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Fast 50 Türkiye 2017’de öne
çıkanlar belli oldu
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji
şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma
fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50
Türkiye 2017 Programı’nın sonuçları
açıklandı.
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Veri gücü ve BT yetkinliği, sigorta
sektörünün sigortası
Sigorta okuryazarlığı artıkça satın alma
artacak. Bu beklenti paralelinde Anadolu
Sigorta, kanallarının kalitesini sürekli
yükseltme odaklı adımlar atıyor.

Sayfa

3

Adım adım REkonomi!
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Pazar potansiyeli, yenilikleri
beraberinde getiriyor
Legrand Türkiye de veri merkezine hizmet
sunulan ürün ve çözümlerle öne çıkıyor.

Bilişim alanındaki Türkiye’nin en büyük etkinliği olan Bilişim Zirvesi, "Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" ana
temasıyla 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. "REkonomi BAŞLIYOR!" mottosuyla
iki gün boyunca devam eden etkinlikte dijital ekonomi masaya yatırıldı. Dijital dünyanın tüm paydaşlarını 17 yıldır
bir araya getiren Bilişim Zirvesi - ICT Summit etkinliğinde ulusal ve uluslararası arenadan 200’ü aşkın konuşmacı ve
panelist, dijital ekonominin bugünü ve geleceğini mercek altına aldı. Etkinlik kapsamında yer alan farklı salonlardaki
oturumlara ise toplam 4217 kişi katıldı.
Bulut_Satis-BT-6x10.pdf
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Yuvarlak Masa
Toplantıları
İnşaat ve bilişimin yakınsaması
ile sektör yeniden
tanımlanıyor.
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Adım adım REkonomi!

Bilişim alanındaki Türkiye’nin en büyük etkinliği olan Bilişim
Zirvesi, "Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" ana temasıyla 7-8 Kasım
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"REkonomi BAŞLIYOR!"
mottosuyla iki gün boyunca
devam eden etkinlikte
dijital ekonomi masaya
yatırıldı. Dijital dünyanın
tüm paydaşlarını 17 yıldır bir
araya getiren Bilişim Zirvesi
- ICT Summit etkinliğinde
ulusal ve uluslararası
arenadan 200’ü aşkın
konuşmacı ve panelist,
dijital ekonominin bugünü
ve geleceğini mercek altına
aldı. Etkinlik kapsamında yer
alan farklı salonlarlardaki
oturumlara ise toplam 4217
kişi katıldı
Dijital teknolojilerin
ekonomiyi ve sosyokültürel
yapıyı derinden etkilediği
bir çağda yaşadığımızı
kaydeden BTHABER Şirketler
Grubu Başkanı Murat Göçe,
Bilişim Zirvesi’17 açılış
konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “Bu dönüm
noktası sadece ekonomik
düzeni değiştirmekle
kalmıyor; toplumunun iş
yapma biçimlerini, insan
ilişkilerini değiştirip, yerine
kendi düzenini, kendi ilişki
biçimlerini ve kendi dünya
görüşünü yerleştiriyor. Yani
ya dijital ekonominin bir
parçası olacaksınız ya da
dinozorlaşacaksınız!”
Türkiye'nin uluslararası
rekabet yolunda da tek çıkış
noktasının yüksek teknoloji
temelli üretimden geçtiğini
hatırlatan Göçe, "Dijitalleşme
ile Endüstri 4.0 dalgasının
ardından atılan, dijital
ekonominin yıkıcı ve yenilikçi
temelleri; REkonomi ile
ayaklarımızın önüne seriliyor.
Sözcük ve söylemde bir
yeniliğe daha adım attığımız,
hafızamıza bir yenisini
kattığımız bu paylaşımda yani

cümleyi olduğu gibi iş akışları
açısından kabullenmeyecek
insanların kurduğu
medeniyetin evlatlarıyız.
Dijital teknolojilerin geliştirme
süreçleri içerisinde yer
almadığımız takdirde, hala
var olan birçok kültürel
ve sosyal değerimizi de
yitireceğiz. Evet, bize yerli
milli üretim lazım ancak
sadece savunma maksatlı
değil, unutmayalım ki
niteliklerimizi kaybetmeden
biz bu iş yapma biçimimizi
kendimize has niteliklerimizi
kaybetmeden yapacağız.”
Dijital ekonominin yol haritası

‘REkonomi’ kelimesinde pek
çok yaklaşımı kucaklıyoruz "
dedi.
Bilişim Zirvesi’nin ikinci
günü, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Galip
Zerey ile Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurulu Başkanı
Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da
katıldığı kamu özel açılış
oturumuyla başladı.
“17 tane Bilişim Zirvesi’nin
belki 14-15 tanesine
katıldım. Hatta daha öncesini
de biliyorum. Zirvenin
çok önemli bir etkinlik
olduğunu düşünüyorum
ve emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum” diyen
Galip Zerey şunları söyledi:
“2020 yılında muhtemelen
ticari olarak kullanılması
beklenen 5G teknolojisinde
Türkiye'nin öncü olması ve
mümkün olduğu oranda yerli
ve milli ürün kullanılması
yönünde de ön çalışmamız

devam ediyor. Burada
sektörle, üniversitelerle,
yöneticilerle, işletmecilerle
beraber çalışıyoruz ve bu
da çok önem verdiğimiz bir
konudur.”
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih
Sayan da konuşmasında
şunları kaydetti: “Dijital bir
devrim yaşıyoruz, yıkıcı ve
yenilikçi dijital ekonomi,
REkonomi başlıyor diye
belirlenmiş olması, sayısal
ekonominin birçok gelişim
ve değişimi bir arada
barındırdığına işaret ediyor.
Sektörümüzdeki gelişmeler
aslında bir taraftan mevcut
iş modellerini, iş kollarını,
yenilikçiliğe ayak uydurmayan
firmaları kaldırırken, bir
yandan da yeni iş modelleri
ve iş kolları ortaya çıkmakta,
yeni fırsatlar sunmakta.
Bu gelişmeler çalışanları
ve işverenleriyle bütün
özel sektörünü olduğu
gibi kamu idarelerini de

çok yakından ilgilendiriyor
ve bütün paydaşların bu
gelişimi yakalamalarını
zorunlu kılıyor. İki farklı
yaklaşım sergileyebiliriz
burada, birincisi teknolojik
gelişmelerin işimizi nasıl
etkileyeceği, ikinci olarak
da gelecekte yaptığımız
işin kalıp kalmayacağı
veya işimizi teknolojik
gelişmelere nasıl adapte
edeceğimiz hususlarını
değerlendirmek gerekir. Yani
hangi teknolojik gelişmeleri
nasıl kullanabiliriz, hatta
gelişim için ne tür teknolojik
altyapılara ihtiyacımız
var, ne tarz teknolojileri
kullanmalıyız sorularını
sormamız lazım. Birinci
yaklaşım, geleceği takip
etmemizi, ikinci yaklaşım ise
geleceği yakalamamızı hatta
öngörmemizi sağlayacak.
Bugün burada yapılacak
olan bütün konuşmalar ve
değerlendirmelerde bu iki
yaklaşım belirleyici olacak.
Bu arada, bizim iki önemli
hedefimiz var. Ülkemizde
üretilen verinin yurtdışına
çıkarılmamasını sağlamak
ve ülkemizi bölgesel
bir veri merkezi haline
getirmek için cazip koşulları
oluşturabilmek. Bilişim
Zirvesi’nin açıklama metninde
dijital teknolojilerle ilgili şu
cümle gözüme çarptı. ‘İş
yapma biçimlerini, insan
ilişkilerini değiştirip, yerine
kendi düzenini, kendi ilişki
biçimlerini ve kendi dünya
görüşünü yerleştiriyor, dijital
dünya.’ Son derece doğru
bir tespit, doğru ve acı. Biz
esasında tam olarak böyle bir

İnternet ve mobil
teknolojilerin fitilini ateşlediği
dijital dönüşümün bir adım
ötesinde dijital ekonomi
var. IoT, endüstri 4.0, M2M,
yapay zekâ, artırılmış sanal
gerçeklik, analitik, bulut gibi
yeni teknolojiler sayesinde
bağlantılı ve akıllı dijital
ekonominin temelleri atılıyor.
Bilişim Zirvesi'17 “Yıkıcı ve
Yenilikçi Dijital Ekonomi –
REkonomi Başlıyor!” ana
temasıyla bireyler, şirketler ve
ülkeler için kaçınılmaz hale
gelen dijital ve akıllı yepyeni
bir ekonomi modelini tüm
dinamikleriyle tasarlayıp,
kurgulayıp kamuoyunun
gündemine getiriyor. Dijital
ekonominin temellerini
oluşturan fikirler, tasarımlar,
modeller, deneyimler,
hedefler ve hayaller iki gün
boyunca Bilişim Zirvesi'17'de
sahne aldı.
Bilişim dünyası, Lösemili
çocuklara destek oldu
Bilişim Zirvesi'17, bu yıl
LÖSEV’in kuruluş yıldönümü
ve “Lösemili Çocuklar
Haftası” tarihleriyle aynı
dönemde gerçekleşti. Bu
kapsamda LÖSEV ve Japon
Kültür ve Enformasyon
Merkezi ile iş birliği
gerçekleştiren Bilişim Zirvesi,
etkinlik boyunca “Origami
ile Turna Kuşu” projesine
OCTOPOD sponsorluğunda
imza attı.
Bilişim Zirvesi’17 kapsamında
gerçekleştirilen oturumlar
ve sonuçlar ile ilgili ayrıntılı
içeriklere 27 Kasım tarihinde
yayınlanacak olan BThaber’in
1148. Sayısındaki “REkonomi
Başlıyor!” başlıklı dosyamızda
bulabilirsiniz.
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Potansiyelini bilişimle keşfet
Bilişimin kaldıraç etkisinden
faydalanarak vatandaşlara
daha kaliteli, hızlı, doğru ve
güvenli hizmet vermek için
çalışan tüm bilişimcilerin
buluşma adresi olan Kamu
Bilişimcileri Derneği'nin her yıl
düzenlemekte olduğu Kamu
Bilişim Zirvesi bu yıl 16-19
Kasım 2017 tarihlerinde,
Antalya’da gerçekleştirilecek.
Gloria Golf Resort Otel’de
gerçekleştirilecek olan ve
Platin Bilişim’in de sponsorlar
arasında yer aldığı zirvede

“Potansiyelini Bilişimle Keşfet”
başlığı altında kamuda
gerçekleştirilen bilişim
projelerinin poster sunumları
sergilenecek. Yapılacak sözlü
sunumlarla da deneyimler
paylaşılacak. Aynı zamanda
etkili bir sosyal paylaşım
ortamı olma görevini de yerine
getiren etkinliğe, geçmiş
yıllarda olduğu gibi bu yılda
beş yüzden fazla bilişimcinin
katılması beklenirken, katılımcı
kuruluşlar şunlar oldu.
Cumhurbaşkanlığı, TBMM,

Başbakanlık, Adalet Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Avrupa Birliği
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Anadolu Ajansı,

Afet ve Acili
Durum Yönetimi
Başkanlığı,
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi, Türk
Kızılayı, Bilgi
Teknolojileri ve
İletişim Kurumu,
Diyanet İşleri
Bakanlığı,
EGO Genel
Müdürlüğü, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Gelir İdaresi
Başkanlığı, KOSGEB, PTT,

Sosyal Güvenlik Kurumu,
Türkiye Şeker Fabrikaları,
Türk Paten Enstitüsü, Türk
Standartları Enstitüsü.

Kadın girişimciler ülkeyi geliştirecek
Türkiye’de 44 milyondan
fazla insandan oluşan yerel
topluluğuyla Facebook, kadın
girişimcilere yönelik başlattığı
kapsamlı küresel projesi
#SheMeansBusiness’ı, TOBB
ve TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu işbirliği ile Türkiye’de
de hayata geçiriyor.
#SheMeansBusiness proajesi
kapsamında önümüzdeki yıl
boyunca Türkiye’de beş binin
üzerinde kadın girişimciye
eğitim verilecek.
Proje kapsamında
önümüzdeki yıl boyunca
10 farklı şehirde beş binin
üzerinde kadın girişimciye,
Facebook ve Instagram’dan
işlerini büyütmek için
nasıl faydalanacaklarını da
kapsayan eğitimler verilecek.
#SheMeansBusiness ile TOBB
ve Facebook, Türkiye’nin dört
bir yanında kendi işini kurmak
isteyen kadın girişimcilere
bilgi, beceri, bağlantı ve
teknolojiyi sunmayı hedefliyor.
Projenin lansman

kısıtlı kalanlar, diğer tarafta
ise dijital platformları etkin
kullanıp ürün ve hizmetlerini
dünyaya pazarlayanlar olacak.
Türkiye’deki girişimcilerin
ikinci grupta olmasını
istediğimiz için bu projeye
başlıyor, proje sonunda
Facebook ve Instagram
sayesinde işlerini büyütme
yetkinliğine sahip beş bin
kadın ortaya çıksın istiyoruz.”

toplantısında, detaylar
paylaşılarak kendi işlerini
kuran ve başarıyla yöneten
kadınların hikâyelerine
değinilirken, Instagram
topluluğunun bir yılda 22
milyondan 31 milyon kişiye
ulaştığı da duyuruldu. TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
şunları söyledi:
“Kas gücünün yerini, akıl
ve dijital teknolojilerdeki
yetkinlik almaya başladı. Bu
Türkiye için büyük çok önemli

bir fırsat. Birincisi Türkiye
genç nüfusu sayesinde dijital
çağa çok daha kolay uyum
sağlayacak ülkelerin başında.
İkincisi ise ekonomik hayatta
yeteri kadar yer alamayan
kadınlar, dijital teknolojiler
sayesinde gerek girişimci
gerekse profesyonel olarak
öne çıkabilirler. Facebook
ile gerçekleştirdiğimiz proje
de bunu hedefliyor. Bugün
girişimcilik ikiye ayrılıyor. Bir
tarafta geleneksel yöntemlerle

Potansiyel müşterilere doğru
ulaşma imkanı
Facebook Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika Bölgesi
Başkan Yardımcısı Nicola
Mendelsohn, Facebook’un
kadın girişimcilere olan
desteğini şu sözlerle dile
getirdi:
“Kadınlar güçlendiğinde,
ekonomi de güçlenir. Bu
yüzden Facebook olarak kendi
işlerini kuran ve başarıyla
yürüten kadınları kutluyor ve
bir gün kendi girişimlerine
imza atmak isteyen kadınlara

yardımcı olacak kaynakları
sunmak için çalışıyoruz.
Türkiye’de her ay 44 milyon
kişi Facebook’u, 31 milyondan
fazla kişi de Instagram’ı ziyaret
ediyor. Bu zengin topluluk
Türkiye’deki KOBİ’lere, mevcut
ve potansiyel müşterilerine
doğrudan ulaşma fırsatı
sunuyor. #SheMeansBusiness
projesi ile Türkiye’deki kadın
girişimcilerin bu fırsatlardan
yararlanmalarını sağlamayı
ve onlara ilham vermeyi
amaçlıyoruz.”
Facebook Türkiye Ülke
Direktörü Derya Matraş da,
“Kadınların başarısının, sosyal
ve ekonomik büyümenin
güçlenmesi açısında büyük
önem taşıdığına inanıyoruz.
Kendi işini kurmak isteyen
kadın girişimciler için
Türkiye’de büyük bir
potansiyel var. Bu yüzden
TOBB işbirliği ile daha fazla
kadın girişimciye ilham
vermek için bu projeyi hayata
geçiriyoruz” dedi.

BKM’den ‘değerli’ köprü
Sosyal girişimciliği ve sosyal
sorumluluk faaliyetlerini
kurumsal kimliğinin parçası
haline getirip 250’den fazla
STK için toplamda 3,5 milyon
TL bağış yapılmasını sağlayan
Bankalararası Kart Merkezi
(BKM), sosyal fayda odaklı
ilk iletişim platformu olan
SosyalUp’ı tanıttı. SosyalUp;
STK’lar, sosyal girişimler,
akademisyenler, sivil girişimler
ve gönüllüleri kapsayan
ekosistem için haber,
içerik, iletişim ve etkileşim
ihtiyaçlarını karşılıyor.
E-bağış kavramını Türkiye ile

tanıştıran BKM, dijital cüzdanı
BKM Express aracılığıyla
toplamda 176 bin dijital
bağış işlemi sonucunda elde
edilen 3,5 milyon TL tutarı
çeşitli STK'lara ve vakıflara
aktarmıştı. BKM, SosyalUp
iletişim platformu ile de
toplumu ileriye taşıyacak
bir bilgi havuzu oluşturmayı
hedefliyor. Yuvarla, Givin,
Açık Açık ve Askıdanevar gibi
sosyal girişim ve STK’ların
katıldığı SosyalUp lansmanı,
sosyal ihtiyaçlara cevap verip
sorunlara çözüm bulmayı
hedefleyen her kesimden

birey ve kuruluşu buluşturdu.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner
Canko, SosyalUp’ın sosyal
girişimler, STK’lar ve sivil
girişimler adına etkisini şöyle
anlattı:
“Bağış yapmanın; paylaşmanın
daha adil ve farkında bir
toplumun anahtarlarından biri
olduğuna inanıyoruz. SosyalUp
ile kurumsal ve bireysel
anlamda doğru kaynağa
hızlı erişilebilirliği sağlayan,
nitelikli içerikleri kamuoyuyla
paylaşan ve sosyal fayda
amacıyla çalışan her kesimi
destekleyecek bir iletişim

platformunu hayata geçirdik.
BKM Express ile yarattığımız
e-bağış etkisinin bir benzerini

sosyal fayda alanında yaratıp,
bu alanda çalışan herkese
destek olmak istiyoruz.”
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Başımıza gelecekler...

Gartner, 2018 sonrası için 10
öngörüsünü ITxpo 2017’de
açıkladı: Yakın gelecekte,
alışkanlıklar alt üst olacak.
Tanımlar değişecek. Yeni
tanımlar gündelik yaşama
girecek.
4. Öngörü: 2022’ye kadar
gelişmiş ekonomilerde nüfusun
çoğunluğu “yalan bilginin”
etkisinde kalacak.
5. Öngörü: 2020’ye kadar,
yapay zekanın ürettiği “yalan
gerçek” ve sahte veri/bilgi,
yapay zekanın bunu fark edip
düzeltmesine fırsat vermeyecek
kadar hızla artacak. Bunun
sonucunda dijitale güvensizlik
de artacak.
6. Öngörü: 2021’e
geldiğimizde, iş dünyasının
yarısı, “geleneksel” (!?)

13 - 19 Kasım
2017

Edip Emil Öymen edip.oymen@gmail.com

mobil uygulama (app)
geliştirme yerine, botlara
ve chatbotlara daha çok
yatırım yapmış olacak.
Kişisel uygulamalar çöpe
gidecek. Botların dönemi
başlayacak. Buna “postapp dönem” diyoruz.
Botlar, yapay zekanın
toplumca görülen yüzü
olacak. Bir dağıtım
noktasından mobil cihaza
indirilen geleneksel (!)
uygulamalar, müşteri için
bir çok seçenekten sadece
bir tanesi olacak.

Güncel siyasete senaryo
abartarak- ekrana yansıtıyor.

7. Öngörü: 2021’e kadar,
bilişim çalışanlarının yüzde 40’ı
teknolojiden ziyade iş yönetimi
ağırlıklı becerilere sahip
olacaklar. Teknikten gelmeyen
bilişim yöneticileri artacak.
8. Öngörü: Yapay zeka, yok
ettiğinden daha fazla yeni iş
alanı açacak.
9. Öngörü: 2020’ye kadar yeni
tasarlanmış elektronik cihazların
yüzde 95’i şeylerin internetine
bağlanacak. IoT her yerde
olacak.
10. Öngörü: 2022’ye kadar IoT
için ayrılan bütçelerin yarısı,
hatalı araç gereç, geri çağırma
ve güvenlik açıklarını gidermeye
ayrılacak.

Yıllardır sinemaya teğet
geçen, Kill Bill ve Ucuz
Roman’ın şahane oyuncusu
Uma Thurman nihayet
yeniden sinemaya dönüyor.
Ama sinemadan önce sahneye
çıkacak. New York’un
tiyatro semti Broadway’de,
19’uncu yüzyıl Fransız
oyun yazarı Henry François
Becque’in La Parisienne
adlı komedisinin, ABD’ye
“uyarlanmış” versiyonunda

oynayacak. Bunu yazan ise,
House of Cards dizisinin
yaratıcısı Beau Willimon.
Netflix’te yayınlanmak üzere
çekilen bu dizi, ABD başkenti
Washington’da Başkan ve
eşinden itibaren aşağıya
doğru bütün yönetimin nasıl
dalavereci, yalancı, düzenbaz,
sahtekar, siyasi iktidar için
yapmayacağı rezillik (cinayet
dahil) olmayan bir düzeni
–elbette bire bin katarak,

Dizi, yaratıcısı Beau
Willimon’un ününe ün
kattı. Şimdi, eski bir Fransız
komedisini Washington siyasi
ortamına uyarlıyor. Eee?
Bunda ne yenilik var, ve bize
ne? Bize şu: Trump sayesinde
“her gün” yeni bir olayın
olduğu Washington’daki siyasi
atmosferi, durumları, olayları
Willimon, her hafta piyesine
konu edecek. Yani senaryo
büyük ölçüde aynı kalırken,
bazı konular her hafta
“duruma göre” değişecek.
Bu, “ciddi” tiyatroda bir
yenilikçilik, bir deneme. Bizde
tv dizilerinde örnekleri var,
ama “oralarda” hele tiyatroda
benimsenen bir tavır değil.
Başroldeki Uma Thurman,
hırslı ve baştan çıkartıcı
bir karakteri canlandırıyor.
Aristokrat sevgilisini ayartarak,
mıymıntı kocasına hükümette
“iyi bir iş” ayarlamaya çalışan,
bu sayede sınıf atlamayı
düşleyen oyunbaz bir kadın.
1885 Paris’i için yazılmış
oyunu, 2017 Washington’una
uyarlamak kolay olmuştur.
Uma da daha önceki yıllarda
bazı rollerinde, komediye
ne kadar yatkın olduğunu
göstermişti.

Zeynep Tüfekçi uyarıyor
Görselde diyor ki: “Sırf
insanlar üzerine tıklasın diye
bir distopya inşa ediyoruz.”
Bu iddia, ABD’de yaşayan
İstanbul’lu sosyal bilimci
Zeynep Tüfekçi’ye ait. Kuzey
Carolina Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olan Tüfekçi,
bir çok kereler TED
Konferansları’na davet
edildi. En sonuncusu
TEDGlobal>NYC. Buradaki 22
dakikalık konuşmasından kısa
bir alıntı:
“Ne zaman yapay zekadan
söz edilse, hemen akla,
insana benzeyen robotların
saçmalamaya başlaması
gelir. Aslında yapay zekanın
tek başına bize ne yapacağı
değil, iktidarı elinde tutan
insanların bu yapay zekayı
bizi kontrol ve yönlendirme
için nasıl kullanacaklarından
korkmamız gerekiyor.
Bunu çünkü bazen
gizlice, hissettirmeden
ve beklenmedik

biçimlerde yapacaklardır.
Özgürlüğümüzü ve
benliğimizi tehdit eden
teknolojinin büyük kısmı
yakın bir gelecekte, bize ait
verileri ve bizim dikkatimizi
reklamcılara satacak
olan şirketler tarafından
geliştiriliyor. Facebook,
Google, Amazon, Alibaba,
Tencent gibi.”
“Facebook sizin bütün durum
yenileme bilgilerinize sahip.
Hepsine. Messenger’dan
yolladığınız bütün mesajlar,
ceptele hangi adresten
girdiniz çıktınız, yüklediğiniz
bütün fotoğraflara. Hatta,
yazmaya başladınız,
vazgeçip sildiniz. O
sildiğinizi bile saklar. Analiz
eder. Facebook, ayrıca
veri simsarlarından veri de
satın alır. Bu, sizin banka
hesaplarınızdan, şimdiye
kadar dolaştığınız sitelere
kadar çok çeşitli olabilir.
Bütün bu verileri analiz

eden ‘öğrenen algoritmalar’
buradan elde ettikleri
bilgiyi, başka insanlar için
de geçerli hale getirir. Bizi
burada ilgilendiren konu,
bu karmaşık algoritmaların
nasıl çalıştığı? Veriyi hangi
kategoriye nasıl ve neden
sokuyor, onu bilemiyoruz. Bu,
sanki muazzam bir matris,
binlerce sütunu, binlerce
satırı var, belki milyonlarca.
Programcılar da başka birisi
de bu muazzam sistemin nasıl
çalıştığını artık bilemiyor. Öyle
ki gerçekten anlyamadığımız
bir zeka üretir durumdayız.”
“Biz vatandaş olarak,
herkesle birlikte aynı haberi
mi alıyoruz, aynı bilgiyi
mi alıyoruz, bunun artık
bilmiyoruz. Böylece, yavaş
yavaş kamusal boyutta
müzakere imkansız hale
gelmeye başlıyor... Ve bütün
bu altyapıyı sırf insanlar
reklamlara tıklasın diye
yapıyorlar. Eğer otoriter bir

yönetim bizi korkutmak
istese, hepimiz korkarız.
Durumu anlarız, biliriz. Ama
eğer iktidar sahipleri bu
algoritmaları bizi sessizce
izlemek, bizim hakkımzıda
hükme varmak, bizi ikna için
kullanıyorsa, bunu kendi özel
ekranlarımızdan, başkasına
göstermeden yapıyorsa bu
otoriterlik bizi bir örümceğin
ağı gibi saracak ve bizim
haberimiz bile olmayacaktır.”

“Verimizin ve dikkatimizin,
en yüksek fiyatı veren
otoriter bir yapıya veya
safsata üreten birine
(demagog) satılmayacağı bir
dijital ekonomimiz olmalı.
Yapay zekanın potansiyelinin
ve dijital teknolojinin çiçek
gibi açmasını isteriz, ama
aynı zamanda bu harika
canavara karşı gözümüzü de
açmamız gerekiyor. Hemen
şimdi...”
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Fast 50 Türkiye 2017’de öne çıkanlar belli oldu
Türkiye’nin en hızlı büyüyen
teknoloji şirketlerine Avrupa
ve dünyaya açılma fırsatı
sunan Deloitte Teknoloji Fast
50 Türkiye 2017 Programı’nın
sonuçları, Almanya’nın
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı NRW.INVEST işbirliği
ile Deloitte Values House’da
düzenlenen ödül töreniyle
açıklandı. Türkiye’de 12’ncisi
tamamlayan programın bu yılki
birincisi, 2013 yılında Bilkent
Cyberpark’ta kurulan ve son
dört yılda yüzde 4 bin 564’lük
büyüme kaydeden OPLOG
oldu. Ödül töreninde Armut
yüzde 2 bin 800’lük büyüme ile
ikinci olurken, Teknofix yüzde
bin 635 büyüme ile üçüncü
sırada yerini aldı. Türkiye’nin
en hızlı büyüyen teknoloji
şirketlerinin yarıştığı programda
P.I. Works, NRW.INVEST
Teknoloji Özel Ödülü’nün
sahibi olurken, ‘Büyükler Ligi’
olarak anılan ve 2016 mali yılı
süresince gelirleri 50 milyon
avro ve üzeri olan teknoloji
şirketlerinin, son dört yıldaki

büyüme hızlarına göre kendi
aralarında değerlendirildiği
‘Big Stars’ kategorisinde ise
Aselsan, Innova ve Intertech
ipi göğüsledi. Innova ayrıca,
programın başladığı 2006
yılından bu yana Fast 50
listesine girebilme başarısı
gösteren tek şirket olma özelliği
taşıyor.
Kuzey Ren-Vestfalya’nın
avantajlarından faydalanın!
Açılış konuşmasını yapan
Deloitte Türkiye Ortağı ve
TMT Endüstrisi Lideri Tolga
Yaveroğlu, “Bu yıl 12’ncisini
gerçekleştirdiğimiz Deloitte
Teknoloji Fast 50 Türkiye
Programı, teknoloji sektöründe
kısa bir geçmişe sahip şirketlerin
yükselen performansını
ortaya koymanın yanı sıra;
sektörün köklü isimlerinin de
gerçekleştirdiği yatırımlar ve
çalışmaların başarısını yansıtıyor.
Dijital dönüşüme öncülük
eden ve ülkemiz için katma
değer yaratan bu kurumlara,
hem kat ettikleri yol, hem de
hayata geçirdikleri çalışmaları

için ödüllerini vermekten
gurur duyuyoruz. Deloitte
Teknoloji Fast 50 Programı aynı
zamanda, bu başarılı kurumların
Türkiye’yi yurt dışında da temsil
etmelerine olanak sağlıyor. Bu
yıl sıralamaya giren kurumların
CEO’larının da belirttiği
gibi, gelecek 5 yıl içerisinde,
uluslararası pazarlara açılmak
şirketlerin neredeyse yarısının
gündeminde. Programımızın,
bu açıdan da kurumlara katkı
sağlayacak olması mutluluk

verici” dedi.
NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik
Müdürü Dr. Adem Akkaya,
“Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
(NRW); dijitalleşme, inovasyon,
mobilite ve start-up’lar
konusunda Almanya’nın en
önde gelen eyaletlerinden
biri. NRW Eyaleti güçlü bir
bilgi ve iletişim teknolojileri
altyapısıyla bilişim sektöründe
faaliyet gösteren şirketlere
avantajlar sağlıyor. Ayrıca,
dijital dönüşümün tüm önemli

konularında eğitim veren 70
üniversitesi ve en üst düzeyde
araştırmacılarıyla, şirketlere
büyüme ve gelişmeleri yolunda
çok zengin bir yetenek havuzu
sunuyor. Biz de NRW.INVEST
Turkey olarak, Türkiye bilgi ve
iletişim teknolojileri sektöründe
faaliyet gösteren girişimcileri,
Kuzey Ren-Vestfalya’nın bu
avantajlarından faydalanmaya,
burada şirketleşmeye ve
işbirliklerini geliştirmeye davet
ediyoruz” bilgisini verdi.

Univera’dan kurumlara özel
sosyal ağ uygulaması
Türkiye’nin ilk kurumsal
sosyal ağ uygulaması
olan Panorama Social iş
düzeninize yeni bir bakış
açısı kazandırıyor. Kurum
içi kullanıma özel olarak
geliştirilmiş yüzde 100 yerli
yazılım olan Panorama
Social, Univera’nın çözüm
platformu Panorama’nın
sunduğu yeniliklerden
biri. İş odaklı sosyal ağ
uygulaması olan Panorama

Social kullanıcılarına yeni iş
modelleri geliştirebilecekleri
bir ortam sunarken keyifli
ve etkileşimli çalışabilme
imkanını da beraberinde
getiriyor.
Panorama Social, Univera’nın
çözüm platformu
Panorama’nın diğer
çözümleri ile entegre olarak
iş süreçlerinin takibinin daha
başarılı şekilde yapılmasını
sağlıyor. Ayrıca ERP ve CRM

uygulamaları ile de entegre
çalışabilen Panorama Social,
kurumlarda farklı iş modelleri
ile daha verimli çalışma
ortamları sunuyor.
Şirket içi anlık bilgi akışı,
iş süreçlerinin eksiksiz ve
başarılı şekilde tamamlanması
için anahtar konumundayken
Panorama Social da tam
burada devreye giriyor. Anlık
bilgilendirme, anlık yardım
talebinde bulunma, görev

atama, bilgi/belge/rapor/
video/fotoğraf paylaşımı,
etkinlik oluşturma ve
yönetme, saha aktivitelerinin
anlık paylaşımı gibi birçok
özellik ile farklı lokasyonlarda
çalışan personeli, tek bir
ortamda buluşturuyor ve
sürekli iletişimi sağlıyor.
İş odaklı özelliklerinin
yanında, çalışan sadakati,
aidiyet, kurum kültürünün
yaygınlaştırılması, çalışan

Birleşme tamamlandı
Geçtiğimiz Eylül ayı itibari ile
Hewlett Packard Enterprise
(HPE) Software Business ile
birleşme sürecini tamamlayan
Micro Focus, dünyanın en
büyük 7’inci, Avrupa’nın
ise en büyük 2’inci yazılım
şirketi haline geldi ve bu
yeni yapıyı 17 Ekim’de Four
Seasons’ta düzenlenen
etkinlikte paylaştı. Açılış
konuşmasını Micro Focus

Türkiye&Yunanistan Genel
Müdürü Deniz Kırca
yaparken, kendisine Micro
Focus Avrupa Satış Bölge
Başkanı Corrado Sterpetti
ve Micro Focus Teknoloji
Ofisi Yöneticisi Lars Rossen
eşlik etti. Kırca, yeni şirketin
portföyünün zenginliğine
ve her türlü ihtiyaca yönelik
sunulabilecek çözüm ve
hizmetlere sahip olduğuna

işaret etti. Sterpetti ise
birleşme ile beraber şirketin
4,4 milyar dolarlık gelirle
dünyadaki yazılım odaklı
şirketleri arasında 7’inci sıraya
yükseldiğini, hibrit buluta
odaklanan yeni çözümleri
ile katma değerli projelere
imza atmak istediklerini
vurguladı. “Better Together”
yani ‘Birlikte Daha İyi’
mottosu ile yoluna devam

eden Micro Focus yeni
çözüm ve hizmetlerini,
yenilenmiş ve dinamik
bir portföyü içerisinde
barındırıyor. DevOps,
BT Operasyonları, Bulut,
Güvenlik, Bilgi Yönetimi,
Linux/Açık Kaynak gibi
birçok farklı noktaya
odaklanan geniş bir
çözüm yelpazesine
sahip.

farkedilirliği gibi konularda
da fayda sağlıyor.
Panorama Social yarattığı
çevrimiçi ofis ortamı ile
birbirinden uzakta çalışan
ekiplerin anlık iletişim
kabiliyetlerini arttırıyor.
İletişimi güçlendiren ve
hızlandıran Panorama Social,
kurum içi duyuru, bülten
yayını, aktivite planları gibi
konularda da firmalara
çözüm sunuyor.

Exclusive Networks
Türkiye, BThaber,
Fortinet ve Penta
işbirliğiyle bir
sosyal sorumluluk
projesine daha imza
attı. Anadolu’da bir
ilkokula götürülen
yardım ile sosyal
sorumluluk alanında
örnek teşkil eden
proje ile yaklaşık
200 çocuğa ulaşıldı.
Sosyal sorumluluk
projesine dair
düşüncelerini
paylaşan Exclusive
Networks Türkiye
Genel Müdürü
İbrahim Arslan,
Exclusive Networks
Türkiye olarak sosyal
sorumluluk alanında
dünden bugüne
etkin çalıştıklarını
ve birçok çalışma ile
ihtiyaç sahiplerinin
yanında olmayı
görev edindiklerini
belirtti. Bu alanda
yaratıcı fikirlerle
sosyal sorumluluk
projelerini daha
dikkat çekici hale
getirebileceklerini
ekleyen Arslan,
sosyal yardımların
her daim insana
farklı duygular
yaşattığının altını
çizdi.
“Tüm şirketler aynı
zamanda içinde
yaşadıkları toplumun
bir parçası. O toplum
içinden çalışanları
var, o toplumun
ortaya koyduğu
piyasa şartlarında
ticaret yapıyorlar
ve toplumun
koyduğu kanunlar
çerçevesinden

Exclusive Networks, sosyal sorumluluk projelerine verdiği
destekler ile öne çıkıyor. Bu alanda imza atılan projeler ise
sadece Türkiye ile sınırlı değil.

iş yapıyorlar. Bu
yüzden şirketleri
içinde bulundukları
toplumdan
soyutlayarak
düşünemezsiniz.
Sosyal sorumluluk
projeleri de gerek
o ülkenin gerek
ihtiyacı olan başka
ülke insanlarının
yararına, ticari bir
beklenti olmaksızın
yapılan yardım
çalışmalardır.
Şirketlerin bu tür
ihtiyaçlara duyarsız
kalması çok
sağlıklı bir durum
değildir. Sosyal
dayanışmanın o
topluma getirdiği
faydalardan
yararlanırken bu

konuda ortaya çıkan
ihtiyaçlara da elden
geldiğince destek
vermek gerekir.”
“Sosyal sorumluluk
kapsamında farklı
organizasyonlara
imza atıyoruz”
Exclusive Networks
yöneticileri,
sosyal sorumluluk
çerçevesinde
farklı farklı
organizasyonlara
imza attı ve atmaya
da devam ediyor.
Bu alanda dikkat
çeken adımlardan
bir tanesi de bağış
amaçlı Şile’ye
gerçekleştirilen
yürüyüş oldu. Bu

sayede toplanan
para ise bir vakıfa
bağışlandı.
İbrahim Arslan,
“2015 yılında şirket
çalışanlarımızdan
Erhan Dolak ile
birlikte İstanbul’da
Şile’ye bir yürüyüş
gerçekleştirdim.
Böylece lösemili
çocuklar için
önemli miktarda
bir bağış toplandı.
2016 yılında

www.exclusive-networks.com.tr

Bozcaada yarı
maratonunu koştum
ve ‘adımadım’
projesi kapsamında
yine bir vakıf için
bağış toplandı.
Bu yıl ise Fortinet
ve BThaber’in de
desteklerini alarak
bir ilkokula eğitim
ve giyim kuşam
bağışı yaptık.”
“Bu kapsamda
katıldığımız
koşular maratonlar

vb. etkinliklerle
farkındalık yaratmak
istiyoruz” diyen
İbrahim Arslan,
bir okula yardım
götürme fikrinin
uzun zamandır
akıllarında olduğunu,
bu organizasyonla
birlikte hedefledikleri
sosyal sorumluluk
projesini
gerçekleştirmekten
duydukları
memnuniyetin altını
çizdi. Exclusive
Networks sadece
Türkiye’de değil,
dünyada da farklı
sosyal sorumluluk
projelerine imza atan
bir firma. İbrahim
Arslan, bu konudaki
yaklaşımları
konusunda şu
bilgileri verdi:
“Global bir firma
olarak Exclusive
Networks, ticaretin
yerel yapıldığına
inanır ve bu konuda
mümkün olduğunca
kararlarını yerel
olarak alır. Faaliyet
gösterdiği tüm
ülkelerde sosyal
sorumluluk
projelerine elinden
geldiğince destek
verir. Örneğin,
şirketimizin
yönetim kurulu
üyesi Neil Ledger,
İngiltere’de 40 tan
fazla hayır kurumu
için topladığı
bağışlar yüzünden
Kraliçe’den ‘British
Empire’ madalyası
kazanmıştır.
Genelde hem
eğlence hem sağlık
aktivitesi hem de
toplum faydasına
bir çalışma veya
bağış toplama
şeklinde aktiviteler
yapılmakta, bu
sayede herkes
için bir kazanım
oluşturulmaktadır.
Benzer şekilde
Türkiye’de de çeşitli
başarılması zor
aktiviteler yapılarak
hayır kurumlarına
bağış toplanmış
veya ihtiyaç
sahiplerine yardım
yapılmıştır.”

ADVERTORIAL

Hem yerelde hem de küreselde sosyal
sorumluluk…

10

BThaber

BİLİŞİM DÜNYASI

13 - 19 Kasım
2017

Veri gücü ve BT yetkinliği, sigorta sektörünün sigortası
Sigorta okuryazarlığı artıkça satın alma artacak.
Bu beklenti paralelinde Anadolu Sigorta, kanallarının kalitesini sürekli yükseltme
odaklı adımlar atıyor.
2015 Aralık
ayında dijital
strateji oluşturan
Anadolu
Sigorta, 2016Handan Aybars 2017 yıllarında
planlarının büyük
kısmını hayata geçirdi. “Bizim
kanallarımız banka, acente
veya broker’dır. İnternet ve
mobil ise onları destekleyen
enstrümanlardır” bilgisini veren
Anadolu Sigorta Genel Müdür
Yardımcısı Mehmet Abacı, bu
strateji doğrultusunda kendi
kanallarına öncelik vermeye
devam ederken, acente ve
şube kanalını destekleyecek
adımlara da önem verdiklerini
belirtti. Bu ekosistemde acente
kanalını destekleyen bir internet
yapısına önem veren şirket,
müşteri sahipliği yapısını da
tanımladı. “Bizim sitemize
geldiniz ya sizin hangi acente
ile çalıştığınızı biliyoruz. İki tane
acente ile çalışıyorsanız, ‘yeni bir
poliçe alacaksanız, kaskonuzu A
acentesinden, trafik sigortasını
B’den almışsınız ve şimdi yurtdışı
seyahat sigortasını A’dan mı,
B’den mi almak istiyorsunuz?’
sorusunu yöneltiyoruz ve kişi de
birini tercih ediyor” bilgisini veren
Mehmet Abacı, bu noktada
sigortacılıkta veri ve istatistiklere
hakim olmanın kritik önemine
de dikkat çekti. Kurumsal BT
yatırımlarını ve gerek sektör
gerekse şirket olarak önceliklerini
Mehmet Abacı ile konuştuk:
Anadolu Sigorta’nın
web platformunu hangi
önceliklerle yenileyip
güncelliyorsunuz?
Sitemizi 90’ıncı yılımızda
yenilemiştik. Sonra kurumsal
web sayfasının uyumu üzerine
internet şubesini de yaptık.
Kurumsal web yapısının genel
temasını koruyor, içindeki
internet şubesini, mobil şube,
mobil web, Sigortam Cepte
mobil uygulamasını koruyoruz.
Mobil web yapısını daha da
geliştiriyoruz. Kurumsal web
yapımızın ise içeriğini koruyoruz.
Bunun altında bizim bir online
şubemiz var. Burası güvenli
alan, herkesin sayfamıza
girip rahatlıkla satın alabildiği
‘Poliçem Hazır’ var. Mobilde
bu yapıyı daha da geliştiriyoruz
sürekli. Ayrıca bizimle çalışan
Anadolu Sigorta acentelerinin
hepsini Dijital Acente Projesi
(DAP) üzerinden satış yapar

hale getiriyoruz. DAP yapıyı
hayata geçirdik. ‘Poliçem Hazır’
yapısında halen kasko, DASK,
sağlık, yurtdışı seyahat, trafik
başlıklarında bireysel ürünleri
internetten alabiliyorsunuz.
Online şubenin içinde de benzer
ürünlerimiz var. Burada bireysel
ürünlerde eksik olan konut
ama o da yakında burada yerini
alacak. Ferdi kaza da gelecek.
Bunun aynısını Anadolu Sigorta
acenteleri kurumsal web sayfaları
içinden satabilmeleri için de DAP
projesini tamamladık.
Acenteler bu yapıda nasıl yer
alıyor?
Bu ürünleri acentelerimiz
isterlerse kendi sayfalarından
satabilecekler ve Acentelerimizin
logoları, görselleri, renk şeması
ve sloganları kendilerine özgü
olurken, altyapı, ödeme sistemleri
tamamen Anadolu Sigorta
güvenliğinde ve test edilmiş
şekilde sunulacak. Acentelerin
buna geçmesi zorunluluk değil,
ama bizim 2 bin 500 kadar
acentemiz var. Bu acentelerimizin
tamamı bu sistemi kullanabilir.
DAP ile acentelerimiz 7/24
müşterilerine en doğru ve hızlı
yönlendirmeyi yapabilecek. Ayrıca
acenteler bizim hizmetlerimiz
içinde tercihler yaparak kendi
vitrinini kişiselleştirebilecek.
Sadece Anadolu Sigorta ile
çalışan 550 tane acentemizden
hiç kurumsal sayfası olmayan
350 kadar Anadolu Sigorta
Acentesi var. Bu acentelerimize
web sayfasını da yapacağız
ve sunacağımız platformda
hazırlanan şablonlara göre kendi
sayfasını oluşturacak, buradan
yine satış yapmasını sağlayacağız.
Acentemize her türlü
operasyonel desteği vereceğiz.
Yönetim ekranlarının tamamını
acente kendi kullanabiliyor ve
sitelerde kişiselleştirmelerini
merkezden yapabileceğiz.
Veriyi nasıl kullanıyorsunuz?
Fiyatlamada, elinizdeki verinin
işlenmesiyle bir noktaya
gelebiliyoruz. Bu dijital kanalda
yaptığımız adımları bugün
yapmaya başlamadık. Yıllardır
sistemlerimizi iyileştirmek,
modernize etmek için çalışmalar
içindeyiz. Çalışan sistemlerimizi
modernize ettik. Arka tarafta çok
güçlü bir analitik veri ambarımız
var. Arka plandaki sistemlerimizi
günün ihtiyaçlarına göre sürekli
yeniliyoruz. Acentelerimize özgü

bir mobil uygulamamız daha var:
‘Ofisim Cepte’. Güçlü Analitik
Veri ambarımız sayesinde,
Acentelerimiz bu mobil
uygulama üzerinden satışlarını
anlık olarak izleyebiliyorlar ve
birçok veriye çok hızlı bir şekilde
ulaşabiliyorlar. Biz büyük bir
dijitalleşme süreci içindeyiz ve
ilk iki sene çok ciddi çalışmalar
yapıldı, şimdi o yapının üzerine
kat çıkılıyor. Anadolu Sigorta çok
hızlı değişiyor.
Sektörün dijital yetkinliğini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hizmeti iyileştirmek ve belli
suiistimalleri önlemek için
kurulmuş, otoritenin istediği
raporlamaları yapabilmek için
yapılmış bir organizasyon Sigorta
Bilgi Merkezi (SBM) ve sektör
bu yapıyla entegre gidiyor. Biz
SBM olmadan birçok zorunlu
sigortayı satamayız. Çok ciddi
bir online entegrasyon içinde
çalışıyoruz. SBM’nin getirdiği
kurallara, otoritenin koyduğu
kurallara biz sigorta şirketleri
aynı tarihlerde uymaya önem
veriyoruz. Bu algı ile çalışan,
bankalardan sonra ikinci
organizasyon sigorta şirketleri.
Biz teknolojinin sunduğu pek
çok şeyi zaten kullanıyoruz. Ama
bankacılık okuryazarlığı, sigorta
okuryazarlığına göre bir tık daha
iyi durumda. Bankalar kendi
operasyonel süreçlerini daha çok
dijitalleştirdiler.
Bireylerin alışkanlığının
gelişiminde teknolojinin nasıl
bir gücü olur?
Sitemizden kasko yaptırmanız
çok pratik. Plakanızı, TC
kimlik numaranızı, kredi kartı
numaranızı yazın ve alın.
Yurtdışı seyahat sigortası ve
trafik sigortası keza böyle. Bir
sağlık sigortasında, kaskoda
ve trafikte bireylere 3-4 tane
alternatif sunuyoruz ve kişi
bunlar arasından tercihini
yapıyor. Sigorta okuryazarlığı
eksik olduğu için mümkün
olduğu kadar kullanıcı dostu
yapmaya ve anlatmaya çalışıyor,
bu web sayfamızın tasarımını
tekrar elden geçiriyoruz. 2010
yılından beri internet üzerinden
poliçe satıyoruz. Bu ikinci
tasarımın ardından 3. Nesil
internet sayfasına geçiyor, 4.
Nesili şimdiden konuşmaya
başlıyoruz. Sonraki deneyimi nasıl
daha güzel bir hale getiririz diye
müşteri deneyimi konusunda

Anadolu Sigorta Genel Müdür
Yardımcısı Mehmet Abacı
uzman şirketler ile çalışıyoruz.
Çağrı merkezimiz, internet
kanalımız, mobil kanalımız var.
Bunlardan hepsinden benzer
deneyimleri sunmaya çalışıyoruz.
İnternetimizden bir teklif
alırsanız, o acenteniz tarafından
görülüyor ve müşteri sahipliği
nedeniyle acenteniz o teklifi
hemen görüyor, sizinle iletişim
kurabiliyor. Oradaki deneyimleri
müşteri açısından daha anlaşılır
ve daha şeffaf bir hale getirmek
istiyoruz. Biz ürün geliştirmeye
de devam ediyoruz. 2017 yılının
ilk 10 ayında 13 yeni ürün
geliştirdik. Bunlara örnek vermek
gerekirse, Bireysel Siber Güvenlik
Sigortası, Hesaplı Kasko, Tam
Bakım Trafik Sigortası gibi
örnekler verebiliriz.
Müşterilerin, sigortada bu
yenilikleri benimseme hızını
nasıl görüyorsunuz?
Sigortacılık bir hizmet sektörü,
bu nedenle müşterilerimizin bize
temas ettiği tüm süreçlerimizi
iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu
nedenle hasar sürecimizi ve
uygulamamızı 2012 yılında
yeniledik. Kağıtsız bir hasar
süreci geliştirdik. Şimdi
mobilden, internetten, çağrı
merkezinden, her yerden isteyen
herkes bize hasar ihbarında
bulunabiliyor. Konut sigortası
müşterilerimizin evlerinde
olan cam kırılması, makine
kırılması veya elektronik cihaz
kırılması gibi bir hasar olması
durumunda hasarı kendileri
yaptırıp bize faturasını Sigortam
Cepte mobil uygulamamız
üzerinden göndermeleri
durumunda aracısız, kağıtsız
bir şekilde hasar ödemesini
5 saniye içinde müşterimizin
banka hesabına yapabiliyoruz.
Buna biz Turbo JET dedik.
İnternet kanalımızdan satışa
sunduğumuz Yurtdışı Seyahat

Sigortası çok başarılı oldu. Dijital
kanallardan müşterilerimize çok
daha iyi bir deneyim sunmak
için gerçek müşteri profilleri
oluşturduk ve bu müşterilerimiz
ile bire bir görüşmeler
yaptık. Müşterilerimize dijital
kanallardaki poliçe satın alma,
hasar öncesi süreçlerimiz ve hasar
sonrası süreçlerimiz hakkındaki
deneyimlerini sorduk. Böylece
iyileştirme fırsatlarını tespit ettik
ve uygulamaların tasarımlarını
değiştirmeye başladık. Sigortam
Cepte uygulamamızın yeni
tasarımını devreye aldık,
yakında tüm uygulamalarımızın
tasarımlarını değiştiriyoruz.
Sigorta okuryazarlığı artıkça satın
alma da artacak. İşte bu yüzden
de sigorta kanallarının kalitesini
sürekli yükseltme odaklı adımlar
atıyoruz.
Acentelerin beklentileri neler?
Acenteler, bizim en önemli
satış ve müşteri hizmeti sunma
kanalımız. Biz acentelerimizin
üzerindeki operasyonları
mümkün olduğunca almak
ve onların daha fazla satışa
odaklanmasını sağlamak
istiyoruz. Acentelerimiz
ofislerinden yaptıkları her
işlemi mobil olarak yapabilmek,
müşterilerimize internet
üzerinden de hizmet vermek
istiyorlar. Bu nedenle çok
yakında ofislerinde yaptıkları
çoğu işlemi Ofisim Cepte mobil
uygulamasıyla yapabilecekler. Bu
uygulama acentenin ofisi gibi
olacak. Bizim için dijitalleşmek;
teknolojiyi kullanarak
müşterilerimize en iyi hizmeti
sunmak ve en iyi sonuçları elde
etmek. Yani internetten satış
yapmayı dijitalleşmek olarak
görmedik. Acentelerimizin
günlük operasyonlarını da
hızlandırmak istiyoruz. Bu
konuda çok ciddi yatırımlar
yapıyoruz.
2017 için ve orta vade için
planlarınız neler?
Biz iş zekâsı platformlarını
ciddi yatırımlara devam
edeceğiz. Kurduğumuz güçlü
iş zekâsı altyapımız sayesinde
yöneticilerimiz, satış ekiplerimiz
ve acentelerimiz anlık veriye
her an erişilebilecekler.
Acentelerimize çok daha iyi
hizmet vermek ve onların
operasyonlarını kolaylaştırmak
için ciddi yatırımlar yapamaya
devam edeceğiz.

BThaber
Yuvarlak Masa Toplantıları
---İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm

İnşaat ve BT’nin yakınsaması…
İnşaat sektörü, son yıllarda Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden
biri haline geldi. Hızla büyüyen bu sektörün gelişiminde ise bilişim
teknolojileri büyük bir öneme sahip bulunuyor. İnşaat şirketlerinde
verimliliğinin artması, üretilen binaların birer ‘akıllı yapıya’ dönüşmesi
ve satış – pazarlama süreçlerinde bilişim teknolojilerinin giderek daha
yoğun kullanımı söz konusu. BThaber Gazetesi, bu geliştirmeleri
konuşmak üzere, inşaat sektörlerinin teknoloji liderlerinin katılımı ile
“İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı
düzenledi. Alcatel Lucent Enterprise sponsorluğunda gerçekleştirilen bu

toplantıya konuşmacı olarak; Ağaoğlu Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
Müdürü Volkan Kuzucu, Ege Yapı Bilgi Teknolojileri Müdürü Erkan
Şahin, İGA Bilgi İşlem Altyapı ve Güvenlik Grup Müdürü Emrah
Bayarçelik, Mopaş E-Ticaret ve İş Geliştirme Müdürü Murat Narman,
Sinpaş GYO Bilgi Teknolojileri Direktörü Hakan Cem Topal, Yapı
Merkezi IT Direktörü İlker İsmail Çakır, Alcatel Lucent Enterprise Türkiye,
Balkanlar ve Azerbaycan Bölge Direktörü Çağlayan Nur ve BTHaber
Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe katıldılar. Etkinliğin moderatörlüğü
ise BThaber Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi tarafından gerçekleştirildi.
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“Dijital dönüşüm bize birtakım
sorumluluklar getirdi”
“Dijital
dönüşüm,
müşterinin talepleri
doğrultusunda inşaat firmalarına
birtakım sorumluluklar getirdi. Artık BT
profesyoneli olarak bizler, inşaat süreci başladığı
an işin içinde olmalıyız. Örneğin; BT birimi artık
mimarinin oluşturulması kısmında elektrik grubuna
bazı şeyleri bırakmamalı. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde
yurtdışından örnekleri inceledik. İnşaat sektöründe
yapım sürecinde BT’ciler çok daha fazla etkiliydi.
Verimliliği ölçüyordu, hedef koyuyordu, zarar edilen
noktaları yönetime bildiriyor, aksiyon alınması
gerektiğini söylüyordu. Biz de çok uzun zamandır
Ağaoğlu Şirketler Grubu’nda bulunmanın rahatlığı
ile patrona çıktık, bazı şeyleri taahhüt ettik, bazı
projelendirmelere dahil olduk. Özellikle zayıf
akım altyapısı ile alakalı bazı senaryolar geliştirdik.
Taahhüt ettiğimizin yaklaşık yüzde 40 - 50’sini
gerçekleştirdik. Bu bile şirketin o taraftaki maliyetini
yüzde 35 civarında aşağı çekti. Ayrıca, altyapılarda
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ev sahiplerine
verdiğimiz mutluluk oranında artış oldu. Çünkü
bizim potansiyel kitlemiz içinde bizden daha önce
ev almış kitlenin oranı çok yüksek ve Ağaoğlu’nun
başarısının arkasındaki en büyük sebeplerden bir
tanesi bu. Biz bunu arttırmak için daha fazla çalışma

yapmaya başladık, biraz daha sahaya girdik ve
bunun geri dönüşlerini almaya başladık. Yurtdışında
artık inşaat şirketlerinin satış operasyonları yavaş
yavaş daha kümelenmiş şirketlere doğru kaymaya
başladı. Artık inşaat şirketleri kendi içerisinde satış
grubu bulundurmuyor ve bu işi farklı şirketler
üzerinden gerçekleştiriyorlar. İnşaat şirketlerinde,
pek çok diğer şirkette olduğu gibi patron iki şeye
bakar: Maliyetleri aşağıya çekmek ve müşteriden
olumlu geri dönüş almak. Teknoloji işte bu noktada
hem üretim hem satış süreçlerinde devreye giriyor.
Artık patronun ve yönetim kademelerinin teknolojiye
bakış açısı eskiye oranla daha olumlu ve daha fazla
bütçe verebiliyorlar. Bu arada verimlilik konusunda
ölçümlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Üç boyutlu
simülasyon ile tüm gerçek maliyetleri ve bütçeyi
zamanında yönetimin önüne koyabiliyoruz. Böylece
zararına satışın önüne geçilebiliyor. Bizim de bu
noktada artık; “Proje olmuyor, taşeronlardan birini
değiştir” diyebilecek teknolojileri sahaya sokma
hedefimiz var. Şu an bunu yüzde 30-40 oranında
başarıyoruz. Ama yüzde 80-90’lara çıkabilirsek,
rekabette önemli bir avantaj daha elde edeceğimizi
düşünüyoruz. Bu arada “Smart Ready” kavramı
ön plana çıkıyor. Tamamen akıllı ev yapmak gibi
bir yaklaşımımız yok, ama bunun için gerekli tüm
altyapı hazır hale geliyor. Ev alan kişilerin istekleri

Ağaoğlu Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Müdürü
Volkan Kuzucu
doğrultusunda üst bileşenler ve uygulamalar yarım
gün gibi çok kısa bir sürede eklenebiliyor ve akıllı eve
dönüşebiliyor.”

“Projemiz Türkiye’ye ilham veriyor”
“Üçüncü havaalanı inşasına baktığınız zaman, 41
tane projeden bahsediyoruz. Bunların çoğunun
ihalesi tamamlanmış, sahada operasyona
başlanmış durumda. Birçoğunda da yüzde 50-60
seviyelerine gelmiş durumdayız. Bir proje yapıyor
ve bu projeden verim almak istiyorsan, geçmişini
iyi analiz etmen lazım. İGA olarak projemize bu
doğrultuda başladık. Süreç yönetimi ve otomasyon
sistemini belirledik. Dünyanın en büyük havalimanı
projesinde kağıt kullanmıyoruz. Sahaya gittiğinizde
kağıtlara bakan mühendis göremezsiniz.
Mühendislerin her birinde iPad var ve 24 saat
çalışılır. Üretilen bütün veriyi sisteme koyuyoruz.
Hindistan’daki, İngiltere’deki, Hollanda’daki dizayn
ekipleri verileri oradan alır, çalışırlar ve tekrar
oraya yüklerler. Oradan tekrar alır, son kontrolleri
yaparız, tamamsa iş sahaya yansır. Aksi takdirde
başlamaz. Kim, nasıl, ne zaman, ne sürede bu
verileri işlemiş, bunları görerek performans analizi
yapıyoruz. Bunların hepsini analiz edebilecek bir
yapımız, sistematiğimiz var. Herkes mobil bu yapı
içerisinde. Ayrıca bütün araçlar da takip altında.
Böylece kaza oranlarında ciddi düşüşler yaşandı.
Gerçekleştirdiğimiz projeler ile aynı zamanda örnek
de oluşturuyoruz.
Diğer taraftan, dünyanın ilk güçlü sertifikalı veri
merkezi binasını yaptık. Bu binayı biz yapmadık, bu
konuda uzman olan inşaat firmalarına yaptırdık.
Çünkü aldığımız sertifika için, kullanılan beton bile
büyük önem arz ediyor. Havaalanı kapsamında
yapılan tüm binaları birer BT projesi olarak

değerlendiriyoruz. Örneğin; check-in işlemlerinin
çok az zaman alacağı bir yapı kurgulamalısınız
ki gelen yolcular mağazaları gezmeye ve alışveriş
yapmaya zaman ayırabilsin. Dolayısıyla analitik
süreçleri, büyük veriyi, IoT’yi mutlaka her
projenizde kullanmak zorundasınız. Biz bunların
hepsini yapmaya çalışıyoruz.
Fiziksel güvenlik kapsamında ise 9 bin adedin
üzerinde kamera sistemde yer alıyor. Aynı zamanda
bu kameralar üzerinden yolcu davranışları analiz
edilebilecek. Dünyada ilk defa uygulanacak olan
bir sınır güvenliği projesini gerçekleştiriyoruz.
25 kilometrelik çitimiz tamamen akıllı bir yapıda
olacak. Daha önce yapılan projelerde her 400
metrede bir askeri kule yer alıyordu ve maalesef
bunların çoğu da boş kalıyordu. Biz bunu tamamen
ortadan kaldırıyoruz. Termal kameraların olduğu,
fiber üzerinden yayın yapılan tamamen akıllı bir
sisteme geçiyoruz. En önem verdiğimiz konu ise bir
siber güvenlik projesi.
Ben özel olarak bu proje ile ilgileniyorum.
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok yere gittim ve
oralardan da esinlenerek yapılabileceklerin en iyisini
yapmaya çalışıyorum.
Havaalanı projesinden sadece bir inşaat projesi
olarak bahsetmiyoruz. Havaalanı işletmesi de
olarak havayolu şirketleri, Emniyet gibi ilgili
kamu kurumları, satış mağazaları, yolcular gibi
tüm paydaşların hızlı hizmet alabilecekleri rahat,
konforlu ve güvenli ortam hazırlıyoruz. Bunun
Türkiye’ye ilham verecek bir proje olmasını

İGA Bilgi İşlem Altyapı ve Güvenlik Grup Müdürü
Emrah Bayarçelik
istiyoruz. Birçok ülkeye de bu know-how’ımızı
aktarıyoruz.”
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“Bulut uygulamaların
çalışmalarımızdaki yeri artacak”
“Bizim
faaliyet
alanımız ve uzmanlık
kolumuz raylı sistemler, yani
demiryolları ve şehir içi hafif raylı sistemler,
metrolar. Çalışmalarımız kapsamında Kuzey Afrika
tarafında Fas, Cezayir, Arap Yarımadası’nda
Arabistan’da, Orta Afrika’da Etiyopya ve Tanzanya’da
400 kilometrelik bir demiryolu yapımından
bahsediyoruz. Taşımacılık alanındaki şehir içi hafif
raylı sistemlerde aynı şekilde 300 kilometrelik bir
çalışma söz konusu. Boğaz Geçiş Projesi, Avrasya
Tüneli dünyadaki ender örnekler. Yapı Merkezi daha
çok mühendislik alanında örnek gösterilebilecek
projelere odaklanıyor. Bu da alanımızda öncü olma
isteğimizden kaynaklanıyor. Fas, Tanzanya, Senegal’e
gönderilen ekiplerin iletişim ihtiyacı doğuyor, proje
planını, ilerlemeyi, maliyeti gibi birçok unsuru
paylaşması gerekiyor. İletişim tarafı bizde işin yüzde
80-90’ı. Muazzam bir bilgi çıkıyor ortaya. Tasarruf ve
iş süreçlerinde hız için görüşmelerin gerçekleştirildiği
‘collaboration’ odalarımız var. Teknolojiye
odaklanabilmeye başlıyorsunuz. Bir projede 16,
başka bir projede 4 lokasyondan yapmak zorunda
olduğumuz bir iş bu ve bu kadar derine inmeye
mecburuz. 300 - 400 kilometrelik bir hat düşünün
ve buralarda mobil şantiyeler kurulmak zorunda.
Buralarda yüzlerce insan çalışıyor. Şu anda şirket
içerisinde 6500’e yakın insan dağınık noktalardalar.

Bunların sayılması, kaydının tutulması, kullandıkları
iş makinalarının günlük çalışma programının
çıkarılması, ne kadar çalışıldığının ölçümlenmesi,
birtakım sonuçlar çıkarılarak doğru - yanlışın tespit
edilmesi, bütün verinin işlenmesi lazım. Biz işte bu
noktada devreye girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza
personel sayımı için birtakım puantörler tarafından
Android tabanlı uygulama geliştirmeleri sağlıyor,
makinelerde kullanılabilecek analitik çözümleri
geliştirmeye çalışıyoruz. İnşaat sektörü bunların
hepsi için şu an aç. Özellikle bizim iş kolu için
konuşursak; yapay zekaların programlanması,
raporlanıp bir an önce sunulması gibi konularda...
Bunun için bizlerle birlikte görev alacak arkadaşların
tedariklerinde hizmet sağlayıcılar, iş ortakları bu
konularda yatırım yapmak, yol almak konusunda
çok istekli olmalılar. Bizler bu konuda bir an önce
mobilize olacak, sonuç getirebilecek, çok çabuk bilgi
iletişimini sağlayacak bir rol oynamaya başlıyoruz.
Şirket bünyesinde bir Ar-Ge şirketi kuruldu ve burada
bir yeterlilik aşamasına gelindi. Kendi ürünlerini
üretebiliyor, kendi kartlarını dizayn edebiliyorlar.
Orta Afrika, Kuzey Afrika ve Katar tarafından yeni
projeler söz konusu. Buralarda da bu bilgi birikimi
devrede olacak. Daha fazla mobilite sağlamak, farklı
iş birimlerinden gelen bilgileri değerlendirip, doğru
bir çıktı olarak sunabilmek zorundayız. Bunun için
de birtakım mobil raporlamalar devreye giriyor.
Bunu tüm yöneticiler, proje yöneticileri arasında

Yapı Merkezi Bilgi İşlem Koordinatörü
İlker İsmail Çakır
yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bulut uygulamaları
daha fazla kullanma taraftarıyız. Özellikle personel
ve makine yönetimi tarafında IoT çözümleri arayışı
içerisindeyiz. 2018 yılında daha çok bunlara ağırlık
vermeyi düşünüyoruz.”

“Katma değerli çözümler üreten birimler haline
geliyoruz”
“Günümüzde inşaat şirketlerinde işler elektronik
ortamlara taşındı. Müşteriye en çok dokunduğumuz
alan CRM ve ERP yazılımları. Onun dışında, iş
otomasyonunda departmanlar arasındaki iletişimi
sağlayan iş akış yönetimi yazılımları ile herkes
işlemlerini bu sistemler üzerinden halleder hale
geldi. CRM’i çok etkin kullanıyor, çünkü müşterinin
her türlü alışkanlığını ölçmek istiyor, sektör olarak
ona uygun proje, çözümler üretmeye çalışıyoruz.
Teknolojinin sağlamış olduğu platformları
kullanıyoruz. Günümüzde bulut bilişim yapısı da
bizim için son derece önemli. Çünkü hepimiz
belirli sistem odalarına sahibiz. Bunların işletmeler
üzerinde maliyetleri çok yüksek seviyelere geldi.
Dolayısıyla, buluta karşı ilgimiz yüksek. Bunlar
ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz. Bazı
yapılarımız var. Uygulama seviyesine taşıdığımız
kanalda işi tamamen bulut bilişim üzerinde
götürüyor olacağız. Genel itibariyle inşaat
sektöründe bilişim bu şekilde ilerliyor. Genel olarak
inşaat sektörünün parlayan yıldızları pazarlama ve
satış bölümleridir. Bilgi teknolojileri departmanları
‘destek birim’ olarak görülür. Ama katma değerli
çözümler üreten departmanlar haline geliyoruz. Biz
de Ege Yapı Bilgi Teknolojileri olarak bu vizyona
sahibiz. Gerek şirketin satış organizasyonları gerekse
üretim tarafında katma değer üretecek, maliyet
optimizasyonu sağlayacak, satışları arttıracak şekilde

tüm çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Kesinlikle
atıl bir teknoloji alımı yapmıyoruz, yapmayacağız
da. Bütün aldığımız çözümler birbiri ile entegre
çalışabilen, yapacağımız bütün yatırımları mevcuttaki
kullanmış olduğumuz çözümlere doğru orantılı
şekilde düşünüyoruz. Geleceği planlayabilmek için
geçmişte yaptığınız işleri bilmeniz lazım. İnsanlar
bugün istediği bilgiye her yerden erişebilmek
istiyor. Biz de Ege Yapı olarak bir iş zekası projesi
ile çalışıyoruz. Kullandığımız tüm uygulamalar web
tabanlı ve mobil uygulaması olan uygulamalar.
BIM tarafı çok ilgimizi çekiyor. Bugün yurtdışında
inşaat yapmak istiyorsanız BIM modeline uyum
sağlamış olmanız gerekiyor. Bütün ekipleri birbiri
ile senkronize bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz.
Müşteri yani CRM dediğimiz tarafta biz de bir
uygulama üzerinde çalışıyoruz. Acenteler konusu
çok önemli. Şimdiye kadar inşaat sektöründe böyle
uygulamalar yoktu. Ama bu şekilde hizmet veren
acentelerle daha fazla müşteriye, daha fazla kişiye
ulaşma şansınız oluyor. Özellikle satış organizasyonu
olan şirketler, teknolojik olarak da acentelerle
anlaşmalar yapıyor. Onların da sizin sisteminizden
stokları görebilir hale gelmeleri, satış yapabilmeleri
ve bunların online tarafta olmaları önemli. Bizim
de rezervasyon, opsiyonlama gibi uygulamalarımız
var. Ama insanlar ‘Basıp tıklayayım ve alayım’
derdindeler. Tanıtım esnasında da müşteri bunu

Ege Yapı Bilgi Teknolojileri Müdürü
Erkan Şahin
istiyor. Hız çok önemli. Temel ve biraz daha mobile
dönük uygulamalarla ilgili çalışmalarımız var.”

Reklama harcadığım paranın yarısı boşa
gidiyor, biliyorum. Ama hangi yarısının boşa
gittiğini bilmiyorum.
John Wanamaker, 1838-1922

Reklam yatırımlarınız
ne kadar verimli?

Mobil uygulamalarınız için
doğru ölçümü yapabiliyor
musunuz?

Apptracktion, mobil uygulamalarınıza ait
reklam kampanyalarınızın performansını
kolayca takip edebilmenizi sağlar.
Kullanıcılarınızın hangi kanaldan geldiğini ve
uygulamanız içerisinde hangi aksiyonları
aldığını bilir, bu sayede yatırımlarınızı doğru
reklam kanalına yapabilir ve uygulamanızı
kullanan doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş
bir deneyim sunabilirsiniz.

Ücretsiz deneme ve daha fazla bilgi için
www.apptracktion.com

mdigital.medyasoft.com.tr

BThaber Yuvarlak Masa Toplantıları
İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm

“Teknolojik hareketlerle kitlelerdeki
farkındalığımızı artırıyoruz”
“İnşaat
sektörü,
bizim dünyada
Çin’den sonra ikinci olduğumuz
sektör. Çok ileri seviyedeyiz. Bunun BT’ye
yansıması biraz geç oldu. Burada BT şirketlerinin
yaklaşımlarının da suçu var. İnşaat sektörünü birkaç
başlığa ayırabiliriz. Konut, ayrıca baraj-otobanAVM-otel gibi altyapı imalatı var. Bunların hepsine
baktığımızda biz teknoloji olarak en son sırada
yer aldık. 2005 - 2010’lardan sonra yavaş yavaş
başladı BT tarafında faaliyetler. Hepimiz dinamik,
genç şirketleriz. Bu bizim için bir avantaj oldu.
Şimdi bulut, büyük veri, makine öğrenimi gibi son
teknolojileri hepimiz kullanıyoruz. Birçok şirket
inşaatçı da oldu. İnşaatın kârlı olup olmadığını ise
proje bittiğinde öğrendiler. Şirketin kârlı olması ya
satışların artması ya da maliyetlerin düşmesi ile olur.
Maliyetleri bir noktaya kadar indirebiliyorsunuz;
çünkü arsa maliyeti veya finansman gideriniz
karşınızda duran en büyük duvar. Üretimde de belirli
bir kalitenin altına inemiyorsunuz. O zaman daha
verimli olabilmeniz için satışları arttırmanız gerekiyor.
CRM burada devreye giriyor. Biz aslında satış pazarlama şirketiyiz. Ek olarak, finansman tarafından
leasing şirketimiz de var. Şu an inşaat sektöründeki
gelişim 100’den fazla sektörü etkiliyor. İnşaatta da
CRM ile başlayan ERP ile devam eden, iş akışları,
raporlama, iş zekası, bulut, satış ve pazarlamayı
etkileyecek uygulamaları yapmak zorundasınız.
Son 5 senede ‘Satışa yönelik neler yapabiliriz’e
bakıyoruz. Bir finansman şirketi kurduk, satışlarımızı

arttırdı. Bir tane uygulama yaptık, satışlarımızı
arttırdı. ERP, CRM, son kullanıcı desteği, network
bağlantısına kadar devamlı işin içerisindeyiz. Her
şey bilgimiz dahilinde. Kısıtlı bütçelerle güzel şeyler
yapıyoruz. Beş yıl önce buluta geçen sektördeki ilk
şirket olduk. Bugüne baktığımızda, bulutta en fazla
olan sektör bence inşaat. Biz BT olarak öncelikle
grup içerisinde hizmet veriyoruz. Sinpaş GYO inşaat,
leasing şirketimiz konut finansmanı yapıyor, site
yönetimi şirketimiz satın alma, kiralama, yönetim
işlemlerini yapıyor. Türkiye’deki Mortgage ile
yurtdışındaki Mortgage’ın hiç alakası yok. Türkiye
sadece konut kredisine ‘Mortgage’ ismini veriyor.
Yurtdışında baktığınız zaman, bunlar çok daha
farklı sistemler. Bankaları devreden çıkardığımız
için bir finans şirketi olduk ve farklı denetimlerden
geçiyoruz. BT olarak pazarlama ile beraber bir iş
modeli çıkardık. Bu iş modeli üzerinden de bir kart
sistemi ortaya çıkarttık. Aslında günün sonunda
herkes ev satıyor; ama bu masadakiler daha
fazla ev satıyor. Biz ucuz olduğu için satmıyoruz.
Ben hiçbirimizin fiyatlarının ucuz olduğunu
düşünmüyorum. Bizim fiyatlarımız rakiplerimize göre
daha yüksek. Ama insanların bizden almalarının
sebebi verdiğimiz katma değerler. Teknolojik
hareketlerle insanlarda farkındalık yaratacağız.
Teknolojik hareketler kısmında akıllı evler, BIM gibi
belirli bir noktaya gelemedi. Bunun nedeni de bence
bulut iş ortaklarının Türkiye’de olmaması. Türkiye’de
olmamasının sebebi ise eski sistemlerin aynı
şekilde yollarına devam ederek dönüşememeleri.
Alışkanlıkları yıkmak zor. Üretim tarafından BIM

Sinpaş GYO Bilgi Teknolojileri Direktörü
Hakan Cem Topal
ile bizim tarafta satış-pazarlamayı destekleyecek
aktivitelerde bulunuyoruz. BT olarak bunlara devam
edeceğiz. Bilgi işlemden bilgi teknolojilerine geçmek
önemli ve önümüzdeki süreçlerde de bunları
yapmaya devam edeceğiz. Holding tarafından çeşitli
departmanlar mevcut. Bu yaptığımız modeli diğer
grup şirketlerine de yaygınlaştırma gibi bir ilerleme
hedefimiz var.”

“Kişiye özel ödeme sistemine odaklanıyoruz”
“Temelde gıda perakendecisiyiz ve ilk defa toplu
konut projesi yapmaya başladık. Bundan önce
inşaat ile alakamız daha çok mimari açıdandı. Ben
daha çok iş geliştirme ve e-ticaret tarafındayım.
Şirketin yaptığı her türlü işin üzerine biz teknolojik
olarak ne koyabiliriz, nasıl işleri kolaylaştırabiliriz,
müşterimize daha çok nasıl faydalı olabilir, aldığı
hizmetten nasıl mutlu edebiliriz gibi konularda
yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşaat sektörüne
dışarıdan bir gözle baktığımda, teknoloji ile çok
yakın görünmezdi. Ama sektöre girince görüşlerim
değişti. Teknolojiyi inşaat sektörü ne kadar kullanırsa,
o kadar fazla ilgi çektiğini fark ettik ve ‘Biz burada
ne yapabiliriz?’ diye baktık. Yeni girdiğimiz bir
sektör olan inşaat alanında zamanlama pek uygun
gözükmeyebilir; ancak biz özellikle kendi arazimiz
olan bir yerde işe girmek istedik. İlk amacımız bu
sektörü öğrenmek, farklı tecrübelerimizi transfer
etmek. Şu an Anadolu yakasında ve Marmara’da
belli bir kalitenin üzerinde hizmet veren yerel bir
market zinciriyiz. Bunun aynısını inşaat sektöründe
de yapma hedefindeyiz. Zaten bu yola sıfırdan
çıkarken, “Biz yola inşaat şirketi olarak çıkıyoruz”
değil de özellikle bulunduğumuz bölgede birinci olan
Mopaş’ı, bu ismi ön plana çıkararak farklı bir hizmet
sunma amacındayız. Hepimizin bildiği gibi bunun

altında güven yatıyor. Zamanın neler getireceğini hep
beraber göreceğiz. İstanbul çok göç alan bir şehir.
Evlilik oranları yüksek. İnşaat anlamında kendini
anlatman için daha fazla fırsat bulabiliyorsun. Böylece
kirada oturacakken, tüketici kendisine yeni bir ev
alıp orada oturmayı tercih edebiliyor. Burada önemli
olan tüketicinin gerçekten ne istediğini iyi bilmek.
Biz biraz da kendimizi kalıplaşmış kampanyaların
aksine, kişiye özel ödeme sistemi ile farklılaştırmayı
düşünüyoruz. Burada kişiye özel ödeme planlarıyla
ev sahibi yapma anlamında hedeflerimiz var. Yerel
anlamda Çayırova’da projemize başladık. GebzeÇayırova-Darıca Bölgesi’nde güçlü bir zinciriz. Marka
bilinirliği anlamında yüksek bir noktadayız. İstanbul
ile kıyaslandığında da çok çok az stok var bölgede.
İstanbul – Kocaeli - Sakarya alanında fiyatların çok
yüksek olmasından kaynaklı Doğu’ya doğru bir kayış
hissediyorum. Kendi içimizde teknolojiyi maksimum
düzeyde kullanma amacındayız. Çünkü bunun
veriminin çok farkındayız. İnşaatta ise terzi usulü
birebir alıp kullanamayacağımız daha özel işler var.
İş zekası, veriyi kullanma anlamında tecrübelerimizi
oraya aktarabileceğimizi düşünüyoruz. Müşteriyi
zorlamayacak, rahatsız etmeyecek, “Bu kadar
teknolojik altyapısı olan bir yer pahalıdır’ düşüncesini
yaratmadan, bu kaliteyi verip, ‘Sizi mantıklı fiyatlarla

Mopaş E-ticaret ve İş Geliştirme Direktörü
Murat Narman
ev sahibi yapabiliriz’ imajını sahaya yansıtmak
hedefindeyiz.”
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“Kurum ve şirketlerin dijital
dönüşümüne katkı sağlıyoruz”
“Danışmanlık şirketlerinin BT’nin rolü ile
ilgili 20 yıl önceki sunumlarında bir üçgen,
bir de ters üçgen vardı. Yani, ‘BT birimleri
yüzde 70 operasyon, yüzde 30 stratejik
konularla uğraşıyor, bunun tersi olması lazım’
deniliyordu. Bugün buradaki inşaat şirketlerinin
yöneticilerinin konuşmalarını dinlediğimde,
bunu başarmış olduklarını görüyoruz. Ayrıca,
bu toplantıdan edindiğim bilgilere göre inşaat
sektöründe BT birimleri artık birer fintech
şirketine dönüşebilecek bir yapıya gelmiş
durumda.
Biz eskiden Alcatel Lucent’ın içinde bir
departmandık. Artık Alcatel – Lucent
Enterprise olarak ayrı şirketiz. Yaklaşık 3
bin kişilik istihdamı ve 1 milyar dolar cirosu
olan bir şirketiz. 1 milyonu aşkın müşterimiz,
her sektörde operasyonumuz var. Temelde
odaklandığımız 5 tane sektör var: Turizmotelcilik, ulaştırma, eğitim-kampus ortamı,
sağlık sektörü ve kamu. Bu alanların hepsinde
başarılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Santralden, iletişim ve ağ altyapısına kadar
geniş bir yelpazede çözüm sunuyoruz. Otoban,
metro, şantiye, otel, hastane, fabrika ve
ofislerin teknoloji altyapısını müşterilerimize
sunuyoruz. Masa telefonu, PC, tablet ya
da akıllı telefon fark etmez, her ortam
üzerinden iletişim kurabileceğiniz, anlık veri,
ses ve görüntü aktarabileceğiniz ya da çoklu
ortamlarda konferanslar yapabileceğiniz
güvenli bir yapıyı kuruyoruz. Bu yapı ve
hizmetleri kiralama modeli ya da bulut
üzerinden de sunabiliyoruz. Kısacası, her
şirketin her türlü ihtiyacına yönelik son trendleri
destekleyen çözümler geliştirebiliyoruz.
Çok pazarlama yapan, bunun da parasını
çıkarmak zorunda kalan bir şirket olmak
gibi bir vizyonumuz yok. Gerçekten gurur
duyduğumuz ve tüm standartları destekleyen

Alcatel Lucent Enterprise Türkiye, Balkanlar ve
Azerbaycan Bölge Direktörü Çağlayan Nur
bir portföyümüz oluştu. Örneğin; 6800 olarak
adlandırdığımızı ürün ile yapamayacağınız
şey yok. Dijital dönüşümden esneklik, birlikte
çalışma, verimlilik, güvenilirlik bekliyoruz. Bizim
de amacımız bunun her birini destekleyecek
ürünler üretmek ve çözümleri geliştirmek.”
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Türkiye’de pazar potansiyeli, yenilikleri beraberinde getiriyor
Türkiye veri merkezi pazarında öne çıkarken, Legrand Türkiye de ürün gruplarını
ihtiyaçlar doğrultusunda üretmek ve veri merkezine hizmet sunabilecek diğer
ürün ve çözümlerle öne çıkıyor.
Legrand
temelde elektrik
malzemeleri
ve dijital
altyapılar ile
ilgili çözümler
Handan Aybars
üreten bir
marka. Şalt malzemeler
denilen alçak gerilim, dağıtım
ekipmanları içerisinde modüler
yapıda ürünler olan otomatik
sigortalar, kaçak akım koruma
anahtarları, parafudrlar,
kontaktörler, dijital ve
analog zaman saatleri,
bunların dışında trafolar,
sarf malzemeler, endüstriyel
fiş ve prizler, konut ve ticari
pazarlara yönelik anahtar,
priz serileri var. “Ayrıca
My Home dediğimiz ev
otomasyonu ve bunun dışında
intercom sistemlerimizle son
kullanıcılara yönelik akıllı bina
çözümleri geliştiriyoruz” diyen
Legrand Ürün Müdürü Aykul
Tokul, bunların dışında, ‘kablo
yönetim sistemleri’ adı altında
tel örgü metal kablo taşıma
tavaları, PVC kablo kanalları,
çalışma ortamı çözümleri
içerisinde döşeme altı buatlar,
masa altı, masa üstü priz
blokları, kablo dağıtımında
ve çeşitli fonksiyonlarda
anahtar, prizlerin sonlandığı
sütunlar. Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada
şalt malzeme, anahtar, prizler
ve PVC kablo kanallarının
üretimini yaptıkları bilgisini
verdi. Sancaktepe’deki İnform
fabrikasında ise UPS ve
19” Rack kabin/kabinetleri
üretiliyor. “Benim sorumlu
olduğum ürün grupları ise
yapısal kablolama sistemleri
olan bakır ve fiber optik ürün
grupları ve bunların hem
LAN (Local Area Network)
hem de veri merkezi pazarına
yönelik çözümleri ve Estap
markamız altında 19” Rack
kabinleri ve aksesuarları,
veri merkezi kabinleri ve
özelleştirilmiş telekom
kabinleri” bilgisini paylaşan
Aykul Tokul, “Ağırlıklı olarak
ana üretim kalemlerimiz
yapısal kablolama sistemleri
pasif taraf ürünleri olan kabin/
kabinetler, bakır ve fiber
optik veri kabloları, patch
paneller, patch cordlar, RJ45
veri prizleri, konnektörleri
ve fiber optik bloklar” dedi.
Bunların dışında, aktif cihaz
olarak PoE enjektör modüller,
access point, switch ve fiber/

bakır dönüştürücüler de
üretiliyor. Aykul Tokul ile bu
zengin ürün yelpazesini ve
potansiyelini, Fransa merkezin
Türkiye pazarına bakışını
konuştuk:
Yeni ürün ve hizmetleri
hangi itici güçle, nasıl bir
ölçümle Türkiye pazarına
sunuyorsunuz? Legrand
merkez mi buna karar
veriyor, yoksa siz mi
talepte bulunuyorsunuz?
LCS3 serisi globalde
planlanan bir ürün grubu ve
LCS2 serisinin yenilenmiş,
geliştirilmiş ve ürün gamı
olarak genişletilmiş versiyonu.
Komple sistem ürünleri olan
RJ45 konnektör, patch panel,
fiber bloklar yenileniyor.
Globalde Fransa merkezli
olarak karar verilen bir konu
bu. Ama bunun dışında
her ülke kendi pazarından
sorumlu. Biz de pazarlama
departmanı çalışanları
olarak, buradaki pazar
ihtiyaçlarının analizlerini
yaparak, pazarın taleplerini
yurtdışı merkezimizle
paylaşıyoruz. Oradaki
pazarlama departmanındaki
arkadaşlarımızla pazara
uygun çözümler için
çalışmalarda bulunabiliyoruz
ve lokal lansmanlar
gerçekleştirebiliyoruz.
Merkezle sürekli irtibat
halindeyiz. Çünkü ürün
gamı çok geniş. İstekler,
mevcut ürün gamı dışındaki
detaylar da olabiliyor.
Bunların geliştirilmesini de
gerçekleştiriyoruz.
Legrand merkez Türkiye
operasyonunu nasıl
değerlendiriyor?
Ülke olarak yeni ekonomiler
statüsündeyiz. Rusya,
Hindistan, Brezilya gibi
ülkelerin yanında Türkiye’yi
de koyuyorlar. Çok stratejik
bir öneme sahibiz. Onun
dışında, nüfus artış hızının
düşük olduğu, sanayileşmenin
ileri aşamasında olan olgun,
yani ‘mature’ ekonomiler
dersek Avrupa ülkeleri Fransa,
İtalya, Almanya’yı sayabiliriz.
Arz-talep dengesine çok
dikkat edilmemekle birlikte,
bu ülkelerle kıyaslandığında
inşaat sektörü Türkiye’de
sürekli büyüyor. Çok fazla
ticari ve topluma açık bina
projeleri ve konut projeleri

yapılıyor. Dolayısıyla bu
gibi ürün gruplarının satışı,
pazarlaması ve üretimi
açısından pazarda söz sahibi
olabilmek onlar açısından
çok önemli. Biz de buna
olabildiğince destek oluyoruz.
Kurumsal çözümlerin
tanıtımında nasıl bir
strateji ile ilerliyorsunuz?
Bayileriniz mi, yetkili iş
ortaklarınız mı var?
Bu, kanal bazlı değişiklik
gösteriyor. Veri pazarından
bahsedecek olursak, bizim iki
ana distribütörümüz Türkiye
içerisinde ürünlerimizin satışını
gerçekleştiriyor. Biz üretici
olarak direkt ürün satışı
yapmıyor, distribütörlerimiz
aracılığıyla bu satışları
gerçekleştiriyoruz. Bunun
dışında, sertifikalı uygulama
partnerlerimiz var. CIP
dediğimiz bu partnerler
Legrand kalite ve standartları
çerçevesinde, son kullanıcılara,
kurumlara, taahhütçülere
projelendirme, tekliflendirme
ve anahtar teslim kurulum
gerçekleştiriyorlar.
Onların sayısını artırmak
gibi bir hedefiniz var mı?
Nitelik-nicelik kavramlarını
dikkate alarak değerlendirmek
çok önemli diye
düşünüyorum. Sayısı çok
çok fazlaydı. Eleme yaparak
biz bunu optimum seviyede
tutup, yeterlilik ve uzmanlıkla
birleştirdik. Distribütör sayımızı
da aynı şekilde pazarın
gerçekleri doğrultusunda
revize ettik ve satış kanalımızı
bu yönde oluşturduk. Bu bize
kısa vadede çok fayda sağladı,
bilhassa orta ve uzun vadede
faydalarının çok daha fazla
olacağını düşünüyoruz.
Söz konusu sayı azaltımına
rağmen tüm Türkiye’yi
kapsayabiliyorsunuz yani.
Evet, seçtiğimiz distribütörler
de buna uygun oldu.
Hem bölgesine hâkim
hem müşterisi fazla olan,
yetkin müşteriye sahip,
belli noktalara ulaşabilen
distribütörleri seçtik ve
onlarla çalışıyoruz. Uygulama
partnerlerimiz de aynı şekilde
‘bir tane data prizi uyguladım’
diyen değil, çok uzun yıllardır
pazarda hastaneler, kamu
kuruluşları, oteller, ofisler gibi
noktalara çok fazla sayıda

uygulama yapan, çok ciddi
referansları olan partnerler.
Onlarla daha güçlü hale
geliyoruz.
Bu durumda partnerleriniz
katma değerli bir yapı
sunuyor aslında.
Bunlar, projelendirme
yetkinliği olan, konusunda
uzman ve son kullanıcıya
ihtiyacı olan uygun çözümleri
sunabilen partnerler. Üretici
olarak bizim de önemli
misyonlarımızdan ve ürün
gamı özelliklerimizden
bir tanesi olan daha iyi
performans sunan, hızlı ve
kolay kuruluma imkan veren
ve sonrasında bakım, onarım
ve teknik servis hizmetlerinin
de en iyi şekilde verilebileceği
ürünler geliştirmek ve pazara
sunmak. Bu özellikleri ve
hizmetleri de yeni ürün
gruplarıyla destekliyor,
geliştiriyor ve genişletiyoruz.
Bu bağlamda, partnerlerimize
sürekli eğitimler veriyor ve
katma değer yaratıyoruz.
Satış ekibimize iç eğitimler,
müşterilerimize de dış
eğitimler gerçekleştiriyoruz.
Ürünlerin ve sistemin
bilinilirliğini bu eğitim ve
tanıtımlarla artırmayı ve
sürdürülebilir bir ilişki kurmayı
hedefliyoruz.
Türkiye’de çok farklı
noktalarda veri merkezleri
hayata geçiyor. Bu
kapsamda çözümlerinize
yönelik ilgi nasıl
gelişecektir?
Türkiye’yi genel olarak
düşündüğümüz zaman çok
fazla sayıda veri merkezi
uygulaması yapılan bir ülke.
Veri merkezi yatırımları
çoğunlukla yeni bir veri
merkezi yapmak, mevcut
olanı genişletmek, bunu
yenilemek veya başka bir
noktaya taşımak şeklinde
farklılık gösterebiliyor. Türkiye
veri merkezi pazarında en
hızlı artış gösteren ülkelerden
biri. Her üretici de buradan
pazar payı almaya çalışıyor.
Ürün gruplarını da buraların
ihtiyaçları doğrultusunda
üretmek ve veri merkezine
hizmet sunabilecek diğer
ürün ve çözümler için uğraşı
sergiliyoruz. Komple veri
merkezi çözebilme yetkinliği
bugün çok az sayıda üreticide
mevcut. Bunlardan bir tanesi

Legrand Ürün Müdürü
Aykul Tokul
de Legrand. Bünyesinde
bulunan Estap, İnform, Raritan
ve Minkels gibi konularında
uzman markalarla bu sinerjiyi
yaratabiliyoruz.
Kendi pazarında en çok
bilinen markalardan Estap 19”
rack kabinet ve aksesuarları,
İnform ise kesintisiz
güç kaynakları üretimi
gerçekleştirmekte. Bunların
dışında globaldeki en büyük
akıllı PDU (güç dağıtım ünitesi)
üreticilerinden Raritan ve veri
merkezi altyapılarına yüksek
kaliteli ürünler ve çözümler
sunan Minkels markalarıyla
Legrand, yapısal kablolama
sistemleriyle beraber veri
merkezi pazarına yeni ürünler,
çözümler sunmakta. Bütün
bu marka ve çözümlerle
beraber organizasyonel olarak
da satış, pazarlama, proje
ve mühendislik, satış sonrası
teknik destek, Ar-Ge, üretim
ve planlama ekiplerimizle
beraber bu pazardaki
konumumuzu güçlendirmeyi
hedefliyoruz.
Estap ve İnform’un ürünleri
yurtdışına gidiyor mu?
Tabii ki, hem İnform
hem Estap tarafında
ihracatımız var. İnform ve
Estap olarak 80’den fazla
ülkeye Sancaktepe’deki
fabrikamızdan ihracat
gerçekleştiriyoruz. Legrand
olarak da dünyadaki diğer
grup şirketlerine ihracat
yapıyoruz. Bazı ülkeler farklı
ürün gruplarına yönelik üretim
üssü niteliğinde. Legrand
Türkiye de bunlardan bir
tanesi. Gebze fabrikamızda
otomatik sigortalar, kaçak
akım koruma anahtarları,
anahtar-priz serisi, PVC
kablo kanalları gibi ana
ürün gruplarının üretimi
gerçekleşmekte.

40.000+ ekran yönetimi
18 ülkede hizmet

SİSTEM 9
DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE
KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN!
Sistem 9’un profosyonel ekran çözümleriyle
kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın,
kurumsal iletişiminizi güçlendirin.

RESTORANLARA ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ
DİJİTAL MENU BOARD

İNTERAKTİF UYGULAMALAR

DİJİTAL POSTER

LED EKRAN

Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir,
afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir
ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz.
Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası
7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında.

info@sistem9.com www.sistem9.com 0212 691 64 00
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Siber risklerin yönetilmesi sürekliliği olan bir
strateji gerektiriyor
*Arman Kurt
Günümüzde şirketler, siber güvenlik
stratejilerine ilişkin her zamankinden
daha zor sorularla karşı karşıya
kalıyor. Düzenleyici kuruluşlar ve
müşteriler, şirketlerin siber güvenlik
stratejilerinin ne kadar efektif olduğu
konusunda gittikçe daha fazla kanıt
talep ediyor. Dolayısıyla siber risk
konusu, her anlamda hazırlıklı ve
yetkin olduğunu iddia eden şirketler
için bile her daim ciddi bir potansiyel

sorun teşkil ediyor.
Şirketler geçmişte yalnızca iş
sürekliliği planı ve kriz yönetimi
ile genel başlıklarda taleplerle
karşılaşıyorlardı. Ancak günümüzde
siber risklerin kayda değer şekilde
artması bu talepleri çok daha
farklı bir boyuta taşıdı. Kurumlar
artık, hizmetlerinin aksaması
olasılığının azaltılmasına yönelik
ne gibi çalışmalar yaptıkları,
sistemlerinin bir süre çalışmaması

durumunda ne yapacakları,
gerektiğinde faaliyetlerini manüel
olarak nasıl devam ettirecekleri
ve kriz durumunda kontrollü bir
şekilde nasıl toparlanacakları gibi
çok daha detaylı sorulara yanıt
verebilecek yetkinliğe sahip olması
gerekiyor. Bu anlamda siber
güvenlik konusunda sürekliliği
olan bir strateji uygulamayan
şirketlerin yakın gelecekte
rekabet gücünü ve pazar payını

kaybedebileceğini söyleyebiliriz.
Global iş dünyasında siber
güvenliğin şirket operasyonlarının
tüm alanlarında daimi bir faktör
olarak hesaba katılması bir tercihten
ziyade zorunluluk olarak görülmeye
başlıyor.
Geçtiğimiz 12 aylık dönemde
özellikle finansal hizmetler, sağlık,
enerji ve tıbbi ürünler alanlarına
yönelik gerçekleşen siber saldırılar
geniş kapsamlı aksamalar ve daha
önce görülmemiş seviyelerde
finansal zararın ortaya çıkmasına
neden oldu. Siber saldırı sayısının
gittikçe arttığı böyle bir ortamda
şirketlerin olağan iş akışlarına
dâhil etmeleri gereken siber
güvenlik konusunda reaktif bir
yaklaşım benimsemeleri artık yeterli
değil. Yapay zekâ, robotik süreç
otomasyonu gibi yeni teknolojilerin
giderek yaygınlaşması şirketlerin
siber güvenlik konusunda uzun
vadeli planlama yapmasını
gerektiriyor. Müşteri ve düzenleyici
kurumlarla ilişkilerin sağlıklı
ilerlemesinde giderek daha büyük
bir paya sahip olan siber güvenlik
stratejisinin bileşenleri ana hatlarıyla
şöyle:
• Siber güvenlik inisiyatifiniz
için şirket içi yönetim birimi
oluşturun
• Kritik öneme sahip fonksiyon,
süreç, veri ve sistemlere yönelik
risk değerlendirmesi yapın
• Şirket için en önemli olduğunu
düşündüğünüz sistemleri
belirleyip koruma sistemlerini
geliştirin
• İşbirliği içerisinde olduğunuz
üçüncü partiler ve tedarik
zincirinizdeki şirketlerin risk
analizi yapın
• Siber saldırı anında tespit, tepki,
toparlanma ve iletişim faaliyetleri
senaryoları üzerinde çalışın
• Sisteminizi ve toparlanma
planlarınızı kapsamlı olarak test
edin
• Siber güvenlik yaklaşımınızı yeni
tehditlere karşı düzenli olarak
gözden geçirin
•
EY olarak, 2018’in siber tehditlerin
küresel çapta artacağı ve daha
da karmaşık hale geleceği bir yıl
olacağını öngörüyoruz. Şirketlerin
siber güvenlik konusuna hız
kaybetmeden eğilmeleri günümüz
iş dünyasında rekabet güçlerini
korumalarına destek olacaktır.
*EY Türkiye Siber güvenlik
Hizmetleri Müdürü

İnternette
dönüm noktası
-> Bilişim'95, Internet ve
Internet Konferansı
-»Internet'teki düğümü
ihale çözecek
-» Türkiye'de ulusal bir
bilgisayar ağına doğru
-> Internet iletişiminde
TT'nin rolü
-> Türk Telekom: "Amaç,
hizmetin ucuzlatılması"
-» Internet'te ticari-akademik
tartışması
-» Sektör örgütleri, Internet
bağlantısı için ihaleyi bekliyor

(Sayfa 23-35)

Şu anda tüm dünyada
Internet'e 35 milyonun üzerinde
kişi bağlanmış durumda. Her ay
kullanıcı sayısındaki artış ise
yüzde 10-15'lerle ölçülüyor.
2000'e kadar 100 milyon kadar
sunucu sistemin bu ağda yer
alacağı tahmin ediliyor. 1997'ye
kadar toplam Internet pazarının
4.2 milyar dolara ulaşacağı
öngörülüyor. Pek çok kuruluş
bu pazarda şimdiden var
olabilmek için kolları sıvamış
durumda. Çünkü, geç kalmanın
pazarı kaybetmek anlamına
geldiğinin farkındalar.
Dünyada Internet konusu bu
doğrultuda gelişirken,
Türkiye'de ise aylardır bir
sonuca varılamayan kısır
tartışmalarla zaman kaybediliyor.
Internet'te bilgi sağlayıcı bir rol
üstlenmek konusu şöyle dursun,

Amaç bilişim toplumu
olmaksa, hedefler ve
önlemler
Prof. Dr. Ersin Töreci
Prof. Dr. Metin Durgut
(Sayfa 6)

ğı Gelirler Eski Genel Müdürü Zekeriya Temizel (DSP) ve Emlak
Bankası Otomasyon Müdürü Cahit
Barutçu'yu (DYP) da saymak müm
kün.
Devlet istatistik Enstitüsü Başkan
Yardımcısı ve ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü'nde öğretim
üyesi olan Prof. Dr. Ziya Aktaş'la
görüştük. Aktaş, "BT sektörü olarak
yıllardır sesimizi, mesajlarımızı
Meclis'e iletemediğimizden yakın
dık. Şimdi böyle bir olanak çıktı.
Ben de en azından bu alanda kat
kım olabilir diye düşündüm ve
siyasete girmeye karar verdim"
dedi.

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de)

Karma, Arena, Armada yöneticileri:

'Ayrılmıyoruz, bağımsızlaşıyoruz'
Son günlerde Karma Şirketler
Grubu kuruluşları Karma, Arena ve
Armada'nın ortaklıklarının ayrılaca
ğı yönünde sektörde çeşitli söylen
tiler dolaşıyor. Bu söylentiler üzeri
ne, üç şirket yöneticisi BT/haber'e
özel bir açıklama yaptı.

• Empa, Pentium Pro
işlemcisini duyurdu
(Sayfa 4)
• Gupta-Microsoft
işbirliği semineri yapıldı
(Sayfa 7)
• Cyrix 5x86 tanıtıldı
(Sayfa 10)
• Acer'ın yeni vizyonu

halen 'devlet mi yapmalı, özel
sektör mü' tartışmaları sürüp
gidiyor. Pek çok sorunun
yanıtını verebilecek olan Türk
Telekom ise, hâlâ suskunluğu
tercih ediyor. Bu arada bu
tartışmalarla zaman
kaybetmeyen pek çok ülke hem
kullanıcı, hem de değer katıcı
olarak 'bilgiotoyolu'nda hızla

(Sayfa 12)
• Stockholm'de yazılım
korsanlığı
(Sayfa 15)
• Türk sinemasına
anlamlı katkı...
100 Türk filmi CD'de
(Arka sayfa)

ilerliyor.

• CAD/CAM'96

Bu hafta, Türkiye'de Internet
konusunda ilgili tüm kesimlerin
biraraya geleceği bir ortam
oluşuyor. 17-18 Kasım 1995
tarihlerinde Ankara Bilkent
Üniversitesi'nde 1. "Türkiye'de
Internet Konferansı" yapılıyor.
Internet'e gerçekten gönül
verenlerin beklentisi, bu ortamın
iyi değerlendirilmesi; sonu
olmayan tartışmalar yerine
çözüm geliştirilmesi.

10-14 Nisanda yapılıyor
(Arka sayfa)

Bilişimciler de siyasi arenada
Milletvekili adayı olarak erken
genel seçime katılmak isteyenlerin
arasında bilişimciler de var. Bunlar
arasında sektörün çok yakından ta
nıdığı Prof. Dr. Ziya Aktaş (DSP)
başta olmak üzere Maliye Bakanlı-

Bu sayıda...

Güneş Taner:

"Altyapı sorunları
çözülmeli
Anavatan Partisi (ANAP) istanbul
Milletvekili Güneş Taner, Internet'e
bağlanan ender politikacılarımız
dan. Bilgi teknolojilerine son dere
ce yakın olan ve Internet'i de yo
ğun kullanan Taner, Türkiye'deki
altyapı sorunlarından şikayetçi. Ta
ner, bu sorunların devam etmesinin
fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını
savunuyor. Taner, altyapı sorunları
nın çözümü için ise, özel sektör ku
ruluşlarının devreye girmesi gerek
tiği görüşünde.

Telif yönetmeliği,
bakan onayını
bekliyor
Telif Hakları Yasası ile ilgili
yönetmeliğin Kültür Bakanı
Fikri Sağlar'ın onayını beklediği
ve Kasım ayı içinde yürürlüğe
gireceği öğrenildi. YASAD Baş
kanı Nejat Sağtekin ise, yazılım
konusunda hazırlanan önerinin
yönetmeliğe aynen yansıdığını
söyledi.

(Ayrıntılı yazı sayfa 28-29'da)

(Ayrıntılı haber
sayfa 2'de)
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Sekiz ayda 354
milyon dolarlık
BT ithalatı

Karma, Arena ve Armada 1995
yılı ile birlikte, ofisleri ve elemanla
rı ayrı, çalışma tarzları farklı, birbi
rinden bağımsız şirketler olmayı
hedefliyor ve bu doğrultuda çalış
malarını yoğunlaştırıyor.

1995'in sekiz aylık ithalat verile
ri açıklandı. Ocak-Ağustos 1995
döneminde toplam BT ithalatı
352.7 milyon dolar olarak gerçek
leşti. Sekiz aylık ithalatta bir önce
ki yıla göre en fazla artış gösteren
kalem, yine yazılım.

(Ayrıntılı haber sayfa 13 'de)

(Ayrıntılı haber sayfa 3 'de)

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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Henkel’de atama
Henkel Kurumsal
Kıdemli Başkan
Yardımcısı ve Henkel’in
Kuzey Amerika’daki
Tüketim Ürünleri İş
Birimi sorumlusu JensMartin Schwärzler,
1 Kasım 2017'den
itibaren geçerli olmak
üzere, Henkel Yönetim
Kurulu'na atandı.
Yönetim Kurulu’nda
Pascal Houdayer'in yerine
geçecek olan Schwärzler,
aynı zamanda Henkel
Beauty Care İş Birimi’nin de sorumluluğunu üstlenecek.
Jens-Martin Schwärzler, Henkel'e 1992 yılında katıldı
ve 2015’in başından bu yana, Kuzey Amerika’nın
Tüketim Ürünleri İş Birimi’nden sorumluydu. Jens-Martin
Schwärzler, Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi'nden
ekonomi yüksek lisans derecesine sahip.

Vodafone Türkiye İcra
Kurulu’na atama

Vodafone Türkiye’de Müşteri Operasyonlarından
Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine
30 Ekim 2017 tarihi itibariyle Emre Ergun getirildi.
Ergun, Vodafone Türkiye’de Müşteri Operasyonları,
Dijital Kanallar ve Satış, Dijital Ürün Yönetimi,
Dijital Deneyim ve Omni Kanal Yönetimi alanlarının
sorumluluğunu üstlenecek. Son olarak TEB’de Pazarlama
Ödeme Sistemleri ve Müşteri Etkileşim Merkezi Grup
Direktörü olarak görev yapan Emre Ergun, bundan
önce Fibabanka’da Perakende Bankacılık ve Dağıtım
Kanallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
çalıştı ve bu kapsamda bankanın Dijital ve Çoklu Kanal
Stratejisini yürüttü. Öncesinde ise Credit Europe Bank
bünyesinde sırasıyla Ukrayna ve Romanya’da Perakende
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapan Ergun; Finansbank ve Citibank bünyesinde
de Doğrudan Satış, Şube Satış, Tele-Marketing ve Çağrı
Merkezi, Tüketici Finansmanı, Ürün Pazarlama, Müşteri
İlişkileri Yönetimi ve Pazar Araştırmaları alanlarında çeşitli
görevler üstlendi. Ergun, Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde
Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı.

13 - 19 Kasım
2017

Eğitimde yenilikler katlanarak
gelişiyor

Enocta, danışmanlık
misyonunu güçlendirerek,
içerik üreticileriyle ihtiyaç
sahibi kurumları buluşturacak
bir platform olmayı hedefliyor.
Bulut kullanımını geliştirerek,
kurumların kendilerine en
uygun eğitim ve danışmanlık
hizmetlerine erişimini
kolaylaştıracak bir hizmet
anlayışı ile Enocta, içerik
üreticileri için bir pazar yeri
olmayı da hedefliyor. Bu yeni
vizyon paralelinde, kurumsal
eğitim danışmanlığı alanına
odaklanan Enocta, şirketlerin
gerçek eğitim ihtiyaçlarını
belirlemelerine yardımcı
olacak ve oluşturacağı geniş
platformla en başarılı içerik
üreticileriyle şirketler arasında
bir köprü olacak. Böylece
küresel bazda eğitim ve eğitim
teknolojileri trendlerinin
izinden giderek şirketlere
en uygun eğitimleri ve
deneyimleri sunan Enocta,
değişen müşteri ihtiyaçlarını

baz alarak, farklı segmentteki
müşterilerin, ihtiyaçlarına en
uygun, en yalın ve en pratik
eğitim yönetim sistemlerine
ve içeriklerine erişebilmesi için
çalışmaya devam edecek.
Advancity ile işbirliği
Bu arada, akademik
e-öğrenme alanında 15’inci
yılını kutlayan Enocta,
Advancity ile yeni iş ortaklığı
anlaşması imzaladı. Bu iş
ortaklığı ile iki e-öğrenme
şirketi, akademik dünyaya
daha kaliteli, hızlı ve zengin
çeşitlilikte ürün ve hizmet
sunmayı hedefliyor. İşbirliği
kapsamında, Öğrenim
Yönetim Sistemi olarak
Enocta Akademik Eğitim
Platformu yerine Advancity
ekibi tarafından geliştirilen
ve halihazırda 47 üniversite
ve 600 bini aşkın öğrenci ve
öğretim görevlisi tarafından
kullanılan ALMS yazılımı
kullanılacak. Yine işbirliği

kapsamında, sanal sınıf
çözümü olarak da Advancity
ekibi tarafından geliştirilen
entegre çözüm Perculus
sanal sınıf uygulaması
konumlandırılacak. Enocta
Akademik Eğitim Platformu
yazılımını kullanan mevcut
Enocta müşterilerine ise uygun
tekliflerle kademeli olarak
ALMS yazılımına geçiş fırsatı
sunulacak. Enocta Akademik
Eğitim Platformu yazılımı
kullanan üniversiteler, kendileri
ile belirlenecek bir zaman
planına uygun olarak bu yeni
çözümlere geçiş yapabilecek.
Enocta müşterilerinden Adobe
Connect sanal sınıf uygulaması
kullanan üniversitelere de
gerekli destek sağlanacak.
Enocta ve Advancity ekipleri,
bu geçişin sorunsuz ve eksiksiz
olması için tüm önemli
verilerin yeni sisteme taşınması
konusunda çalışacak ve yeni
sistemin kullanım eğitimlerini
ücretsiz olarak sağlayacak.
Bu arada Advancity,
Enocta’nın diğer ürün ve
hizmetlerinin üniversitelere
satış hakkına da sahip
olacak. Öğrenci adaylarının,
öğrencilerin, akademik ve
idari personelin tüm eğitim
ihtiyaçlarında, mevcut ve yeni
geliştirilecek olan ürünlerle
çözümler sunulacak. Enocta
da Advancity tarafından
geliştirilen diğer ürünlerin
satış yetkisine sahip olacak ve
kurumsal pazarda bu ürünleri
konumlayabilecek.

Günde bir saat ayakta çalışsak
keşke…

Küresel fitness şirketi Life
Fitness, insanları aktif tutma
misyonuyla “Inmovement”
hareketini başlattı. Türkiye’nin
önde gelen şirketleri de Life

Fitness’ın “InMovement”
hareketini tanıyarak, iş
süreçlerini uyarlamak için
girişimler yapıyor. Life Fitness,
“Her gün 3 saat ayakta
durmak, yılda 10 maraton
koşmaya eşit” diyerek
çalışanları “InMovement”
hareketine katılmaya ve
daha aktif olmaya çağırıyor.
İş hayatında gün boyu
oturanları vücutlarında
beliren rahatsızlıklarından
kurtaracak, mesai saatlerinin
daha aktif geçirmelerini
sağlayacak, her türlü çalışma
alanına monte edilebilen
“InMovement” ailesi ile

ayakta çalışarak daha sağlıklı
olmak mümkün. Çünkü Life
Fitness, çalışanları gün boyu
oturmalarından dolayı beliren
rahatsızlıklarından kurtaracak,
mesai saatlerinin daha aktif
geçirmelerini sağlayacak, her
türlü çalışma alanına monte
edilebilen ve ayakta çalışmaya
imkan veren “InMovement”
ailesini tasarladı. Bu kapsamda
tam fonksiyonel çalışma
istasyonu ve koşu bandı
olan “Treadmill Desk” ile
kullanıcılar ofis saatlerinde
iş rutinlerine devam edip,
e-postalarını okuyabiliyor,
toplantı bile yapabiliyor.

IBM Resilient ile tek platformda
rahat edin!

SİBER SALDIRIDAN ÖNCE!

Platin Bilişim IBM Resilient çözüm ortağıdır.
İnsan, teknoloji, süreç döngüsünü en verimli şekilde otomatize edin.
“Platin Bilişim deneyimli mühendis kadrosu ile IBM Resilient ile başarılı proje
yapmış yetkili markadır ve piyasadaki güçlü SIEM çözümleri ile entegredir.”

SOC Otomasyonu

Hızlı Aksiyon Alma

Genel Müdürlük: Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.
No:10, Ataşehir / İSTANBUL Tel: +90 216 416 3096
Ankara Şube: Nergis Sok. Via Flat İş Merkezi, No:7/2 -872
Kat:3 Söğütözü / ANKARA Tel: +90 312 258 6490

www.platinbilisim.com.tr

Verimli Operasyon
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Gökhan Güleç, Qualcomm
Türkiye’ye yön verecek

İşte dünyanın en iyi
işverenleri!
56 ülkede ölçek ve sektör bağımsız şirketlere mükemmel
işyeri inşa etmeleri ve geliştirmeleri konusunda destek veren
Great Place to Work Enstitüsü, bu yıl yedinci kez düzenlenen
Dünyanın En İyi İşverenleri listesini açıkladı. Listede; güvenilirlik,
saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi kavramları başarılı
bir şekilde kurum kültürlerine dahil etmeyi başaran 25 şirket yer
aldı. Araştırmada, söz konusu şirketlerde samimiyetin, insani
ilişkilerin ve İK yaklaşımlarının daha iyi olduğu ortaya çıkarken,
çalışanların şirketlerinden gurur duydukları da görüldü.
Salesforce, kurum kültürüne verdiği önemle sıralamada ilk
sırayı alırken, Adecco ise kurum kültüründe aldığı mesafe ile
bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Listenin üçüncü sırasında ise SAS
Institute yer aldı. Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp
Toprak, “İnsani ilişkilerin pozitif yönde geliştiği, işbirliğinin
arttığı ve kendilerini çalıştıkları şirketlerde güven içinde hisseden
çalışanlar, kurumlarının ekonomik performansını yükseltiyor”
dedi.

Qualcomm'un Türkiye
ofisine Genel Müdür olarak
Gökhan Güleç atandı.
Güleç; Nokia, Turkcell ve

Motorola gibi şirketlerde
edindiği deneyim ile
Qualcomm'un Türkiye
operasyonlarını üstlenecek.
1996 yılında University
of Toulouse III Elektronik
mezun olan Gökhan
Güleç, University of Rennes
I'de Bilgisayar Bilimleri
ve Telekomünikasyon
bölümlerinden çift yüksek
lisans derecesi aldı.
Profesyonel kariyerine
1999 yılında Motorola'nın
Swindon'daki ofisinde
Araştırma Mühendisi olarak
başlayan Güleç, 2001 yılında

Yazılım Tasarım Mühendisi
olarak göreve başladığı
Nokia'da 2012 yılına kadar
çeşitli departmanlarında
üst düzey yönetici olarak
çalıştı. Güleç, Nokia'daki
Symbian Teknoloji Pazarlama
Direktörlüğü görevini 2012
yılına kadar sürdürdü. 20122017 arasında Turkcell'in
akıllı cihazlar, IoT, SaaS ve
dijital öğrenme çözümleri
stratejilerine Kıdemli Direktör
olarak yön veren Gökhan
kariyerine Qualcomm Türkiye
Genel Müdürü olarak devam
edecek.

BThaber

ETKİNLİK TAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R

16 - 19 Kasım 2017
2. Kamu Bilişim Zİrvesi
Gloria Golf Resort Otel Antalya
AYRINTILI BİLGİ:
www.kamubilisimzirvesi.com

19 Kasım 2017
ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu
Crown Plaza Ankara
AYRINTILI BİLGİ:
www.thinktalkodtuggt.org

E T K İ N L İ K L E R

4-5 Aralık 2017
Disrupt Berlin 2017
Berlin, Almanya
AYRINTILI BİLGİ:
https://techcrunch.com

Y U R T İ Ç İ

12 Aralık 2017
BTvizyon Girne Toplantısı
Kıbrıs
AYRINTILI BİLGİ:
www.btvizyon.com.tr

Y U R T D I Ş I

40.000+ ekran yönetimi
18 ülkede hizmet

SİSTEM 9
DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE
KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN!
Sistem 9’un profosyonel ekran çözümleriyle
kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın,
kurumsal iletişiminizi güçlendirin.

PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ
KURUMSAL TV

VIDEO WALL

İNTERAKTİF UYGULAMALAR

VİTRİN ÖNÜ DİJİTAL POSTER

LED EKRAN

Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir,
afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir
ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz.
Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası
7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında.

info@sistem9.com www.sistem9.com 0212 691 64 00
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İyi bir hafta olsun,
Bilişim Zirvesi ’17 yorgunuyuz,
ama yine keyifli, ziyadesiyle
verimli bir etkinlik sonrası
yorulmak bahane, 2018 yılı
zirvesine şimdiden hazırlanmaya
başlamak şahane. Zirveye
dair detayları gazetemizde
hem bu hafta hem ilerleyen
sayılarımızda tüm detayları
ile okuma fırsatın olacak,
hem malum burada yerim
sınırlı. Ama Türkiye’nin bilişim
ekosistemine, özel sektörü,
kamu birimleri ve STK’larına
binlerce kez teşekkürler.
Eskiden bir diziyi baştan sona
izleyebilmek için TV karşısına
geçip yeni bölümünün
yayınlanmasını beklerdik, ama
‘streaming’ çağında bir dizinin
tüm bölümlerini peş peşe,
üstelik akıllı telefondan tablete
pek çok farklı cihazda izlemek
mümkün, ki biz ’80 çocukları
için de bulunmaz nimet. Ancak
Netflix’e göre, Türkiye dahil
pek çok ülkede, televizyon
tahtını hiç kaptırmadı. Dizi ve
film izlemek için hala en çok
tercih edilen araç. Dünden
bugüne tek fark, TV izlerken
farklı cihazlarla da etkileşim
kurmamız. Özellikle Türkiye
ve Asya Pasifik ülkelerindeki
Netflix kullanıcılarının TV izleme
alışkanlıklarının benzerlik
gösterdiği görülüyor. Hepsi,
dizi ve film izlemek için sayıları
üç ila beş arasında değişen
internet bağlantılı cihazlar
kullanıyor. Yani tek cihaz
hakimiyeti giderek devredışı
kalıyor.
Şimdi yola çıkma ve en
kestirme rotaları kullanma
zamanı… Tek tuşla olduğun
yere taksi hizmeti sağlayan
akıllı telefon uygulaması
BiTaksi, yeni güncellemesiyle
yol tarifi sorununu ortadan
kaldırıyor. BiTaksi kullanıcıları
artık yolculuk öncesinde
veya yolculuk sırasında varış
noktasını seçebiliyor, yol tarifi
yapmak zorunda kalmıyor. Ana
ekranda bulunan varış noktası
ekleme butonuyla kullanıcılar,
sıklıkla gittiği yerleri ve favori
adreslerini görüntüleyebiliyor,
tek tıkla varış noktasını
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Yorulduk, ama zirveye de bu
yakışırdı

seçebiliyor. BiTaksi yolcusu ile
eşleşen sürücü, varış noktası
seçimini ancak yolculuk
başladığı andan itibaren
görebiliyor.
Sırada çevresel gündemim var.
Eczacıbaşı Profesyonel yüksek
kaliteli, kullanışı pratik ve çevre
dostu ürünleriyle; 31 Ekim
Dünya Tasarruf Günü’nde kağıt
tasarrufunun önemine dikkat
çekti. Selpak Professional ve
Marathon markalarıyla son
tüketiciye ulaşan Eczacıbaşı
Profesyonel, Sürdürülebilir
Orman Yönetimi’ni
destekleyerek çevresel
sorumluluğunu da yerine
getiriyor. Yani hem bireylerin
tasarruf etmesini sağlıyor hem
bilfiil çevre dostu adımlar atıyor,
örnek olsun.
Kadıköy Belediyesi, iklim
değişikliğinin olumsuz
etkilerinin önlenmesi için
harekete geçmiş. Avrupa
Birliği (AB) tarafından finanse
edilen “Türkiye’de İklim
Değişikliği Alanında Kapasitenin
Geliştirilmesi Hibe Programı”
çerçevesinde yaklaşık 50 bin

avro hibe almaya hak kazanan
Kadıköy Belediyesi, çalışmalarını
başlatmış. Bir yıl sürecek
proje ile katılımcı perspektif
ile belediye personeli ve
Kadıköylülerin aktif katılımıyla
iklim değişikliğinin etkilerini
azaltmaya yönelik çalışmalar
yapılacakmış. Emin ol,
ilçemdeki bu çalışmalarda ben
de yerimi alacağım.
Böylece sıra ödüllere gelir…
Sony, Los Angeles’ta 25
Ekim’de düzenlenen 69.
Mühendislik Emmy Ödülleri’nde
Television Academy tarafından
Philo T. Farnsworth Kurumsal
Başarı Ödülü’ne layık görülmüş.
Bu sefer kurumsal bir ödülden
ziyade, bizim gibi teknoloji
alışverişseverleri için ödül gibi
bir haberim var sana. Zira
MediaMarkt, Türkiye’deki 10.
yılını Türkiye’de büyüyeceğini
müjdeleyerek kutluyor. Müşteri
memnuniyetini merkeze
alan yaklaşımıyla yeni nesil
elektronik perakendeciliğinin
kurallarını belirleyen şirket,
yatırımlarını artıracağını
açıklamış. Az buz değil,

Türkiye’de elektronik
perakende sektörünün 40
milyar TL’lik büyüklüğü
var ve sektördeki büyüme
oranının 2020’ye dek yüzde
5,9 olması öngörülüyor. Bu
da MediaMarkt’ın faaliyet
gösterdiği ülkeler arasında
Türkiye’nin elektronik
perakende pazarına ilişkin
büyüme beklentisinin en yüksek
olduğu ülke konumunda
bulunduğunun göstergesi.
Alcatel, TOP/COM GRANDS
PRIX Müşteri Ödülleri’nin
“Global Tasarım”
kategorisinde, yeni marka
platformu “enjoy.now” ile
TOP/COM Gümüş Ödülü’nü
kazanmış. Canon’un geniş
formatlı tek sensörlü fotoğraf
makinelerine yönelik “4K
zoom lensi” serisinin tamamı,
teknoloji ve mühendisliğin
Emmy Ödülü’nü almış.
Televizyon Sanat ve Bilim
Akademisi (ATAS) tarafından
verilen teknoloji ve mühendislik
Emmy Ödülleri, 69 yıldır
yayıncılık teknolojisindeki
gelişmeleri ve yenilikleri

ödüllendiriyor. Canon’da
ödüller bununla sınırlı değil.
Canon, Océ Arizona düz
yataklı yazıcı ailesinin hızlı
kuruyan UV mürekkepleri ve
yeni lanse edilen Océ Colorado
rulodan ruloya yazıcının
Canon UVgel mürekkebi, UL
Environment’tan GREENGUARD
Gold Sertifikası’na layık
görülmüş. Çevre için atılan
adımlar gördüğün gibi ödülsüz
kalmıyor.
4 Kasım’da ‘Kuş Yuvası’
olarak da bilinen Pekin Ulusal
Stadyumu’nda Kore’nin en
iyi iki takımını karşı karşıya
getiren League of Legends
final mücadelesinde kazanan
Samsung Galaxy oldu.
Geçtiğimiz yıl SK telecom T1 ile
oynadığı final maçını kaybeden
ve bu yıl rövanş için bir kez
daha rakibinin karşısına çıkan
Samsung Galaxy, 3-0’lık skorla
şampiyonluğunu ilan etmiş.
Kariyer.net, en beğenilen
markaların ve projelerin yarıştığı
15. Altın Örümcek Web
Ödülleri’nde ‘Halkın Favorisi’
seçilmiş. Hem de şirket, bu
yıl ilk kez katıldığı “Hizmet”
kategorisinde 10 marka
arasından öne çıkarak, halkın
en çok oy verdiği ve beğendiği
marka olmuş.
Haftaya noktayı bu sefer bir
ilimizin gurur veren başarısı
ile koyuyorum. Edebiyat, film,
müzik, zanaat, halk sanatları,
tasarım, gastronomi ve medya
olarak belirlenen 7 farklı
temadan oluşan UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı’na Kütahya
çinisi ve folkloru zanaat ve
halk sanatları alanında dahil
edilmiş. Bu yapıya, daha önce
Türkiye’den 2015 yılında
gastronomi alanında Gaziantep
kabul edilmişti. Kütahya’nın
dünyada Çini’nin tescilli
başkenti olduğunu dile getiren
Kütahya Belediye Başkanı Kamil
Saraçoğlu, 2 yıl süren hazırlıklar
sonucunda yapılan çalışma ve
çabaların karşılıksız kalmadığını
vurgulamış. Memleketimizden
daha nice gurur veren adımlar
ve ödüllerin haberini paylaşmak
dileğiyle.
Yeni haftada buluşalım,

REKLAM SATIŞ GRUBU
YIL 22
SAYI 1146

BThaber Yayıncılık ve Etkinlik Hizmetleri A.Ş. adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Neslihan Aksun
neslihana@bthaber.com.tr

www.bthaber.com

BThaber Grubu
Yayın Koordinatörü
Ayhan Sevgi
ayhans@bthaber.com.tr
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en son haberleri, yenilikleri ve
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Step by step: REconomy!
ICT Summit, Turkey’s biggest
event in the field of informatics
technology was held at the
Istanbul Congress Center on
7-8 November with the main
theme of “Disruptive and
Innovative Digital Economy”.
The digital economy was
discussed in the event that
lasted for two days with motto
of “REconomy Begins!”. ICT
Summit - bringing together all
the parties of the digital world
for over 17 years - more than
200 speakers and panelists
from national and international
arena today highlighted the
present and future of the
digital economy. A total of
4217 people participated in
the sessions in the different
halls of the event
Bearing in mind that in an
age when digital technologies
are deeply influencing the
economy and socio-cultural
structure, BTHABER Corporate
Group President Murat Göçe,
in his opening speech of the
ICT Summit, stated that: “This
turning point does not just
change the economic order;
it also changes the society’s
ways of doing business and
human relations, replacing its
own order, forming its way of
relationships and own world
view. So either you’ll be a part
of the digital economy or you’ll
be ancient!”
Recalling that the only
shining point of Turkey is
high technology production
on the way to international
competition, Göçe said: “The
disruptive and innovative
foundations of the digital
economy, which was launched
after the wave of Digitalization
and Industry 4.0, are being laid
out in front of our feet with
the principles of economy. We
embrace a lot of approaches
in the context of this sharing
event, with the ‘REconomy’
concept.”
The second day of the ICT
Summit started with the
public opening session hosting
Deputy Undersecretary of
the Ministry of Transport,
Maritime Affairs and
Communications Galip Zerey
and Information Technologies
and Communications Authority

Chairman Dr. Ömer Fatih
Sayan.
Galip Zerey commented as: “I
participated in maybe 14-15
out of 17 ICT Summits. I am
even familiar with the event
beforehand. I think that the
Summit is a very important
event and I thank you very
much for the organizers’
efforts. We are still working on
the pioneering of Turkey in the
5G technology that is expected
to be used commercially in
2020 and the use of domestic
and national products as much
as possible. We work here
with the industry, universities,
managers, operators and this is
a highly focused issue.”
BTK President Dr. Ömer
Fatih Sayan mentioned the
following in his speech: “We
are experiencing a digital
revolution, disruptive and
innovative digital economy.
The fact that the process
is called as ‘REconomy
begins’ indicates that
the digital economy has
many developments and
changes within. While the
developments in the sector
actually lift the existing
business models, business
lines, firms that do not
keep up with innovation,
new business models and

business lines are emerging
and offer new opportunities.
These developments are
very closely related to the
public administrations as well
as the private sector, their
employees and employers and
all parties that are obliged to
capture this development.
We can show two different
approaches here. First, how
technological improvements
will affect our business, and
secondly, what we will do
in the future, or how we
will adapt our business to
technological developments.
So we need to ask what kind
of technological developments
we can use, even what type
of technological infrastructure
we need for development and
what kinds of technologies we
should use. The first approach
will ensure that we follow
the future and the second
will ensure that we capture
and even predict the future.
These two approaches will be
decisive in all the speeches and
evaluations to be done here
today.
In the meantime, we have two
important goals. These are
being able to create attractive
conditions to ensure that the
data produced in our country
are not exported abroad

and to make our country a
regional data center. In the
statement of the ICT Summit,
the following sentence about
digital technologies has been
spotted. ‘The digital world,
changing the ways of doing
business, changing human
relationships, replacing their
own arrangements, their forms
of relationship and their own
worldview.’ It is an accurate
sentence, accurate and harsh.
We are the sons of civilization
founded by people who would
not accept such a sentence
in terms of workflows. If
we are not involved in the
development process of digital
technologies, we will lose
many of our existing cultural
and social values. Yes, we
need indigenous national
production, but it is not just
for defense purposes, let’s
not forget that we will do this
work without losing our own
qualities.”
Road map of digital economy
There is a digital economy
one step beyond the digital
transformation that internet
and mobile technologies are
fueling. New technologies
such as IoT, Industry 4.0,
M2M, artificial intelligence,
augmented virtual reality,
analytics, cloud the foundation

of connected and smart digital
economy is being laid.
ICT Summit’17 designs and
constructs a brand new
digital economy model that
is inevitable for individuals,
companies and countries with
its dynamism and publicity
by means of its main theme
“Disruptive and Innovative
Digital Economy – REconomy
Begins!” The ideas, designs,
models, experiences, goals
and dreams that formed the
foundations of the digital
economy took place in the ICT
Summit for two days.
Informatics world supported
children with leukemia
ICT Summit’17 was held in
the same period this year
with the anniversary of LÖSEV
and the “Week of Children
with Leukemia” dates. In this
context, ICT Summit, together
with LÖSEV and the Japanese
Culture and Information
Center, carried out the
“Crane Bird Origami” project
throughout the event with the
sponsorship of OCTOPOD.
Detailed information on the
sessions and conclusions of the
ICT Summit 17 can be found
in our file titled “REconomy
Begins!” on 1148th issue
of BThaber, which will be
published on November 27th.

Leading companies in Fast 50 Turkey 2017
The results of the Deloitte
Technology Fast 50 Turkey
2017 Program, which offers
Turkey the opportunity
to open up to the fastest
growing technology
companies in Europe and the
world, was announced via
the award ceremony held at

the Deloitte Values House
in cooperation with NRW.
INVEST, Germany’s North
Rhine-Westphalia Investment
Support and Promotion
Agency. The program, which
was held 12th time in Turkey,
announced the leader as
OPLOG which was founded

in Bilkent Cyberpark in 2013,
with a growth of 4,054%
in the last four years. At the
award ceremony, Armut
took the second place with
a growth rate of 2,800%,
while Teknofix took the third
place with 635% growth. The
fastest-growing technology

companies in Turkey compete
in the program P.I. Works,
NRW.INVEST Technology
Special Award and the “Big
Stars” category, where the
technology companies that
earned over 50 million Euros
in revenue during the 2016
fiscal year were assessed

among themselves according
to the growth rates of the
last four years, Aselsan,
Innova and Intertech lead the
way. Innova is also the only
company that has been able
to enter the Fast 50 list since
2006, when the program
started.

Private social networking for
organizations
Developed by Univera,
Turkey’s first corporate social
networking application,
Panorama Social gives you
a new perspective on your
business organization.
Panorama Social specially
developed for intra-use and
being 100% native software, is
one of the innovations offered
by Univera’s solution platform

Panorama. The businessfocused social networking
application, Panorama Social,
offers an environment where
users can develop new business
models, while also providing
a pleasant and interactive
working environment.
Panorama Social enables
Univera’s solution platform
to integrate with Panorama’s

other solutions to make
business processes more
successful. In addition,
Panorama Social, which can
work integrated with ERP and
CRM applications, offers more
efficient working environments
with different business models
at the organizations.
The momentary in-house
information flow is the key

to complete the business
processes completely and
successfully, that is where
Panorama Social comes
right in. The staff working in
different locations meets and
communicates continuously
in a single environment with
many features such as instant
information, instant help
request, task assignment,

information / document
/ report / video / photo
sharing, event creation and
management and instant
sharing of field activities. In
addition to its work-oriented
features, it also benefits in
terms of employee loyalty,
belonging, dissemination of
corporate culture and employee
awareness.

Data power and IT competence are the
insurances of the insurance sector
Insurance literacy will
increase the purchases.
Parallel to this expectation,
Anadolu Sigorta is
taking steps to focus on
continuously upgrading the
quality of its channels.
Anadolu Sigorta, which
created a digital strategy in
December 2015, actualized
most of its plans in the
years 2016-2017. “Our
channels are banks, agencies
or brokers.” said Anadolu
Sigorta Deputy Chief
Executive Officer Mehmet
Abacı and added that they
attach importance to the
steps to support the agency

and branch channel while
continuing to give priority
to their own channels in line
with this strategy. In this
ecosystem, the company,
which attaches importance
to an internet structure that
supports the agency channel,
also defined the structure of
customer ownership. “When
you visit our site, we know
which agency you work
with. If you are working
with two agencies, you will
be informed and asked that
‘if you are going to get a
new policy, you have taken
your car insurance from the
agency A and the traffic

insurance from agency B
and now you want to get
the travel insurance from A
or B’ Mehmet Abacı drew
the attention to the critical
importance of dominating
data and statistics in
insurance at this point.
Mehmet Abacı noted that
corporate IT investments
and the sector as well as the
company’s priorities are as
the following:
“We renewed our website
in our 90th year anniversary.
Then we also did the internet
branch on the integration
of the corporate web page.
We maintain the general

theme of the corporate web
structure; protect the internet
branch, mobile branch, and
mobile web and Sigortam
Cepte mobile application. We
are further developing the
mobile web structure. We
protect the content of the
corporate website. We have
an online branch under it.
This is a safe area, there is a
‘Poliçem Hazır’ (Policy Ready)
area where everybody can
enter and purchase easily.
We are constantly improving
this in mobile. We also make
all the Anadolu Sigorta
agencies that we work with
us sell through the Digital

Agency Project (DAP). We
actualized the DAP structure.
You can still get individual
products from the internet in
the ‘Poliçem Hazır’ structure
including car insurance,
DASK, health, travel abroad
and traffic. We have similar
products in the online
shop. Housing is missing in
individual products but it
will soon take its place here.
There will also be individual
accident policy section. We
have completed the DAP
project so that Anadolu
Sigorta agencies can sell the
same within the corporate
web pages.”

