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BİSAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

RECEP TAYYİP
ERDOĞAN,
PARDUS’U
DESTEKLİYORUZ
“Milli ve yerli yazılımımızın
desteklenmesi açısından İstanbul
Anadolu Yakasındaki 9 belediye ile
düzenli olarak bir aradayız. Ve biz bu
konuda TÜBİTAK ile işbirliği
protokolü yapalım. Bunu
belediyelerimizde kullanarak hem
yazılıma destek verelim hem de milli
yazılım sektörüne destek verelim.
Daha da önemlisi çok ciddi bir
ekonomik kazanım da elde edelim.
Çünkü PARDUS yazılım ve işletim
sistemi, açık kaynak kodlu ücretsiz
bir sistemdir. Onun dışındaki
sistemlerin yıllık milyonlarca dolara
varan yükleri bulunuyor ki hem
kurumlarımız açısından hem de
ülkemiz açısından bedelleri var. Hem
ekonomik tasarruf sağlayacağız hem
de yerli, milli yazılım sistemini
kullanacağız.
Yerli ve milli bir yazılım ile
teknolojimizin gelişmesine katkı
sağlayacağız. Bu açıdan bugün
önemli bir çalışmaya imza attık"

BİSAR, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında kamu ve özel sektöre
katma değerli yönetişim çözümleri sunma üzere 2010’da kuruldu.
Geliştirdiği çözümlerini, orta ve uzun vadede dünya pazarlarında rekabet
edebilen ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle, hedef sektörü olan
yerel yönetimlere sunduğu çözümlerle, belediyelerin kendilerini güvende
hissetmesine ve kendilerine özel çözümler geliştirmelerine olanak
sağlayan bir mimari altyapı sunuyor.

Bisar Ödüllü Uygulamalar ile Sektöre Hızlı Giriyor
Bir daha düşünün!
- Sayın Cumhurbaşkanımızdan Bisar’a “Yeni Girişimcilik” ödülü.
- “Kamu Yönetiminde En İyi Uygulama” | İçişleri Bakanlığı, Ankara
- “Yerel Yönetimde Mükemmellik: Başarı Öyküleri” | Providencia, Şili
- “WeGo: World e-Governments Organization” | Barselona, İspanya

“Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde
dünyada iyi olan, güzel olan, faydalı olan ne
varsa onu almak, onu kullanmak ve
geliştirmek vardır. Reddiye bizde asla
yoktur..” – R. Tayyip ERDOĞAN

“Özgürlük ve kolaylık, tüm Bisar çözümlerinin temelini oluşturuyor...”

"YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIMIN TEKNOLOJİMİZİN
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

TÜRKIYE’NİN EN İYI İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ ARASINDA
35. OLDUK..
 Her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin En İyi İlk 500 Bilişim Şirketi"
araştırması tamamlanarak 17 yıldır düzenlenen araştırmanın sonuçları
açıklandı.
 Her yıl olduğu gibi bu yıl da teknolojinin önde gelen şirketleri
arasında yerini alan BİSAR, Türkiye'nin En İyi 500 Bilişim Şirketi
arasında 23 sıra yükselerek 257. sırada yer aldı.
 BİSAR, Satış Gelirlerine göre 23 sıra yükselip, Türkiye Merkezli
Yazılım Üreticisi Kategorisinde 35 ve Türkiye Merkezi Üretici
Kategorisinde 60. sırada yerini almayı başardı.
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İlk 500 Bilişim Şirketi Arasinda 35. Olduk
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Eyüp Belediyesi, geçen yıl eğitimlerini başlattığı açık kaynak kodlarıyla
üretilmiş Linux tabanlı Milli İşletim Sistemi olan PARDUS'a geçişini
tamamladı. Birimlerde çalışan personellere verilen eğitimleri de
tamamlayan Eyüp Belediyesi, milli işletim sistemi PARDUS'a geçen ilk
belediye olma özelliğini taşıyor.
Cumhurbaşkanımızın çağrısına katılan Anadolu’daki 9 belediye gibi
Üsküdar Belediyesi de PARDUS’u tercih ederek çalışmalarını başlattı.
Üsküdar ve Eyüp Belediyelerinde tüm sistemleri aktif kullanılan Bisar’ın
Süper Belediye ürünü ise Veritabanı Bağımsızlığı ve güçlü entegrasyon
yapısı ile yıldızını daha da parlatıyor.
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