ve ortaklık yapısı

Logo Yazılım’ın ödenmiş sermayesi 25 milyon TL
olup, her biri 1 kuruş kayıtlı nominal bedeldeki
2.500.000.000 adet hisseden oluşur. 31 Aralık
2020 tarihi itibarıyla, şirketin; 3.300.000 paya
tekabül eden 33.000 TL’lik kısmı A grubu nama
yazılı, 2.496.700.000 paya tekabül eden 24.967.000
TL’lik kısmı B grubu hamiline yazılı hisse senedi
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mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı
A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir ve Yönetim Kurulu Başkanı
A grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim
kurulu üyeleri arasından seçilir. 25 milyon TL’lik
sermayeyi temsil eden payların kupür dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Tertibi / Grubu

Nama / Hamiline

A

Nama

B

Hamiline

Logo Yazılım 2020 faaliyet raporu

Miktarı
33.000
24.967.000

Halka açıklık oranı*
%66,37

Logo Yazılım
San. ve Tic. A.Ş.

Total Soft S.A.
%80

Logo Elektronik
Ticaret Hizmetleri
A.Ş.
%100

ABS SRL
%80

ABS Financial
Services SRL
%80

Logo Infosoft
Business Technology
Private LTD
%50

Logo KOBİ Dijital
Hizmetler A.Ş.
%100

ELBA HR İnsan
Kaynakları A.Ş.
(Peoplise)
%86,70

Logo Financial
Solutions GmbH
%100

*%3,48 Hazine hisseleri dahil.
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Kurumsal değerlendirme

Logo Teknoloji
ve Yatırım A.Ş.
%33,63

Risk yönetimi
Logo Yazılım, stoklama, borç yönetimi, teknolojik değişim, rekabet, tahsilat ve
kur değişimleri risklerini taşıdığını öngörmekle birlikte, söz konusu risklerin
yaratabileceği etkileri en aza indirebilmek için gerekli kontrol mekanizmaları
oluşturdu.

Kurumsal değerlendirme

Şirket içinde en az yılda bir kez gerçekleştirilen
risk analizlerinde ISO 27005 Bilgi Teknolojileri Risk
Yönetimi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
Sistemi standartları baz alınıyor. Risk analizleri
kurumsal risk analizi ve bilgi varlıklarına yönelik
risk analizi olmak üzere iki temel kategoride
yürütülüyor.
Kurumsal risk analizi kapsamında, teknolojik
değişim, rekabet, sermaye riski, borç ve tahsilat
yönetimi, kur riski, piyasa riski, kredi risk yönetimi,
likidite risk yönetimi, faiz oranı riski gibi başlıca
finansal ve operasyonel riskleri takip ediliyor.
Bilgi varlıklarına yönelik risk analizi kapsamında
ise gayrimenkullerden yazılım lisanslarına, sahip
olunan tüm varlıkların karşı karşıya olduğu çevre,
donanım, kasıtlı veya kasıtsız insan, kötü amaçlı
kod, mesaj veya bilgi sızdırma, süreç planlama,
üçüncü partiler ve yazılım kaynaklı tehditlere göre
değerlendiriliyor ve çıktılara bağlı olarak harekete
geçiliyor.
Takip edilen finansal olmayan riskler arasında
çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) riskleri de
yer almaktadır. Önemli risk alanlarından biri olan
iş sürekliliği ise ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim
Sistemi uygun olarak yönetiliyor. Risk analizinde
belirlenmiş olan riskler için bir Risk İşleme Planı
hazırlanıyor.
Belirlenen risklerin analizi yapılarak bu risklerin
oluşma olasılıkları ve yaratabilecekleri etkileri
sınıflandırılıyor ve her risk için bir Risk Seviyesi elde
ediliyor. Tüm belirlenen riskler, olasılık, etki ve risk
değerlerine göre risk tablosunda değerlendiriliyor.
Her yıl, Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları’nda
riskler gözden geçirilerek gerekli durumlarda
revize ediliyor.
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Kurumsal riskler kapsamında Logo Yazılım,
stoklama, borç yönetimi, teknolojik değişim,
rekabet, tahsilat ve kur değişimleri risklerini
taşıdığını öngörmekle birlikte, söz konusu risklerin
yaratabileceği etkileri en aza indirebilmek için
gerekli kontrol mekanizmaları oluşturdu.
Sermaye riski Logo Yazılım bir yandan
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken,
diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en
verimli şekilde kullanarak operasyonlarından
sağladığı nakit ve ticari alacak ve mali ve ticari
borçlarının vadelerinin incelenmesi yoluyla
sermayesini yönetmektedir. Sermaye maliyeti ile
birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen
riskler, üst yönetim tarafından değerlendirilir
ve yönetim kurulunun kararına bağlı olanları
yönetim
kurulunun
değerlendirmesine
sunulur. Üst yönetim ve yönetim kurulunun
değerlendirmelerine
dayanarak,
sermaye
yapısının yeni borç edinilmesi veya mevcut olan
borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü
ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede
tutulması amaçlanır.
Borç, tahsilat yönetimi ve kur riski Logo’nun
yabancı para cinsinden varlıkları yabancı para
cinsiden yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle
Logo’nun önemli bir yabancı para kuru riski
bulunmamaktadır. Alacakların tahsil edilmeme
riskine karşılık, tahsilat ve satış ve pazarlama
biriminin yönetim ve sorumlulukları birbirinden
ayrılmıştır.

Piyasa riski Finansal araçları elinde bulundurma
nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini
yerine getirememe riskini de taşır. Şirket düzeyinde
karşılaşılan riskleri, duyarlılık analizleri esasına
göre ölçülmektedir. Cari yılda Logo’nun maruz
kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele
alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne
dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir
değişiklik olmamıştır.

Faiz oranı riski Logo yönetimi, faiz oranına duyarlı
varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek
suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi
çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli
yatırım araçlarında değerlendirmektedir.

Kredi riski yönetimi Finansal varlıkların sahipliği
karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememe riskini
beraberinde getirir. Logo yönetimi bu riskleri, her
anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar
hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği
takdirde teminat alarak karşılar. Kredi riski,
şirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak
değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli
alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net
olarak gösterilmektedir.

Teknolojik risk İnternet sitelerine karşı
yapılacak saldırılara yönelik olarak yüksek
güvenlik standartlarını içeren koruma önlemleri
alınmaktadır.

Kurumsal değerlendirme

Likidite risk yönetimi Logo, nakit akımlarını
düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını
sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışır.
Logo yönetimi, tahmini nakit akımlarına göre
Şirket’in likidite rezerv hareketlerini izlemektedir.
Şirket yönetimi, likidite riskini yönetmek için
elinde, gelecek yakın dönem nakit çıkışını
karşılayacak miktarda nakit ve kredi taahhüdü
bulundurmaktadır.

Hata ve hile riski Logo’nun organizasyon yapısı
ve faaliyet alanı şirket personelinin faaliyetlerine
yönelik hata ve hile riski taşımamaktadır.

Diğer riskler Logo Yazılım’ın tüm sabit kıymet
ve taşınabilir değerleri her türlü maddi hasara
karşı sigortalanmıştır. Logo’nun hazır değerleri
(kasa ve çek portföyü), her ay fiziki sayımlar ve
banka mutabakatları finansal kontrolör tarafından
denetlenir. Bunun yanı sıra, satış fiyatları ve
kârlılıklarında, personel tarafından yapılabilecek
her türlü suistimal ve hataları önlemek için
mali işler ve ilgili departman yönetimleri, Logo
j-Platform Kurumsal Kaynak Yönetimi programı
yardımıyla, raporlama, denetim ve kontrol yaparlar.
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Sorumluluk beyanı
Sermaye piyasası kurulunun II-14.1. Sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya
ilişkin esaslar tebliği’nin 9. maddesi gereğince hazırlanan sorumluluk beyanı

Finansal tabloların kabulüne ilişkin yönetim kurulunun
Karar tarihi: 17/02/2021
Karar sayısı : 2021/02

Kurumsal değerlendirme

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(PricewaterhouseCoopers Türkiye ) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine
ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları
ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak
Değişim Tablosunun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler
çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca
hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri,
finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını bilgilerinize sunar,
yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
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M. Cengiz ULTAV
Denetim Komitesi Başkanı

A. Afa Boran
Denetim Komitesi Üyesi

M. Buğra KOYUNCU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Logo Grup CEO

Gülnur ANLAŞ
Logo Grup Finans Başkanı,CFO
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Sorumluluk beyanı
Sermaye piyasası kurulunun II-14.1. Sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya
ilişkin esaslar tebliği’nin 9. maddesi gereğince hazırlanan sorumluluk beyanı

Faaliyet raporunun kabulüne ilişkin yönetim kurulunun
Karar tarihi: 11/03/2021
Karar sayısı : 2021/04

Kurumsal değerlendirme

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından
bağımsız denetime tabi tutulan 2020 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)
Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu
olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal
Yönetim Bilgi Formu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler
çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca
hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle
birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe
yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,

M. Cengiz ULTAV
Denetim Komitesi Başkanı

A. Afa Boran
Denetim Komitesi Üyesi

M. Buğra KOYUNCU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Logo Grup CEO

Gülnur ANLAŞ
Logo Grup Finans Başkanı,CFO
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Kurumsal yönetim
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı
Şirketimiz 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 2014 yılı başında
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin
zorunlu hükümlerine tam olarak uyulmakta, zorunlu
olmayan ilkelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen
gösterilmektedir. Kısmen uyulan veya uyulmayan
aşağıdaki ilkelere uyum sağlanabilmesi çerçevesinde
ilkelerin ülke ve piyasa koşullarıyla ve Şirket yapısıyla
uyumluluğu ile ilgili değerlendirmeler devam
etmektedir;
1.3.10 Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara
ayrı bir maddede yer verilmemiş, toplu olarak
verilmiştir.

Kurumsal değerlendirme

1.5.2 Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip
olanlara da tanınmamış ve azlık haklarının kapsamı
esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmemiştir.
4.3.9 Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı
için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca
ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Konuya
ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir,
yönetim kurulunda kadın üye yoktur.
4.4.7 Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka
görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5.5 Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir
komitede görev almamaktadır. Yönetim Kurulu üye
sayısı 6 olduğundan, üyelerin birden fazla komitede
görev alması gereği doğmaktadır.

4.6.1 Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek
üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi
gerçekleştirmemiştir.
4.6.5 Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet
raporunda kişi bazında açıklanmamıştır. Yönetim
Kurulu'nda icracı olmayan ve Bağımsız Yönetim
Kurulu üyeleri ücret almaktadır ve tutar Faaliyet
raporunda açıklanmaktadır. İdari sorumluluğu
bulunan yöneticilere verilen ücretler toplu olarak
açıklanmaktadır.
Şirketimizin 2020 yılı dönemine ait Kurumsal
Yönetim Uyum Raporlaması kapsamındaki Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Şirketimizdeki
kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin güncel
bilgilerin yer aldığı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
(KYBF) Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş
olup, bu formlara Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(KAP) yer alan Şirketimizin sayfasından ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyi,
kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı ile
kamuya açıklamaktadır. Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından 17 Aralık 2020
tarihinde tamamlanan revizyon çalışması sonucunda
şirketin
kurumsal
yönetim
derecelendirme
notu 10 üzerinden 9.22 olarak belirlenmiştir. İlk
derecelendirme yapılan Aralık 2009 tarihinde 8,05
olan Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 11 yıl
süresince gerçekleştirilen iyileştirmeler ve gösterilen
çabalar neticesinde 9,22’ye yükselmiştir.

Logo’nun derecelendirme kapsamında dört ana başlıktan aldığı notlar aşağıdaki gibidir.

Ana Başlıklar

Ağırlık

Alınan Not

Pay Sahipleri

%25

90,94

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

%25

91,82

Menfaat Sahipleri

%15

96,00

Yönetim Kurulu

%35

91,70

%100

92,18

TOPLAM

Saha Rating tarafından hazırlanan kurumsal yönetim derecelendirme raporunun tam metnine şirketin
www.logo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
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1. Yönetim kurulu
1.1 Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu

Şirketimizin yönetim kurulu ve üst yönetiminin
özgeçmişlerine kurumsal web sitemizde yer
verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra
Başkanı (CEO) ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar
verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik
için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede
öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin
üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın
kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir
üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları
haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine
seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla
seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul
toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması
hâlinde selefinin süresini tamamlar.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi
dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka
nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini
yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim
Kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının
yeniden sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı
olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye
seçilir.

Kurumsal değerlendirme

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen
altı kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından
yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı
A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok
üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu
üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı, nitelikleri, seçimleri, önerilme biçimleri,
çalışma biçimleri, görevleri ve benzeri durumlar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne göre tespit edilir. Buna göre, M. Cengiz
Ultav, M. Berkay Mollamustafaoğlu ve A. Afa Boran
yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi
olarak seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı, A
grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu
üyeleri arasından seçilir.

Boşalan A grubu hissedarlar tarafından önerilmiş
Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A grubu
hissedarların önerisiyle seçilen Yönetim Kurulu
üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının
müştereken önerdiği aday atanır.
Kurumsal yönetim komitesi başkanlığını,
bağımsız yönetim kurulu üyesi M. Cengiz Ultav
yürütmektedir.
Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini
taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur.

Ünvan

İcrada Görevli/Değil

Görev Süresi

M. Tuğrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Başkanı

İcrada görevli

11.03.1986 / Halen

M. Buğra Koyuncu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İcrada görevli

03.05.2019 / Halen

Murat Erkurt

Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görevli değil

15.07.2013 / Halen

M. Cengiz Ultav

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görevli değil

28.04.2016 / Halen

M. Berkay Mollamustafaoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görevli değil

03.05.2019 / Halen

A. Afa Boran

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İcrada görevli değil

03.05.2019 / Halen
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Bağımsızlık beyanı
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından
ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye”
olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5
inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil),
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f ) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen
tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
M. Cengiz ULTAV

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından
ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye”
olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5
inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil),
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f ) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen
tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
Berkay MOLLAMUSTAFAOĞLU

Kurumsal değerlendirme

Bağımsızlık beyanı

Kurumsal değerlendirme

Bağımsızlık beyanı
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve SPK tarafından
ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (No: II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye”
olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5
inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil),
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f ) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen
tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
A. Afa BORAN
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Yönetim kurulu üyelerinin diğer görevleri
Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri ile şirketimiz ana sözleşmesi gereği
şirketin genel kurulu tarafından münhasıran
yetkili kıldığı işler dışında kalan tüm hususlarda

karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama
yetkilidir. Yönetim kurulu üyelerinin grup içi
ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler
herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

1.2. Yönetim kurulunun faaliyet esasları
Yönetim kurulu, şirket işleri açısından gerekli
olması halinde yönetim kurulu başkanının çağırısı,
yönetim kurulu başkanının yokluğunda ise,
yönetim kurulu başkan yardımcısının çağrısı ile
her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden
herhangi biri de yönetim kurulu başkanına yazılı
talepte bulunarak yönetim kurulunu toplantıya
çağırabilir. Yönetim kurulu toplantılarının
gündemi, periyodik olarak veya ortaya çıkan
gerekler çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı ve
Başkan Yardımcısı ile koordine edilerek Yönetim
Kurulu sekreteryası tarafından hazırlanmaktadır.
Toplantılara ilişkin yönetim kurulu üyelerinin
bilgilendirilmesi ve iletişimi Mali ve Hukuki İşler
Bölümü ile Üst Yönetim Sekreterliği tarafından
sağlanmaktadır. Yönetim kurulu toplantı zamanı,
gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya
teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla
bildirilebilir. Yönetim kurulu şirket merkezinde
toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu başkanı
dilerse üyelerin hepsini, önceden haber vererek,
uygun göreceği şirket merkezi dışında bir yerde
veya yurt dışında bir yerde toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen
toplantılar da dâhil olmak üzere) en az 5 (beş)
yönetim kurulu üyesinin katılımı ile sağlanır.
Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi
için (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere),
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği
haller saklı kalmak ve bu kurallara halel gelmemek
kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin
olumlu oyu gerekir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirlerine karşı
imtiyazı, eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto
yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim kurulu
başkanı da dâhil olmak üzere yönetim kurulu
üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir
üyenin ağırlıklı oyu yoktur.
2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu 19 kez
toplanmıştır.
Dönem
içerisinde
yapılan
toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara
ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin
karar zaptına geçirilmesini, yazılı olarak şirket
denetçilerine iletilmesini ve üyelerin farklı görüş
açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin
kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum
olmamıştır.
Toplantı tutanaklarında yer alan ve ticari sır
niteliğinde olan bilgiler kamuya açıklanmaz.
Ancak toplantıda karara bağlanan bütün önemli
konular, özel durum açıklaması yoluyla kamuya
duyurulur. Ayrıca önemli yönetim kurulu kararları
şirketin kurumsal internet sitesinde kamuyla
paylaşılır.
SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
hükümleri uyarınca, önemli nitelikteki işlemler
ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu
kararlarında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
karara oy çokluğu ile katılması aranmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki
kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara karşın
sigorta ettirilmiştir.
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1.3. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin
sayı, yapı ve bağımsızlığı
Yönetim
kurulu
bünyesinde
oluşturulan
komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili
birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler
sağlanmıştır. Denetim komitesi toplantılarında
bağımsız denetim firması seçimi, mali tabloların
denetimi ve şirketin finansal durumu hakkında
yönetim kuruluna görüş belirtilmiş, kurumsal
yönetim komitesi toplantılarında ana sözleşme
değişiklikleri, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
ve yatırımcı ilişkileri konuları değerlendirilmiş,
riskin erken saptanması komitesi görüşlerini
Yönetim Kurulu toplantılarında paylaşmıştır.

Kurumsal değerlendirme

Denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi
ve riskin erken saptanması komitesinin
çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal
yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali
tablolarının doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata
uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi
konusunda şirkete önemli katkılar sağladıklarını

değerlendirmiştir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri
tebliği uyarınca aday gösterme komitesi ve ücret
komitesi oluşturulmuştur.
Komite üyeleri çoğunlukla icracı olmayan
üyeler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden
seçilmektedir. Komite başkanlıklarında bağımsız
üyeler yer almaktadır. Yönetim kurulunda üç
bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız
üyenin birden fazla komitede görev yapması
gereği doğmaktadır. Komitelerin izleyeceği
prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde
yayınlanan çalışma esasları ile belirlenmiştir.
Denetim komitesi başkan ve üyesi bağımsız
üyelerden atanmış olup diğer komitelerin
başkanları bağımsız, komite üyelerinin çoğunluğu
ise icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden
seçilmiştir. Bu kişilerin nitelikleri faaliyet
raporunun ve internet sitesinin yönetim kurulu
üyeleri bölümünde yer almaktadır.

Komitelerin çalışma esasları

Denetim
komitesi

M. Cengiz Ultav - Başkan
A. Afa Boran - Üye

Görev ve çalışma esasları
Amaç
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile
kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun
finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını
sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen
görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak
görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe
sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin
ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.
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Yetki ve kapsam
Denetim Komitesi;
• Mali tabloların, dip notların ve diğer finansal
bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata
ve
uluslararası
muhasebe
standartlarına
uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim
kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirir.
• Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının
bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim
Kurulu adına inceler.
• Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin

• Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu
gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve
tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
• Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli
ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç
kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen
değişiklikleri Yönetim Kurulu’na raporlar.
• Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları
ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların
mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını
sağlar.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde
hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde
bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman
Yönetim Kuruluna aittir.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu
• Denetim Komitesi, bağımsız denetim kuruluşunun
yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli
ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu
tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu
kuruluşların faaliyetlerini izlemek ile görevli ve
sorumludur.
• Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi,
denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin
izlenmesi
ve
değerlendirilmesi
Denetim
Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
• Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim
kapsamını ve denetim sürecini inceler,
çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında
Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
• Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını
bağımsızlığı konusunda değerlendirir.
• Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit
edilen önemli sorunların ve bu sorunların
giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında
Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını
sağlar.
• Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret
ve tazminatı inceler ve onaylar.

Komitenin yapısı
SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
hükümleri uyarınca denetimden sorumlu
komitesinin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu
üyesi niteliğindedir.
Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından
sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında
tekrar belirlenir.
Komite toplantıları ve raporlama
Denetim Komitesi en az 3 ayda bir toplanır ve
toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar.
Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale
getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve
düzenli bir şekilde saklanır.
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren
konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş
olmasını sağlar.
Sorumluluklar
a) Mali Tablolar ve Duyurular
• Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve
dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine
ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin
olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız
denetçilerinin görüşlerini alarak denetler.

Kurumsal değerlendirme

ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve
etkinliğinin gözetimini yapar.
• Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim
sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim
kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
• Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız
denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı
şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve
sonuca bağlar.
• Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere
uyumun sağlanmasını gözetir.

c)		 Yasaların Öngördüğü Düzenlemelere
Uygunluk
• Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi
düzenlemelere
uygun
olarak
yürütülüp
yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı
hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları
belirler.
• Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile
ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi
çerçevesinde incelenmesini sağlar.
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Kurumsal yönetim
komitesi

M. Cengiz Ultav - Başkan
M.Tuğrul Tekbulut - Üye

Görev ve çalışma esasları
Amaç
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini
ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve
bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak
ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını
gözetmek.

Kurumsal değerlendirme

Yetki ve kapsam
Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak
gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik
önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna

Aday gösterme
komitesi

M. Cengiz Ultav - Başkan
M.Tuğrul Tekbulut - Üye

Aday Gösterme Komitesi;
a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması,
değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf
bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika
ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar
yapmak,
b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği
hakkında düzenli değerlendirmeler yapar

Ücret
komitesi

M. Cengiz Ultav - Başkan
M.Tuğrul Tekbulut - Üye

Ücret Komitesi;
a) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey
yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin
önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini
dikkate alarak belirler,
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı
olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek
ölçütleri belirler. (Bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi
opsiyonları veya şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmaz.),
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M.Berkay Mollamustafaoğlu - Üye
Canan Şenkut - Üye

sunmak (nihai karar sorumluluğu her zaman
yönetim kuruluna aittir).
Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni şirket içerisinde
geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını
sağlamak,
b) YYönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim
değerlendirmesini yapmak ve yönetim kurulunun
onayına sunmak,
c) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını
gözetmek,
d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin
işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde
bulunmak.
M.Berkay Mollamustafaoğlu - Üye

ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere
ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey
yöneticilerin performans değerlendirmesi ve
kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke
ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini
yapmak üzere oluşturulmuştur.

M.Berkay Mollamustafaoğlu - Üye

c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak,
yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere
verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim
kuruluna sunar.
Komitenin yapısı
a) Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak
oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur.
b) Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu
üyeleri arasından seçilir.
c) Komitenin iki üyeden oluşması halinde

her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde
üyelerin çoğunluğu yürütmede görevli olmayan
kişiler arasından seçilir. Komitede, şirket İcra
Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu
Başkan Yardımcısı görev alamaz.
d) Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin
görüşlerinden yararlanır.
e) Komite her yıl olağan genel kurul
toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu
toplantısında tekrar belirlenir.
f ) Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının
katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Raporlama sorumluluğu
a) Ücret Komitesi toplantıları kendisine verilen
görevin gerektirdiği sıklıkta yapılır.
b) Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na
sunulur.
c) Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından
Yönetim
Kurulu
sekretaryası
sorumludur.
Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin
bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

M.Berkay Mollamustafaoğlu - Başkan
A.Afa Boran - Üye

Görev ve çalışma esasları
Amaç
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen
risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk
yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden
geçirmek.
Yetki ve kapsam
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk
unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması,
değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi
amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin
şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve
etkinliğini takip eder,
c) ) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol
sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller
gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar
mekanizmalarında kullanılması konularında
çalışmalar yapar,
d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak
gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini
onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar
sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.

Komitenin yapısı
a) Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak
oluşturulur.
b) Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı
bağımsız üyeler arasından seçilir. İcra Başkanı /
Genel Müdür komitede görev alamaz.
c) Gerek duyulduğunda komite konusunda
uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.
d) Komite her yıl olağan genel kurul
toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu
toplantısında tekrar belirlenir.
e) Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının
katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
f ) Komitenin sekreterya işlemleri yönetim kurulu
sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Kurumsal değerlendirme

Riskin erken saptanması
komitesi

g) Komitenin sekreterya işlemleri yönetim kurulu
sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Komite toplantıları ve raporlama
a) Riskin Erken Saptanması Komitesi en az 3
ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim
kuruluna sunar.
b) Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren
konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş
olmasını sağlar.
c) Komite toplantılarında alınan kararlar yönetim
kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir
ve arşivlenir.

2020 yılı içinde yönetim kurulu komite toplantı sayıları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Denetim Komitesi: 5
Kurumsal Yönetim Komitesi: 4
Aday Gösterme Komitesi: 1

Ücret Komitesi: 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi: 6
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1.4 Yönetim kurulu toplantıları ve katılım durumu:

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi

Toplantı Sayısı

Katılım

Yönetim Kurulu Başkanı

19

19

M. Buğra Koyuncu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

19

19

Murat Erkurt

Yönetim Kurulu Üyesi

19

7

M. Cengiz Ultav

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19

19

M. Berkay Mollamustafaoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19

19

A. Afa Boran

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19

5

Kurumsal değerlendirme

M. Tuğrul Tekbulut

1.5 Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere
sağlanan mali haklar:
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak,
menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde
kullanılan
kriterler
ve
ücretlendirme
esaslarının yazılı hale getirildiği ücretlendirme
politikası şirketin kurumsal web sitesinde
yayımlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İkeleri
gereğince, yönetim kurulunca belirlenen ve
şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya
açıklanan yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey
yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen
Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 14 Temmuz
2020 tarihinde düzenlenen genel kurulda pay
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sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yapılan
açıklama yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri
kapsayacak bazda yapılmıştır. Şirketin Yönetim
kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ücret
ödenmemektedir. Bağımsız üyeler dahil, icrai
görevi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerine
aylık brüt 10.000 TL yönetim kurulu üyeliği
ücreti ödenmektedir. Şirket bu dönemde hiçbir
yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet
veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır. Üst
düzey yöneticilere yapılan ödemeler 2020 yılında
27.558.747 TL tutarındadır. Üst düzey yönetim
personeline sağlanan faydaların tamamı kısa
vadeli faydalardır.

2. Risk yönetimi ve
iç kontrol mekanizması

Şirkette iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup
2020 yılında risk yönetimi ve iç kontrol görevinin
etkinliği riskin erken saptanması komitesinin
gözetiminde takip edilmiştir. Risk yönetimi ve iç
kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu

risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda
etkin bir şekilde işletilmektedir. Şirketimizin
karşı karşıya olduğu riskler operasyonel riskler ve
finansal riskler olmak üzere iki ana başlık altında
ele alınmaktadır.
Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin
kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin
gözetimi şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden
oluşturulmuş iki üyeli denetim komitesi
tarafından yapılması öngörülmektedir.

Kurumsal değerlendirme

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç
şirketin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması
muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına,
tanımlanan risklerin minimize edilmesine
yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu
uygulamaların takibine dayanmaktadır.

3. Hukuki açıklamalar
3.1 İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler:
Şirketimizde sermayeyi temsil eden hisse senetleri
A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Ana
sözleşmemiz gereği yönetim kurulu üyelerinin

yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından ve yönetim kurulu başkanı A grubu pay
sahiplerinin gösterdiği üyeler arasından seçilir.

3.2 İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve
faaliyetlerin etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları
hakkında bilgiler:
2020 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve
işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini

etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

3.3 Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:
Yoktur.
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4. Kâr payı

Kurumsal değerlendirme

Şirketimizin ana sözleşmesinde şirket kârına
katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtım politikası yönetim kurulu tarafından
her yıl gözden geçirilir. Kâr dağıtımında, kurumsal
yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin
menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli
ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kâr dağıtım
politikası şirketimiz yönetim kurulunca genel
ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman
ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak,
TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmelerimize
uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net
dönem kârının %55’ine kadar Şirket ortaklarına kâr
payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit
veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması
suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kâr payı
tutarının ödenmiş sermayenin %5’inden az olması
durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde
belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.03.2020 tarihli
toplantısında;
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019
hesap dönemine ait finansal tablolarımıza
göre dönem karından "vergi gideri", ve "birinci
tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve
"bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan
86.783.167 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem
Karından, Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda,
piyasa koşullarındaki artan belirsizlik nedeniyle
kâr dağıtımı yapılmamasınave karın Şirket
bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a
teklif edilmesine karar verilmiştir.

5. Sürdürülebilirlik ilkeleri
uyum çerçevesi
Yazılım teknolojilerindeki gelişmelerle çeşitlenen
ürün ve hizmetler bugünün modern dünyasına
yön vermektedir. Yenilikçi çözümler ile iş
dünyasında daha sürdürülebilir iş modelleri
geliştirilerek büyüme ve kârlılığın arttırılması
hedeflenmektedir. Logo, yazılım teknolojilerinin
sürdürülebilir kalkınmadaki öneminin farkında
olarak bu alana yatırım yapmakta, ekosisteminin
sürdürülebilirliğini sağlamak ve müşterilerine en
üst seviyede değer yaratmak için çalışmalarını
sürdürmektedir.
Yıllık sürdürülebilirlik raporu Şirketin kurumsal
internet sitesinde yayınlanmaktadır. ÇSY kilit
performans göstergeleri yıllık sürdürülebilirlik
raporunda yıllar bazında karşılaştırmalı olarak
açıklanmaktadır (2019 sürdürülebilirlik raporu
sf:62-63). İş süreçlerine, ürün ve hizmetlere
yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici
inovasyon faaliyetleri yıllık sürdürülebilirlik
raporunda açıklanmaktadır (2019 sürdürülebilirlik
raporu sf:38, 53). Yıllık sürdürülebilirlik
raporunda ve faaliyet raporunda Şirket
faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
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Kalkınma Amaçlarıyla ilgisi çerçevesinde bilgi
aktarılmaktadır (2019 sürdürülebilirlik raporu sf:
18-19). ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya
sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yıllık faaliyet
raporunun Kurumsal Yönetim bölümünde
yapılmaktadır.
Sürdürülebilirlik
performans
ölçümlerinin doğrulatılmasıyla ilgili araştırmalar
yapılmaktadır ve şirket içinde ön değerlendirme
süreçleri yürütülmektedir.
Logo, ÇSY konularındaki ve ekonomik etkisini
paydaşları, iş stratejisi, yazılım sektörü
dinamikleri ve küresel gündemi göz önünde
bulundurarak yönetmek üzere önceliklendirme
analizi
gerçekleştirmiştir.
Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
Sürdürülebilirlik Muhasebesi Kurulu Standartları
(SASB), Digital Europe ve Dünya Ekonomik
Forumu (World Economic Forum-WEF) gibi
kuruluşların sektör özelinde ortaya koydukları
değerlendirmeler dikkate alınmış ve konuların
stratejik önceliklerinin belirlenmesinde paydaş
görüşlerine başvurmak üzere paydaş analizi
gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Şirketin sürdürülebilirlik ve Çevre-Sosyal-Kurumsal
Yönetim (ÇSY) konularıyla ilintili politikaları
kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.
ÇSY öncelikleri, risk ve fırsatlar uygun olarak
ortaklık stratejisi oluşturulmuş ve şirketin
hedeflerine entegre edilmiştir. ÇSY politikalarının
yürütülmesinden sorumlu olan Sürdürülebilirlik
Komitesi sürdürülebilirlik politikaları kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetleri yılda bir kez Yönetim
Kurulu’na raporlamaktadır. ÇSY ilintili kısa ve uzun
vadeli hedefler doğrultusunda eylem planları
oluşturulmuştur. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin
ve eylem planlarının açıklanması çalışmaları ve
değerlendirmesi devam etmektedir.
Sürdürülebilirlik Raporlaması
Logo Sürdürülebilirlik alanındaki performansını
2018 yılından (2017 yılı sürdürülebilirlik raporu) bu
yana yayınladığı yıllık sürdürülebilirlik raporları
aracılığıyla tüm paydaşlarıyla her yılın ortasında
paylaşmaktadır. Bununla beraber yıllık faaliyet
raporunda da sürdürülebilirlik ve kurumsal
sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetler ve
çalışmalarla ilgili bilgi verilmektedir. Ayrıca Logo,
Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’ne
2017 yılında gönüllülük esasıyla katılmış ve
performansıyla dört senedir endekste yer almaya
hak kazanmıştır.
Sürekli ilerleme prensibiyle her sene gelişime açık
alanlarla ilgili öncelik ve önem sıralamasına göre
hedefler belirlenmekte ve aksiyon alınmaktadır.
Ayrıca raporlama konusunda, Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler (UN), Karbon
Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama
Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebe
Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal
Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) olmak üzere önde

gelen uluslararası küresel standartlar, mevzuat ve
en iyi uygulamalar yakından takip edilmektedir.
Bazı konularda yıl içinde aksiyon alınmakta, bazı
konularda uzun vadeli projeler yürütülmektedir.
2020 yılında Uluslararası Entegre Raporlama
Konseyi’nin (IIRC) raporlama çerçevesine uyum ile
ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
Logo, United Nations Global Compact (UNGC)
ve Women’s Empowerment Principles (UN
WEPs) imzacısı olarak, sürdürülebilirlik raporları
aracılığıyla bu ilkelerle uyumlu performansını ve
çalışmalarını da açıklayacaktır.
SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile
halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal
yönetim konuları kapsamında açıklamaları
beklenen temel ilkeler paylaşılmıştır. Logo, SPK
ilkelerine karşılık gelen bilgileri 2020 Faaliyet
Raporu’nun Sürdürülebilirlik Bölümü altında
ve ilgili yerlerde 2019 Sürdürülebilirlik Raporu
ve internet sitesinde halka açık bilgilere atıfta
bulunarak
paylaşmaktadır.
Sürdürülebilirlik
performans verileri 1 Ocak-31 Aralık 2019 aralığını
kapsamaktadır.
Çevresel Sürdürülebilirlik
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarla
ilgili bilgiler ve Şirkette uygulanan çevresel
dahil tüm yönetim sistemleriyle ilgili bilgiler
kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta, yıllık
faaliyet ve yıllık sürdürülebilirlik raporlarında
güncellenerek paylaşılmaktadır. Çevre ile ilgili
kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum
sağlanmakta ve yıllık sürdürülebilirlik raporunda
açıklanmaktadır (2019 sürdürülebilirlik raporu
sf: 52-55). Yıllık sürdürülebilirlik raporunda
raporlama dönemi, sınırı, tarihi, veri toplama
süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar
açıklanmaktadır. Çevre konusu, en üst düzeyde
yönetim kurulu tarafından sahiplenilmekte,
Çevre Politikası’nın belirlenmesi, uygulanması,
gözden geçirilmesi, denetim ve raporlanmasına
ilişkin süreç, görev ve yetkiler yürürlükteki yasa
ve diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmektedir. Grup CEO’ya
bağlı üst yönetimden oluşan Sürdürülebilirlik
Komitesi Çevre Politikası’nın uygulanmasından
sorumludur. TCFD (Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures) temelli iklim
krizi değerlendirmelerinin,
çevresel etkileri
azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedef belirleme
çalışmalarının ve çevresel sorunların iş hedeflerine
ve stratejilerine entegrasyonu çalışmalarının 2021
yılında yürütülmesi öngörülmektedir.
Logo’da operasyonların çevresel etkisi Logo Yazılım
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Kurumsal değerlendirme

Paydaş analizinin sonuçları, dış eğilimler,
üst düzey yönetici görüşleri, iş stratejisi ile
değerlendirilmiş ve öncelikli konular matrisini
oluşturulmuştur. Paydaşlar ve Logo için yüksek
önem derecesinde olan konular; Teknoloji ve
Ar-Ge, Dijital Dönüşüm, Müşteri Gizliliği ve Veri
Güvenliği, Müşteri Odaklılık, Yetenek Yönetimi,
Sorumlu Ürün ve Hizmetleri Fikri Mülkiyet olarak
ortaya çıkmıştır. Logo, bu stratejik öncelikleri
yöneterek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan
8,9,12,13,15,17’ye katkı sağlamaktadır. Öncelikli
konularla ilgili ayrıntılı bilgiye ve önceliklendirme
matrisine 2019 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 17-19
arasından veya internet sitesinin sürdürülebilirlik
bölümünden ulaşılabilir.

Logo’da operasyonların çevresel etkisi Logo Yazılım
Çevre Politikası rehberliğinde yönetilmektedir.
Logo Yazılım’ın ISO 14001 sertifikası vardır ve bu
kapsamda çevre yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Çevresel etkiyi azaltmak üzere yenilenebilir
enerji, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel
ekonomi odak alanlarını oluşturmaktadır. Logo,
sunduğu teknoloji çözümleri ile müşterilerinin
çevresel ayak izinin azalmasına katkı sağlamakta
tüm değer zincirinde çevresel etkiyi azaltmaya
odaklanmaktadır.

Kurumsal değerlendirme

Çevresel göstergeler; sera gazı emisyonları
(kapsam 1, 2 ve 3), enerji yoğunluğu, yenilenebilir
enerji kullanımı, su ve atıksu yönetimi, atık
yönetimi işığında çevresel etkiler dönemsel
olarak önceki yıllarla karşılaştırılabilir şekilde
yıllık sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır
(Sürdürülebilirlik raporu 2019 sf: 62). Logo’nun
faaliyet gösterdiği sektörün hava kalitesi ve
biyoçeşitlilik konusundaki etkisi düşük olarak
belirtildiğinden bu alanlarda performans
açıklaması bulunmamaktadır.
Yazılım sektörünün sunduğu ürünler ve
hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisi düşüktür.
Dolaylı olumlu etki ise ürün ve hizmetleri kullanan
müşterilerin enerji ve doğal kaynak tüketimini
azaltıcı etkiye sahip olmasıdır.
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan
aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin
ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç
ve maliyet tasarrufları yıllık sürdürülebilirlik
raporunda açıklanmaktadır (2019 sürdürülebilirlik
raporu sf:52-23). Ofisler ve Ar-Ge merkezlerindeki
enerji tüketimi ve iş seyahatleri başlıca çevresel
etkiyi oluşturmaktadır. Bu etki, yenilenebilir
enerji yatırımları, enerji verimliliği ve ArGe ile yönetilmektedir. Güneş enerjisinden
elektrik üretimi, sunucu optimizasyonu ve
fotoselli aydınlatma sayesinde enerji tasarrufu
sağlanmaktadır. Enerji verimliliği çalışmalarıyla
ilgili bilgiler yıllık sürdürülebilirlik raporunda
açıklanmaktadır (2019 sürdürülebilirlik raporu sf:
52-53). Su konusundaki temel etki ofislerdeki ve
Ar-Ge merkezindeki su tüketimidir. Ofislerdeki
su tüketimini azaltmak üzere musluklara su
tasarrufu sağlayan perlatörler yerleştirilmiştir.
Sorumlu su tüketimi konusunda çalışan
farkındalığını arttıracak iletişim çalışmaları
yapılmaktadır. Su tüketimi verileri yıllık
sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır (2019
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sürdürülebilirlik raporu sf: 62). Şirketin sektörü
itibarıyla olumsuz çevresel etkisinin düşük olması
sonucu karbon fiyatlandırma sistemine dahiliyet
konusu bugüne kadar önceliklendirilmemiştir.
Konuyla ilgili araştırmaların 2021 yılı içinde
yapılması planlanmaktadır. Çevresel konulardaki
tüm bilgiler yıllık sürdürülebilirlik raporlarında
açıklanmaktadır.
Sosyal Sürdürülebilirlik
Logo’nun İnsan Kaynakları politikası ve personel
yönetmeliğinde Türkiye’de insan hakları ve çalışma
hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata
ve Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine tam
uyum taahhüt edilmektedir. Personel yönetmeliği
ve insan kaynakları politikası çerçevesinde işe alım
süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Adil iş
gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın
istihdamı ve kapsayıcılık konularına politika ve
yönetmelikte yer verilmiştir.
Logo, ekosisteminde fırsat eşitliğine önem
vermektedir. İnsan kaynakları politika ve
yönetmelikleri fırsat eşitliğiyle ilgili ilkeleri
içermektedir. Konuyla ilgili yürütülen çalışmalarla
hakkında bilgiler faaliyet raporunun “Kurumsal
sosyal sorumluluk” ve “Çalışan deneyimi odaklı
yaklaşım” bölümlerinde yer almaktadır.
Logo, her türlü ayrımcılığın, insan hakları
ihlallerinin ve zorla çalıştırmanın karşısında
durmaktadır. Operasyonlarında temel aldığı bu
ilkelerin, tüm iş ortakları ve tedarikçilerinde de
uygulanmasını beklemektedir.
Çalışanların iş/hayat dengesini sağlamalarını
desteklemeye
yönelik
bilgilendirme
ve
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Şirket,
çalışanların dernek kurma özgürlüğüne ve toplu iş
sözleşmesi hakkına saygı göstermektedir. Şirkette
toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Çalışanlar
açısından kurum içinde şeffaflık ve güven
ilkelerine odaklanan Logo Etik Bildirim Hattı, Logo
çalışanlarının kurumsal iş ilkeleri hakkında tespit
ettikleri etik uygunsuzlukları paylaşabilecekleri
ve endişelerini dile getirebilecekleri 7/24 açık
bir destek hattı olarak faaliyet göstermektedir.
Sistem, Logo’dan bağımsız bir şirket olan “Remed
Assistance” tarafından yönetilmektedir. Etik hat
sürecinin detayları şirketin intraneti aracılığıyla
çalışanların bilgisine sunulmuştur. Şirketin
etik kuralları kurumsal internet sitesinde yer
almaktadır.

Kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması
ve imhası politikası şirketin kurumsal internet
sitesinde yer almaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ile Şirketin faaliyetleri sırasında
iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden
doğan zararları ve riskleri en aza indirmek,
teknoloji altyapısı üzerinde oluşturulan, işlenen ve
depolanan bilgilere karşı riskleri yönetmek, tüm
fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması
için önlemleri alarak sürekli iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bilgi güvenliği ve bilgi
varlıklarının korunması konularında çalışanların
farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler
düzenlenmektedir. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim
Sistemi ile Şirketin kontrolü dışında oluşabilecek
olaylarda (afet ve acil durum); öncelikli olarak
çalışanların ve tüm ofislerdeki misafirlerin
can güvenliğinin sağlanması, müşterilerin ve
yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarının kesintisiz
olarak karşılanması, olası bir kesinti durumunda
hızlı ve doğru bir şekilde aksiyon alınması, finansal
zararların ve şirket itibarının zedelenmesinin
önlenmesi sağlanmaktadır.
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere
duyarlı kesimlere yönelik kurumsal sosyal
sorumluluk
çalışmaları
yürütülmektedir.
Toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk
alanındaki faaliyetlerinin detayları 2020 yılı
faaliyet raporunun “Kurumsal sosyal sorumluluk”
bölümünde yer almaktadır.
Çalışanlara
ÇSY
politikaları
konusunda
bilgilendirme işe alım sonrasında gerçekleşen
oryantasyon programı çerçevesinde yapılmaktadır.
Uygulamalarla ilgili bilgilendirme e-posta
duyuruları, ofis içindeki iletişim çalışmaları
ve yıllık sürdürülebilirlik raporu kapsamında
gerçekleşmektedir. İSG ile ilintili eğitim
programları düzenli olarak yapılmaktadır.

ÇSY ile ilintili diğer eğitim programlarının
geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik
hazırlık çalışmalarının 2021 yılında yürütülmesi
planlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler tüm
paydaşların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak
yürütülmektedir. 2019 yılı sonunda yapılan
paydaş anketi sonuçları, Şirketin strateji ve
öncelikleriyle entegre edilerek önceliklendirme
analizi yapılıp, öncelikli konular matrisi
oluşturulmuştur (2019 sürdürülebilirlik raporu
sf:17). Sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetler ve
projeler yürütülürken bu önceliklendirme matrisi
gözönünde bulundurulmaktadır. Paydaş iletişimi
sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Hangi
paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla
iletişime geçildiği bilgisi (2019 sürdürülebilirlik
raporu
sf:17,
20-21)
ve
sürdürülebilirlik
faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler yıllık
sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır (2019
sürdürülebilirlik raporu).

Kurumsal değerlendirme

Logo’da çalışan bağlılığı anketi belli aralıklarla
yapılıp, sonuçlarına göre aksiyon alınmaktadır.
Konuyla ilgili detaylı bilgiler faaliyet raporunun
“Çalışan deneyimi odaklı anlayış” bölümünde yer
almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği politikası ISO
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
kapsamında kurumsal internet sitesinde yer
almaktadır. İş kazalarından ve sağlığın korunması
amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri
yıllık sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır
(2019 sürdürülebilirlik raporu sf: 63). İSG
çalışmaları ile ilgili özet bilgiler faaliyet raporunun
“Çalışan deneyimi odaklı anlayış” bölümünde yer
almaktadır.

Müşteri memnuniyeti ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi çerçevesinde
yürütülmektedir. Müşteri şikayetlerinin yönetimi
ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti
politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer
almaktadır.
Kurumsal Yönetim
Logo, II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında
zorunlu ilkelere uymakta, zorunlu olmayan
ilkelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen
göstermektedir.
Sürdürülebilirlik faaliyetlerin
çevresel etkisi ve çevresel ilkeler kurumsal
yönetim stratejisini belirlerken göz önünde
bulundurulmaktadır. Sürdürülebilirlik alanındaki
tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat
sahiplerinin görüşlerine 2019 yılında yapılan
paydaş analizi kapsamında gerçekleşen paydaş
anketiyle başvurulmuştur. Paydaş analizinin
sonuçları, dış eğilim, üst düzey yönetici görüşleri,
iş stratejisiyle değerlendirilerek öncelikli konular
matrisi oluşturulmuştur. Paydaş analizinin belli
periyotlarda tekrarlanması öngörülmektedir.
Sosyal
sorumluluk
projeleri,
farkındalık
etkinlikleri ve eğitimleri gerçekleştirilmekte
ve sürdürülebilirlik konularının farkındalığını
artırılması yönünde faaliyetler yürütülmektedir.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyi içeren iş etiği
kuralları şirketin kurumsal internet sitesinde
açıklanmaktadır.
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Faaliyetlere ilişkin diğer bilgiler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet
Raporu’nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında
yer verilen hususlar aşağıdaki gibidir.

Kurumsal değerlendirme

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime
ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Şirket
2020 yılı içerisinde özel denetime ya da kamu
denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar
nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara
ilişkin açıklamalar Hesap dönemi içerisinde
mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar
nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının
yerine getirilip
getirilmediği,
hedeflere
ulaşılmamışsa
veya
kararlar
yerine
getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve
değerlendirmeler Şirket 2020 yılında belirlemiş
olduğu hedeflere büyük oranda ulaşmıştır.
2020 yılında alınan genel kurul kararları yerine
getirilmiştir.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hâkim
şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim
şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı
bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler
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ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya
da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya
alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, bir
önceki soruda bahsedilen hukuki işlemin
yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut
alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince
bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki
işlemde uygun bir karşı edinim sağlanıp
sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından
kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp
uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun
denkleştirilip denkleştirilmediği Şirketin hukuki
işlemin yapıldığı anda yönetim kurulunca bilinen
hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun
bir karşı edim sağlanmıştır. 2020 yılı içerisinde
şirketi zarara uğratacak şekilde alınan önlem veya
alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.
İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali
durumunu ve faaliyetlerin etkileyebilecek
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında
bilgiler 2020 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan
ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır

Kâr dağıtım politikası

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Genel Kurul’un,
ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine
temettü avansı verilmesi konusunda yönetim
kuruluna yetki vermesi kaydı ile Sermaye Piyasası
mevzuat ve düzenlemelerine ve Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun şekilde temettü
avansı dağıtılabilir.

Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel
kurul toplantısını takip eden otuzuncu (30.) iş
günü itibarıyla ve en geç, dağıtım kararı verilen
genel kurul toplantı tarihinin içinde bulunduğu
yılın son iş gününü geçmemek üzere başlanır.
Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim
Kurulu, Sermaye Piyasası
düzenlemelerine
uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar
verebilir.
Şirket Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2020 tarihli
toplantısında; Uluslararası Muhasebe Standartları
ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile
uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın
konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen,
bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.201931.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal
tablolara göre elde edilmiş olan 86.310.753
TL ana ortaklık net dönem kârından, kâr
dağıtım
politikamız doğrultusunda, piyasa
koşullarındaki artan belirsizlik nedeniyle kâr
dağıtımı yapılmaması ve kârın Şirket bünyesinde
tutulması hususunun Genel Kurul’a teklif
edilmesine karar verilmiştir.
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Kurumsal değerlendirme

Kâr dağıtım politikası yönetim kurulu tarafından
her yıl gözden geçirilir. Kâr dağıtımında, kurumsal
yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin
menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli
ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kâr dağıtım
politikası şirketimiz yönetim kurulunca genel
ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman
ve iş planları ile kârlılık durumu dikkate alınarak,
TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmelerimize
uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net
dönem kârının %55’ine kadar Şirket ortaklarına kâr
payı olarak dağıtılması; kâr payı dağıtımının nakit
veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması
suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kâr payı
tutarının ödenmiş sermayenin %5’inden az olması
durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde
belirlenmiştir.

Finansal
değerlendirme

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
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Ticaret unvanı
Ticaret sicili numarası

Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
12750

Şirket merkezi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze 41400 Kocaeli Turkey
T: 0262 679 80 00
F: 0262 679 80 80

İrtibat bürosu

İstanbul satış ofisi

Ankara satış ofisi ve
Ar-Ge merkezi

İzmir Ar-Ge merkezi

İzmir satış ofisi

Değirmenyolu Sok.
Gülseren Murat
Üçüncü İşMerkezi
No: 35 Kat: 3
İçerenköy, Ataşehir
34752 İstanbul
T : 0216 570 78 00
F : 0216 570 78 08

Hacettepe Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
Üniversiteler Mah.
1596. Cad. No: 6
SAFİR C Blok Kat: 2
Ofis No: 25-26-27
Beytepe 06800
Çankaya, Ankara
T. 0312 265 04 00
F. 0312 265 05 75

İzmir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
A3 Binası İYTE
Kampüsü Gülbahçe
Köyü 35430 Urla, İzmir

Şehit Nevres Bul.
No: 3 Kızılay İş Merkezi Kat: 6 D: 602
Alsancak, İzmir

Logo Total Soft

T. 0232 765 91 99
F. 0232 765 91 99

T. 0232 441 87 87
F. 0232 441 87 90

Romanya merkez ofis

Almanya

Romanya

Global City Business Park Bucuresti-Nord
street, no 10, O2 building, 8th floor, Voluntari,
Ilfov, Romania Postal code: 077190

Logo Financial
Solutions GmbH
Düsseldorfer Strasse
13, 65760 Eschborn

ABS – Architected Business Solutions
19 Eroii Sanitari Blvd. District 5, 050471
Bucharest

T. +4021 335 17 09
F. +4021 335 17 12

T. +4021 243 12 96

Logo Infosoft

Hindistan #1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai City
India

ELBA HR İnsan Kaynakları
A.Ş. (Peoplise)

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze 41400 Kocaeli Turkey
info@peoplise.com

İnternet adresi

www.logo.com.tr

