Türkiye’nin en değerli bilişim markasıyız
Müşterilerimizin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan bir şirket olarak
müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve tüm
paydaşlarımızla birlikte geleceği yazıyoruz. Müşterilerimiz için iş birliği
içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratıyoruz.
Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası* olarak, kurulduğumuz
1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mikro
işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı
çözümlerini pazara sunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde yenilikçilik ve yaratıcılığı artırarak, 4 farklı
ülkede, 7 farklı noktada, 1.200’den fazla çalışanımız, 800’ü aşkın iş ortağımız ile bugüne kadar 200.000’in
üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ederek sürdürülebilir başarının temellerini oluşturduk.

Gebze (Ar-Ge)

İstanbul

İzmir (Ar-Ge)

Ankara (Ar-Ge)

Frankfurt

*Brand Finance “Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporu”, Haziran 2019

Bükreş (Ar-Ge)

Mumbai

Çözüm ailemiz
Çözüm kümemizde kurumsal kaynak planlama çözümlerinin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi,
insan kaynakları yönetimi, iş akış yönetimi, depo yönetimi sistemleri, iş analitiği çözümleri ve
perakende çözümleri gibi çok sayıda tamamlayıcı çözüm bulunuyor. Uzun yıllardır müşteri sayısı
açısından ERP sektörünün liderliğini üstlenen bir firma olarak, iş ortaklarımızdan, kullanıcılarımıza,
akademisyenlerden öğrencilere ve sektör profesyonellerine uzanan büyük ve dinamik bir ekosisteme
sahibiz. Bu ekosistemden aldığımız güçle, müşterilerimizin hayallerine inanıyor, hedeflerini paylaşarak
ve aynı amaç için özenle çalışarak Türkiye’nin geleceğini birlikte yazma vizyonuyla çalışmalarımızı
yürütüyoruz.
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Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketiyiz
Kuruluşumuzdan bu yana, yazılım sektöründeki ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve işletme süreçlerine
getirdiğimiz yenilikler ve dijital dönüşümde yarattığımız katma değerle bu sektörün yenilikçi lideri
olduk. Farklı işletme ve teknolojilere yatırım yapıp, son yıllarda organik ve inorganik büyümeye bağlı
olarak büyük atılımlar ve gelir artışı gerçekleştirdik.
Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyerek 2000 yılında halka açılan ilk bilişim şirketi olduk.
Bugün Borsa İstanbul’da %66 halka açıklık oranı en yüksek firmalardan biriyiz.
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Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik
9’un üzerindeki kurumsal yönetim notumuzla hem 2009’dan beri üyesi olduğumuz BIST Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde hem de 150 ülkeyi kapsayan Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nde (WCGI) yer
alıyoruz. Ayrıca 2017’den beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin parçası olmanın gururunu yaşıyoruz.
Sektördeki 36 yıllık geçmişimizde sektörün önde gelen kurumlarından biri olarak, Türkiye’de
edindiğimiz birikim ve tecrübeyi yurt dışına taşıma hedefiyle imza attığımız stratejik yatırımların
ardından bölgesel güç olma yolunda hızla ilerliyoruz. Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz yıllık ortalama
%41 gelir artışıyla istikrarlı gelişimimizi sürdürüyoruz.
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Ödül ve tescilli başarılarımız
Sürdürülebilir büyümemizin yanında Ar-Ge yatırımlarımız ve ihracata katkımız,
ulusal ve küresel birçok önemli değerlendirme kuruluşu tarafından onlarca
ödül ile tescilleniyor.
Türkiye’nin en değerli bilişim markasıyız
Brand Finance’in her yıl düzenli olarak yayımladığı Türkiye’nin En Değerli ve En Güçlü Markaları Raporu’na
göre 2019’da da Türkiye’nin En Değerli Bilişim Markası olarak 3 yıldır bilişim sektöründeki öncülüğümüzü
koruyoruz. Bu başarının yanı sıra 5 yıldır istikrarlı bir şekilde Türkiye’nin En Değerli 100 Markası listesinde
bulunuyoruz.
Deloitte Technology Fast 50
• Deloitte Technology Fast 50 Sıralaması
• Deloitte Technology Fast 50 Big Stars Ödülü
2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda “Büyükler Ligi” olarak
anılan ve 2017 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 görüldük.
İkinci başarımızı ise 2014’ten bu yana yer aldığımız Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 listesindeki konumumuzu
koruyarak elde ettik.
Bilişim 500 Plus-Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda 5 Birincilik
• Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri
-Ar-Ge Yatırımı Birincilik Ödülü
• Türkiye Merkezli Üretici Kategorisi
- ERP Yazılımı Birincilik Ödülü
- e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Yazılımı Birincilik Ödülü
- Kurulum Bakım Destek Hizmeti Birincilik Ödülü
• Bilişim 500 Plus Kategorisi
-Kocaeli Şirketleri Birincilik Ödülü
BT Haber tarafından 2019’da 20.’si düzenlenen araştırmada 5 kategoride birincilik
ödülünün sahibi olduk.

Ar-Ge 250 – Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri
• Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük 250 Şirket listesinde 15.lik
• Ar-Ge Merkezinde Çalışan Lisans ve Lisans Üstü Personel Sayısına Göre İlk 100 listesinde 13.lük
• Ar-Ge Merkezinde Çalışan Kadın Personel Sayısına Göre İlk 100 listesinde 10.luk
• Ar-Ge Merkezinde Alınan Marka Sayısına Göre İlk 50 listesinde 9.luk
Turkishtime tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 – Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri
araştırmasına göre 4 kategoride başarımızı tescilledik.
TİM Hizmet İhracatı Ödülleri
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen TİM – 500 Hizmet İhracatı Ödül Töreni’nde yazılım
ve bilişim hizmetleri kategorisinde 1.lik ödülünü aldık.
Türkiye 2019 Yatırımcı İlişkileri Ödülleri
Yatırımcı ilişkileri alanında uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel-Institutional Investor’ın 2019
yılı anket sonuçlarına göre belirlenen “Türkiye 2019 Yatırımcı İlişkileri Ödülleri”nde, “Yükselen Yıldız”
kategorisinde 2. olduk.
Hindistan Ürün ve Hizmet Vergisi Ağı (GSTN) onayı
Logo Vyapari GSTN onaylı 8 yazılımdan biri Oldu. Logo Infosoft onaylı tek uluslararası
şirket oldu.
Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri
Her yıl Kariyer.net’in düzenlediği “İnsana Saygı Ödülleri”nde bir kez daha layık
görüldük.

Logo çalışma kültürü ve deneyimi
Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım şirketi olarak birçok farklı sektöre
sunduğumuz çözümlerle geniş bir etki alanımız bulunuyor. Yarattığımız başarı
hikayelerinin arkasındaysa çalışanlarımız var. Bu nedenle, çalışanlarımıza en iyi
çalışma ve gelişim koşullarını sunmak önceliğimiz. Her çalışanın saygı gördüğü,
kendini değerli hissettiği, başarıların ödüllendirildiği, gelişiminin desteklendiği
ve çeşitlilikten beslenen insan odaklı bir çalışma ortamı oluşturuyoruz.
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Sektörün geleceğine yatırım: Logo Akademi
Türkiye’de bilişim sektörünün öncülerinden olmanın getirdiği sorumlulukla, sektördeki nitelikli insan
kaynağı eksiğinden yola çıkarak 2012 yılında Logo Akademi’yi kurduk. Logo Akademi ile Logo çözümleri
konusunda uzmanlar yetiştirmeyi, Logo kullanan firma çalışanlarının yetkinliğini artırmayı ve
kazandıkları bu yetkinlikleri iş süreçlerine yansıtmalarında yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda
deneyimli ve uzman kadrolar tarafından verdiğimiz eğitimlerle katılımcılara, Logo çözümleri ve kişisel
gelişim konularında detaylı eğitim alma şansı sunuyoruz.
Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki başlık altında deneyimli ve uzman bir kadro tarafından verilen
eğitimlerle bugüne kadar yaklaşık 8.000 kişiye ulaştık. Eğitimler, Gebze kampüsümüzdeki Logo
Akademi sınıfları başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir ve Samsun’daki eğitim
merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Aralarında Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki üniversitelerin de
yer aldığı 100’den fazla üniversite ve meslek yüksekokulunda Logo ürünleri derslerde kullanılmaktadır.
İŞKUR Destekli Çalışma Programı kapsamında verilen eğitimlere katılan kişilerden her yıl 300’den fazla
insanın yeni işlere yerleşmelerinde destek sağlıyoruz.
Bugüne kadar Logo Akademi’nin bilişim sektöründe iş yaşamına katılan öğrencilerinin toplam sayısı
2.500’ü aştı. Sahip olduğumuz birikimin geleceğe taşınmasını sağlayan Logo Akademi’nin eğitim
modüllerini her yıl genişletiyor ve geliştiriyoruz.
2020 yılında Logo Akademi, Logo Grup çalışanlarının, iş ortaklarının, müşterilerinin, akademik işbirliği
içinde olduğu eğitim kurumlarının öğrenme ve gelişim platformu olarak yeniden yapılandırıldı.

Çevik süreç geliştirme sistemimiz: LAPIS
Teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici alışkanlıkları gibi küresel trendler karşısında şirketler hızlıca
uyum sağlamaya ve çevik davranmaya gereksinim duyuyor. Bilişim sektöründe sahip olduğumuz 36 yıllık
deneyimi yalın üretim felsefesi ile birleştirerek müşterilere iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları çevikliği
sağlayan bir çözüm oluşturduk. LAPIS (Logo Agile Process Improvement System - Logo Çevik Süreç
Geliştirme Sistemi) üzerinde 2008 yılında çalışmaya başladık ve 2014 yılında ilk bildirisini yayımlayarak
literatüre girmesini sağladık.
LAPIS ile kapasite planlama, proje yönetimi, kalite ve verimlilik ölçümleri dahil yazılım geliştirme
sürecimizin her noktasını kapsayacak şekilde çalışan bir süreç yarattık. Çevik bir yazılım geliştirme
metodolojisi olan LAPIS, sürekli kendini geliştiren, yeniliklere hızlı uyum sağlayan, dinamik ve esnek
yapısı ile takım çalışmasını mümkün kılan ve müşteriye ihtiyaçlarına odaklanan çözümler
sunuyor. Müşterilerin geri bildirimleri ile kısa döngülerle çıktı üretiyor ve sürekli geri
bildirim ile proje geliştirmedeki riskleri en aza indiriyor. LAPIS süreci, bir yazılım
projesini ürün veya servis haline getirerek bir üretim hattı gibi çalışmaya imkan veriyor.
Bir yazılım fabrikası olan Logo Yazılım 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.
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