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Vega Yazılım ,1988 yılında kurulmuş ve 1994 yılından itibaren ise bayi 

yapılanmasını gerçekleştirmiş bir yazılım evidir.

Ağustos 2016’dan bu yana ise 

‘‘Vegagrup Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.’’ 

ünvanı ve yeni konsepti ile yoluna devam etmektedir.
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Her geçen sene sektöre kattığı yenilikler ile adından söz ettiren Vega Yazılım olarak 1988 yılından 
günümüze hem fi ziksel olarak hem de iş anlamında çok uzun yollar kat ettik. Vega Yazılım tarihsel 
sürecinde;

• 1994 yılında çıkardığı Vega Taksitli Satış Programı ile mağazacılık sektöründe en çok aranan, 
kullanımı kolay program olarak ünlendi. Başta Ankara olmak üzere ülkemizin tamamında binlerce 
fi rma Vega Yazılım Programlarını kullanmaktadır.

• 1995 yılından itibaren IBM, NCR, Escort gibi markaların market program uygulamalarında iş 
ortağı oldu.

• 1996 yılında TEMSA Otomotiv fi rmasının Oto Servisler grubunda İş Ortağı oldu.

• 2001 yılında TEMSA Elektronik fi rmasının Sharp Yazar Kasalar grubunda İş Ortağı oldu ve 
Maliye Bakanlığı Yasal Onaylı Programı oldu.
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• 2004 yılında T.C. Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün veri tabanı oluşturuldu 
ve ülkemizdeki tüm tarımsal ilaç kod ve ürün bilgisinin toplanması ve Bakanlık Bilgi İşleminde 
Database oluşturulması yetkisini aldı.

• 2005 yılında Denizbank işbirliği ile Kobilere yönelik İşletme-On projesi gerçekleştirildi.

• 2008 yılında Çevre Bakanlığı OTIM projesi gerçekleştirildi. Bu proje   Avrupa Birliği uyum yasaları 
kapsamında ülke genelindeki ozon  tabakasını inceltici gazların izlenmesi şeklindedir.
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Ülkemize Katkılarımız

 VEGA YAZILIM’ IN TÜRKİYE’ DEKİ İSTİHDAMA KATKISI 
  

Vega Yazılım gerek KOBİlere hitap eden ürünleri, gerekse de 200’den fazla KOBİ 

niteliğindeki bayileri aracılığı ile istihdama katkıda bulunmaktadır.

Yazılım sektörünün özelliği gereği; personellerin bilgi ve tecrübe kazanımları 

esastır. Bu da uzun süreli istihdamı gerektirir. Merkezimizdeki ve bayilerimizdeki 

personellerimiz uzun yıllardır aynı işyerinde çalışmaktadır. Bu sayede gittikçe 

artan bilgi birikimi ile istikrarlı bir hizmet vermek mümkün olmaktadır. Müşterilerimiz 

de vega programı kullanan personellerini uzun süreli istihdam etme eğilimdedir.
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VEGA YAZILIMIN ÖĞRETİCİ KATKISI 

Vega Yazılım sürekli gelişen yazılım teknolojisini ülkemizle paylaşmaktadır. 

Bayilerine verdiği ücretsiz eğitimlerde bilişim teknolojisinin Türkiye’ye 

öğretilmesinde önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda nitelikli personel 

yetiştirilmesine katkıda bulunur. Vega Yazılım’ın ürünleri bir çok meslek lisesinde, 

yüksek okullarda ve dershanelerde ders olarak öğretilmektedir.
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VEGA YAZILIM’IN EKONOMİYE KATKISI 

Vega Yazılım’ın 29 yıldır ürettiği ürünler, normal şartlarda milyon dolarla ithal 

edilecek ürünlerin yerine geçmiştir. En önemli katkısı budur. Ürünlerimiz kullanan 

fi rmalar ticari faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yönetebilme olanağına 

kavuşmuştur. Yarattığı istihdam sayesinde devletin işsizlikle mücadelesine katkı 

sağladığına inanıyoruz.
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1994’den beri tüm Türkiye’ye ve komşu ülkelere hizmet veren bayi ağımız 

sektördeki en büyüklerden birisidir.  Bugün 17 Bölge Ana Dağıtıcısı altında, 

250’ ü aşkın uzman dinamik kadrolu çözüm ortaklığı ile Türkiye’nin her 

noktasında ürünlerin satış ve pazarlamasının gerçekleştirilmesini sağlayan, 

paralel olarak da ürünlerin eğitim, destek ve danışmanlık hizmetleriyle Vega 

Yazılım Türkiye’de sektörün lider markası ve ülkemizin yazılım alanında öncü 

fi rması olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bayi Yapımız
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Vega Yazılım kurduğu dev bayi yapısı sayesinde Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan ve 

Gürcistan’a hizmet vermektedir.

Bayi yapılanmamızın en önemli yanlarından birisi, bayilerimizin sektörel anlamda 

ve donanım bağımlı çözümlerde Vega Yazılım’ın yönlendirmesi doğrultusunda 

faaliyet gösterme yeteneğinin olmasıdır.

Bu yetenek pazarda herhangi bir sektörde başarıyı yakalamakta etkin güç olma 

şansı vermektedir.

Örneğin; Vega ŞEF’IM restaurant uygulamamızın özgün yapısı sayesinde 

yakaladığı başarı sayesinde bayilerinin donanımsal olarak kazanç sağlamasına 

çok ciddi katkı sağlamıştır. Grup şirketlerimizden donanım tedariki de sağlayarak 

başarılı çalışmalar sergilemekteyiz.



www.istanbulvega.com

Ülkemizin önde gelen yazılım fi rması 

Vegagrup Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 

 bilgi birikimi ile güvenilir,

 yenilikçi ve özgün çözümler geliştirir.

 Ürünlerini; Çözüm Ortakları ve Yetkili Satıcıları ile pazarlar, uygulama, eğitim ve 

destek hizmetlerini sunar.

Planlı ve kararlı uygulamaları, ürün pazar payını artırmış, markalaşmasını 

sağlamıştır.
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Vega Yazılım GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)

 özel entegratör fi rmaların arasında yer almaktadır. 

Tüm E-Dönüşüm (E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter) çözümleri ile 

müşterine hizmet vermektedir.  

GİB Özel Entegratörü Vega Yazılım 
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Bütün bunların yanı sıra Ticari Program sektöründe en fazla alternatif program seçeneği sunan yazılım 
fi rmasıdır. Hizmet verdiğimiz sektörlerden bazılarını şöyle sayabiliriz; 

• ERP , MRP , CRM Uygulama Programları,
• E-Dönüşüm (E-Fatura , E-Arşiv , E-Defter)  Çözümleri,
• Hazır Giyim Mağazaları,
• Ayakkabı-Çanta-Spor Giyim Mağazaları,
• Ev Tekstili ve Ev Eşyaları Mağazaları,
• Beyaz Eşya ve Elektronik Mağazaları,
• Pastane-Kuruyemiş-Şarküteri  Program Uygulamaları,
• E-Ticaret Çözümleri,
• Muhasebe Programları,
• GSM Mağazaları,
• Wireless, Bluetooth ,Internet , Gprs Haberleşmesi yapan her cihaz için iletişim programları,
• Üretim İşletmeleri,
• Otomotiv Sektörü ( Oto Servis- Oto Satış – Oto Yedek Parça)
• Restaurant – Cafe – Bar Çözümleri 
• Kooperatif ve Dernekler 
• Ve sektörel anlamda çalışma farklılıkları gösteren pek çok faaliyet alanı. Bunlardan en önemlisi tabiki;
• Retail ve Depo Sistemleri
• Market , Mini Market , Sıcak Satış ve Depo Takip Uygulamaları
• Terazi - Yazarkasa - POS - Perakende Çözümler
• BARKOD Uygulamaları,
• El Terminali Uygulamaları,

Bütün programlarda , tüm markaların yazar kasaları ile entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir.
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Vega Yazılım Farkı

Sektörün nabzını tutan, hızla değişim gösteren parametreler de 

Vega Yazılım’ı müşteri hizmetlerinde mükemmeliyetçi noktasına getirdi.

Üretimini yaptığı programların verimini her geçen gün artırmayı hedef aldı. 

Her sektörün kendine özgü çalışma biçimi, satış kuralları, tahsilat ve ödeme 

biçimleri, stok takipleri Vega Yazılım’ı sektörlerin temel ihtiyaçlarını göz önüne 

alarak daha özgün programlar geliştirmeye yöneltti.

Çözümlerindeki kolay kullanım ve her modülün gerek muhasebe programı 

ile gerekse modüllerin birbirleriyle entegre çalışması gibi esnek yapısı temel 

özellikleri haline gelmiştir.

Teknolojisini ve ürün geliştirme kapasitesini zenginleştirmek “hatasız ve en iyi 

hizmetle üretim” konseptini oluşturdu.
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Sürekli yeni iş modelleri geliştiren Vega Yazılım , destek paketleri ile KOBİ’ lerin 

yanında yer almaktadır. Kullanıcılarını; satın alma-sipariş-satış anlarında gerçek 

zamanlı bilgiler ile doğru kararlarda, anında uygulamalara ulaştırmaktadır. 

Bayi ilişkilerinin ve müşteri ilişkilerinin verimli ve hızlı yürütülebilmesi amacı ile 

web tabanlı CRM uygulamamız ile 7/24 hizmet verebilmekteyiz.

Vega Yazılım kuruluşundan bu yana müşteri sadakatini; başarılı yorumlamaları 

ve tecrübesi ile kazanmıştır. Nihai hedefi ; iç ve dış pazarda müşterinin güncel 

yaşamında karşılaşabileceği sıkıntıları çözümleri ile eriten ve yarınlarını verebilen 

güvenilir bir dünya markası olmaktır.
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Ardımıza baktığımızda Vega Yazılım yaşam öyküsünü gururlu bir şekilde satır 

satır görebiliyoruz. 

Birlikte yola çıktığımız mesai arkadaşlarımız, ülke çapında 30.000 kullanıcı 

müşterimiz, hizmet sunduğumuz sektörlerin diğer yöneticileri ve çözüm 

ortaklarımızla oluşturduğumuz bu büyük ve köklü aileyle geleceğe daha güvenli 

ve inançla bakıyoruz.
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Müşteri memnuniyetinin temel esas olduğuna inanarak yaptığımız çalışmalarla 

ailemizi daha büyük başarılara imza atarken görmenin onurunu duyuyoruz. Bu 

onur ailemizle birlikte yeni çözümleri ve yeni pazarları yakalama hususunda 

heyecan ve şevk vermektedir. 

Yasamın her dakikasını kaliteli yaşamak ve yaşatmak adına üstlendiğimiz 

misyonumuz sizlerin güveni ve memnuniyeti sayesinde her geçen gün biraz 

daha başarıya ulaşmaktadır.



www.agtteknik.com

 Vega Yazılım olarak, her biri alanında bir marka değeri taşıyan şirketlerle 
çalışarak sektörel alanda sayısız hizmet vermiş bulunmaktayız. Yılların verdiği bilgi 
birikimi ve tecrübelerimizle hayat bulan sektöre özel yazılımlarımızı her gün daha 
geniş kitlelere ulaştırmaya devam etmekteyiz

Referanslar
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Referanslar
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Çözümlerimizi paylaştığımız ve bundan 

sonra paylaşacağımıza inandığımız tüm 

sektörlerin değerli üyelerine sonsuz 

teşekkürlerimizle...



Akşemsettin Mah. Cömert Sk. No: 23/A Alibeyköy - Eyüp / İSTANBUL
Tel: (+90 212) 427 02 01  |  Faks : (+90 212) 427 30 48  |  info@agtteknik.com
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