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YASAD’da Güneş bir dönem daha başkan
YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) 20182019 yıllarında görev yapacak yönetim
kadrosunu belirledi.
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Bilişim Grubu, çalışma gruplarını oluşturdu
Aralık ayında kuruluş çalışmalarını
tamamlayan Bilişim Grubu, çalışma
gruplarını oluşturmak üzere biraraya geldi.
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Kayba karşı 1 yatırın, 10 alın!

Küresel bazda dev bir hacme ulaşan
kripto para piyasasında yaşanan
dalgalanmalar, yatırımcıların da
hızlı biçimde alım-satım işlemleri
gerçekleştirmesini gerektiriyor.

5G, genişbant adımları ve
Stratejik Plan öncelik!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2018 Yılı İş Planı yayımlandı.
2019-2021 Stratejik Planı'nın hazırlanması, 5G stratejisini netleştirmek adına
düzenlenecek çalıştay, genişbant stratejisinin daha da netlik kazanması ve
güvenlik başlığındaki çalışmalar 2018 takviminde öne çıkıyor.
Bulut_Satis-BT-6x10.pdf
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Kurumsal Baskı
Sistemleri: Kağıdın İşlevi
Yeniden Tanımlanıyor

Kağıtsız ofis söylemlerinin
tersine kurumsal baskı
sistemlerinin önemi artmaya
devam ediyor. Ayrıntılar dosya
sayfalarımızda.
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5G, genişbant adımları ve Stratejik Plan öncelik!
Kamu idareleri; orta ve uzun
vadeli hedeflerini, politikalarını,
önceliklerini, performans
ölçütlerini ve bunlara ulaşmak
için izlenecek yöntemleri stratejik
planlar ile tanımlıyor. 20162018 dönemi için hazırlanan
Stratejik Planın süresinin dolacak
olması ışığında, sonraki dönemde
BTK’nın takip edeceği stratejileri
belirlemek üzere 2019-2021
Stratejik Planı hazırlanacak. Bu
süreçte yine iç ve dış paydaşların
görüşlerine başvurarak şeffaf ve
katılımcı bir yöntem izlenecek.
5GTR Forum Çalışmaları ve
5G Stratejisi ve Yol Haritası
Çalıştayı ise 2018'in öncelikli
gündem başlığı olacak. BTK
koordinasyonundaki 5GTR Forum
organizasyon yapısı altında
kurulan Çekirdek Ağ, Fiziksel
Ağ, Hizmet ve Uygulama ile
Standardizasyon Çalışma Grupları
tarafından Türkiye 5G Stratejisi
ve Yol Haritası’nı içeren Beyaz
Kitap hazırlanması planlanıyor.
BTK koordinasyonunda yapılacak
çalıştayla Türkiye 5G stratejisi
ve yol haritasının ilgili tüm
paydaşlara ve kamuoyuna
duyurulması hedefleniyor.

dikkate alınarak, siber olayların
gerçekleşme ihtimalini ve
muhtemel etkilerini azaltmak,
kritik altyapıların hizmet
sürekliliğini ve veri güvenliğini
sağlamak amacıyla; kapasite
inşası, yani siber güvenlik
alanında nitelikli personel
yetiştirilmesi, eğitim faaliyetleri,
ayrıca teknolojik tedbirlerin
alınması, yani erken tespit,
alarm üretme, önlem alma gibi
teknik çözümlerin temini, bunun
yanında etkin işbirliklerinin
geliştirilmesi ve koordinasyonun
sağlanması, ayrıca kritik altyapı
ve verilerin korunması, yani kritik
altyapılara ait varlıkların tespitinin
genişletilmesi, düzenleme,
denetleme gibi çalışmaları
kapsayan faaliyetler yürütülecek.
Böylece siber güvenliğe ilişkin
düzenlemelerin yayımlanması,
ulusal ve uluslararası tatbikatlara
katılım, SOME’ler ile çalıştaylar
düzenlenmesi, kritik altyapılara
ait varlıkların tespitinin
genişletilmesi ve bunun takibi,
teknolojik tedbirlere ilişkin
yazılımların geliştirilmesi ve
bunların temini somut bir çıktı
olacak.

Spektrum kıtlığına ve altyapı
maliyetlerine son
Artan veri kullanımı paralelinde
mobil hizmetlerin spektruma
olan ihtiyacı artarken, örneğin,
AB üye devletleri için RSPG tüm
AB halkının asgari 30 Mbit/s
hızla mobil genişbant servislerine
erişebilmesi adına 2020’ye kadar
1200 MHz’lik bir spektrumun
mobil genişbant hizmetler için
belirlenmesi gerektiğine karar
verdi. Mobil genişbant hizmetler
için belirlenmiş spektrumun
tahsis edilme zamanları ile
birlikte kamuoyuna duyurulması
da mobil işletmecilerin
yatırım planlarını daha verimli
yapmalarını sağlayacak, bu da
spektrum kıtlığı ve artan veri
kullanımına bağlı olarak daha
fazla altyapı yatırım maliyeti
oluşmasını engelleyecek. Bunun
yanında, mobil genişbant
stratejisi ile mobil genişbant
hizmetlerine ilişkin belirlenen
hedeflerin, yani kişi başına
asgari veri indirme hızının AB
standartlarına yükseltilmesi ve
erişim ücretlerinin düşürülmesi
adına için gerekli bir yol haritasını
sunacak. İlgili çalışmanın
Haziran ayında tamamlanması
hedefleniyor.

TRABİS için geri sayım
Bunların yanında, İnternet Alan
Adları Yönetmeliği çerçevesinde
TRABİS’i kurmak ve işletmekle
görevlendirilen BTK, TRABİS
altyapısı kurulumu ile alan adı
yönetimi devir çalışmalarını
yürütüyor. Hedef ise TRABİS’in
faaliyete başlaması ve daha
şeffaf, daha kolay yöntemlerle,
daha uygun fiyatlar karşılığında
ve rekabetçi ortamda
gerçekleştirilebilen “.tr” uzantılı
alan adlarının tahsisi söz konusu
olacak.

Güvenlikte detaylı adımlar
BTK'nın kaçınılmaz olarak
kesintisiz önceliği olan güvenlik
de 2018 gündeminde kapsamlı
biçimde yerini alıyor. Ulusal siber
güvenliğin sağlanması adına
BTK'ya verilen yeni görevler de

Denetim ile etkili rekabet
2018 yılı iş planının öncelikli
başlığı BTK'nın denetimine
tabi gerçek ve tüzel kişiler ile
yetkilendirilmiş işletmecilerin
denetimi olacak. BTK’nın
düzenleme ve denetleme
faaliyetleri kapsamında gerek
5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu’nun 59’uncu maddesinin
birinci fıkrası, gerekse ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile
BTK’ya verilen denetim yetkisi
çerçevesinde, BTK’nın denetimine
tabi gerçek ve tüzel kişilerin
mevzuata aykırı davranışlarının
tespit edilmesi ve karşılığında
idari yaptırımların uygulanması
hedefleniyor. Yıl sonuna
kadar tamamlanacak olan bu
denetim çalışması ile hedef;
tüketicilerin ve kullanıcıların hak
ve menfaatlerinin korunması için
gereken tedbirleri alarak, söz
konusu hizmetlerden maksimum
fayda etmelerinin sağlanması,

elektronik haberleşme
sektöründe etkin ve sürdürülebilir
rekabetin tesis edilmesi.
Pazar analizleri
tamamlanacak, e-ticaret
için posta sektörü
değerlendirilecek
BTK tarafından başlatılan
“Toptan sabit yerel ve merkezi
erişim pazarları” ve “Sabit
telefon şebekesine erişim
pazarı”na ilişkin dördüncü
tur pazar analizlerinin 2018
içerisinde tamamlanması
planlanmakta. Bu pazar
analizleri ile ilgili pazarlarda
etkin piyasa gücüne (EPG)
sahip olan işletmecilere
getirilen yükümlülükler
gözden geçirilecek, olası yeni
yükümlülükler değerlendirilecek
ve sektörde rekabetin
sağlanmasına yönelik analizler
gerçekleştirilecek. Temmuz
ayında tamamlanması
hedeflenen Posta Sektörü
Değerlendirme Raporu ile posta
sektöründe mevcut durumu
ortaya koymak, özellikle tekelin
durumu, tüketici hakları,
hizmet kalitesi gibi hususlarda
düzenleme gereksinimini
belirlemek amacıyla bir rapor
hazırlanacak. Raporda ayrıca
e-ticaretin dünya ve ülkemizdeki
yansımaları incelenecek ve
sektörün gelişimine yönelik
önerilerde de bulunulacak.
Ölçüm kriterleri belirlenecek
2018 yılı iş planının bir diğer
çalışma başlığı ise Elektronik
Haberleşme Sektöründe
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
kapsamında mobil hizmet kalitesi
bildirimlerinin güncellenmesi.
Bu başlıkta uygulama esaslarının
belirlenmesini sağlayacak ve
2018 yılının bütününü kapsayan
çalışma ile her projenin temel
önceliği olan 'Tüketici hak
ve menfaatlerinin korunması
ve gözetilmesi' başlığını,
etkin rekabet ortamının
oluşturulması ve geliştirilmesi
hedefi izliyor. 1 Nisan 2016
tarihinde hizmete giren 4.5G
haberleşme sistemine yönelik
performans ve ölçüm kriterlerinin
belirlenmesi, mevcut 2G ve 3G
sistemine ilişkin bildirimlerde
güncellemeler yapılması ve mobil
elektronik haberleşme hizmeti
işletmecilerinin BTK'ya yapacağı
bildirimlerde uygulama birliği
sağlanması amacıyla teknik ve
idari düzenleme çalışması işte bu
kapsamda ele alınacak.
Kişisel verilerin korunmasına
yönelik yönetmelikler
BTK'nın iş planında öne çıkan
bir çalışma da Elektronik
Haberleşme Sektöründe Kişisel

Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması Yönetmeliği’nin
çıkarılması olacak. Mayıs ayına
kadar tamamlanma hedefi
olan bu çalışma ile hayata
geçirilecek yönetmelik, Elektronik
Haberleşme Kanunu’nun
51’inci maddesindeki hususların
netleştirilmesi ve konuya ilişkin
ikincil düzenlemenin yapılmasını
hedefliyor. Bu yönetmelikle
tüketicilerin elektronik
haberleşme hizmetlerinden
azami seviyede yararlanması,
bu hizmetlerin kullanımı veya
hizmetlere erişim ile ilgili yaşanan
tüketici mağduriyetlerinin
de asgari seviyeye indirilmesi
amaçlanıyor.
Tüketici memnuniyeti yakın
takipte
Sabit internet hizmet kalitesine
dair ölçütlerin bağımsız izleyici
metodu ile izlenmesi de Eylül
2018'e kadar tamamlanması
planlanan bir proje olarak BTK
görev planında yerini alıyor. Buna
göre, mevcut durumda internet
servis sağlayıcıları, hizmet
kalitesi ölçümlerini kendileri
yapıyor ve kuruma üçer aylık
periyotlarla rapor gönderiyor.
Buna karşılık, işletmecilerin
ölçüm yerlerini bilmeleri ve
ölçüm noktalarının sınırlı olması
gibi unsurlar, bazı sorunları
da beraberinde getirebiliyor.
İşte bunların çözümü adına,
hizmet kalitesi ölçümlerinin
bağımsız izleyici metoduyla
gerçekleştirilmesi için araştırma,
çalışma ve düzenleme yapılması
planlanıyor. Eylül ayında
tamamlanması hedeflenen proje
ile internet hizmet kalitesinin
bağımsız izleyiciler metodu ile
ölçülmesi ve raporlanmasını
sağlayan bir düzenleme
hayata geçirilecek. Tüketici
memnuniyetinin izlenmesi ve
gerektiğinde düzenlemelerin
güncellenmesi, ayrıca elektronik
haberleşme hizmetlerinden
faydalanan tüketicilerin hak
ve menfaatlerinin gözetilmesi
bağlamında işletmecilerin
gerekli şartları yerine getirip
getirmediklerinin izlenmesi ise bu
çalışma başlığının stratejik hedefi.
Haritalandırma ile gerçek
tablo oluşturulacak
BTK'nın 2018 yılı iş planındaki
önemli görevlerden biri Elektronik
Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi
(EHABS) yazılımının kurulumu
olacak. Çalışma, elektronik
haberleşme hizmetinden
faydalanan tüketicilerin hak
ve menfaatlerinin gözetilmesi
bağlamında işletmecilerin
gerekli şartları yerine getirip
getirmediklerinin izlenmesini,
elektronik haberleşme

hizmetlerinin sunumuna ve
altyapılara ilişkin gizlilik, bütünlük
ve erişilebilirliğin sağlanmasını,
elektronik haberleşme
hizmetlerinin kullanımının
yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
EHABS ile elektronik haberleşme
altyapı bilgilerinin tek merkezde
toplanması, bu bilgilerin Coğrafi
Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir
haritada gösterilmesi, geçiş
hakkı ve tesis paylaşımına
ilişkin süreçlerin etkin ve hızlı
uygulanmasına katkı sağlanması,
geçiş hakkı süreçlerinin anlık
takibi, afet ve acil durum
haberleşme envanter bilgilerinin
tutulması, evrensel hizmet ile
afet ve acil durum haberleşmesi
kapsamında genişbant erişimin
yaygınlaşmasına ilişkin politika
belirlenmesine yardımcı olması,
diğer kurumların karar destek
sistemlerine katkı sağlanması
hedefleniyor.

AB düzenlemeleri ile tam
uyum
Türkiye-Avrupa Birliği (AB)
Mali İşbirliği sürecinde AB
müktesebatına uyum çalışmaları
çerçevesinde gerekli finansman
desteğinin sağlanması adına
Avrupa Birliği Bakanlığı’nca
koordine edilen Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı
2. Bileşeni (IPA-2) 20142020 yılı programlaması
kapsamındaki "Hesap Ayrımı,
Maliyet Muhasebesi ve Ağırlıklı
Ortalama Sermaye Maliyeti
Uygulamalarında AB ile Uyum
Sağlanması için Teknik Yardım"
projesi 28 Haziran 2017 tarihinde
resmi olarak başladı ve projenin
1 yıl içinde tamamlanması
hedefleniyor.
İkili işbirliği faaliyetlerinin
geliştirilmesi kapsamında BTK;
bugüne kadar Arnavutluk, Mısır,
İran, Bulgaristan, Fas, Sudan,
Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna,
Senegal, Lübnan, Suriye,
Makedonya, Karadağ, Nijer,
Tunus, Kırgızistan, Sırbistan,
Tayland, Ürdün, Moritanya,
Afganistan, Hırvatistan, Benin,
Sri Lanka, Kamerun, Fildişi Sahili,
Gana, Gine, Kore, Hindistan
ve Kuveyt ile Mutabakat
Zaptı, Japonya ile Ortak
Bildiri imzaladı. Gelişmeler ve
ihtiyaçlar paralelinde, muhtelif
ülkeler ile ikili işbirliği tesisine
devam edilirken, işbirliği
yapılan ülkelerle de mevcut
ilişkilerin güçlendirilmesi yoluna
gidilecek. Nisan ayında hayata
geçirilecek ve üç gün sürecek
olan Uluslararası Çocuk ve Bilgi
Güvenliği Kongresi, “Dijital
Oyunlar" teması ile ulusal ve
uluslararası bilimsel çalışmaların
analizine sahne olacak.
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YASAD’da Güneş
bir dönem daha başkan
YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) 2018-2019 yıllarında görev yapacak
yönetim kadrosunu belirledi. Derneğin başkanlığına Doğan Ufuk Güneş
yeniden seçildi. İstanbul’da 11 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul toplantısında, derneğin yeni dönem yönetim kurulu seçildi. Genel
Kurul toplantısını takiben gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında
ise yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı belirlendi, yeni yönetim
kurulunun görev dağılımı yapıldı.
YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş, yeni dönemde hedeflerinin
Türkiye’nin yerli yazılım teknolojilerinin ulusal bilgi güvenliği açısından
öneminin kamu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, toplumsal
bilinci geliştiren kampanyalarla, yerli yazılım sektörünü büyütmek ve
küresel yazılım firmalarımızın oluşabildiği ekosistemi tesis etmek olduğunu
vurguladı. YASAD’ın önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve
denetleme kurulları şu isimlerden oluşuyor:
Yönetim Kurulu asil üyeler
Doğan Ufuk Güneş
Başkan 			
Gönül Kamalı 		
Başkan Yardımcısı
Atila Zeybek 		
Sayman 		
Rıza Durucasıgil 		
Üye 			
Levent Neşet Tanrıdağ Üye 			
Hayguyi Antikacıoğlu
Üye 			
Ali Durmuş 		
Üye 			
Alim Küçükpehlivan
Üye 			
Levent Sılay 		
Üye 			

Korgün Yazılım
Hayat Bilgi Teknolojileri
Model Bilgi İşlem
Netaş Telekomünikasyon
Aydın Yazılım
Link Bilgisayar
Etiya Bilgi Teknolojileri
Başarsoft
Login Bilgisayar

Ambargo bizi sadece
güçlendirir!
Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği,
“dijital ambargo” ile ilgili basın
açıklamasında şu yorumlara yer verdi:
“Yazılım sektörünün ne kadar stratejik
bir sektör olduğunu, son yaşadığımız
‘dijital ambargo’ sırasında bir kez daha
görmüş bulunuyoruz. Yazılım sektöründe
hizmet veren Türk şirketlerimizin; dünyaya
sundukları yazılım ürünleri, proje yapma
birikimleri ve dünyayla entegre olan yapıları
dijital ambargoya karşı koyacak güçtedir.
Ülkemizde büyük firmaların dışındaki
KOBİ’ler de binlerce başarı öyküsüne imza
atmayı sürdürmektedir. Avrupa, Asya,
Amerika, Ortadoğu gibi dünyanın dört bir
yanına Türk firmaları tarafından yazılım
ve danışmanlıklar ihraç edilmekte. Özetle

Türkiye olarak, Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP) çözümleri dahil yazılımdaki Ar-Ge
kültürümüz ve yetişmiş insan kaynağımız
ile yazılım sektörüne dünya çapında
Türk markalarını çıkartabilecek birikime,
deneyime ve güce sahibiz.
Bir diğer konu da bugüne kadar, Türk
yazılım firmaları genelde iş yazılımları
üzerinde çalışmalar yaptı. Oysa
önümüzdeki süreçte, işletim sistemi ve ofis
uygulamaları çözümlerini de yapmalıyız
ve bunu yapacak güce ve deneyimize
sahibiz. Açık kodlu kaynaklara geçmenin
stratejik önemine vurgu yapacağız. Yazılım
sektöründe yapılabilecek çalışmaları,
üniversite- sanayi işbirlikleri kapsamında da
gündeme getirerek destekleyeceğiz”

Akıllı şehir dönüşümü için
öncelikli adımlar

Yönetim Kurulu yedek üyeler
D. Zafer İnkaya 		
Bilin Yazılım
Sinem Altuncu 		
Cardtek
Saadet Ark 		
Eczacıbaşı Bilişim
Akın Sertcan 		
Logo
Gökhan Girgin 		
Select Yazılım
Haluk Gökmen 		
Ege Sistem
Ertan Barut 		
Globalnet
Alpaslan Tomuş 		
Mikro Yazılım
Tanju Çataltepe 		
Tazi Bilişim
Denetleme Kurulu asil üyeler
Fethi Demir 		
Mega Yazılım
Salih Güçbilmez 		
Asis Otomasyon
Ali Toksoy 		
Ekinoks Yazılım
Denetleme Kurulu yedek üyeler
Nejat Sağtekin 		
Likom
Kemal Sidar 		
Etkin Proje
Uğur Coşkun 		
Bites

KEP kullanımı zorunlu hale getirildi
Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
kullanımı zorunlu hale getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 30 günlük süre içerisinde KEP adreslerini
kurula bildirmeyen kuruluşların yayınlarının 3 ay süreyle durdurulacağını
açıkladı.
Medya kuruluşlarına verilen 30 günlük süre kapsamında, KEP adreslerini
Üst Kurula bildirmeyen kuruluşların yayını 3 ay süreyle durdurulacak ve bu
süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde, ilgili kuruluşların yayın
lisansı iptal edilerek, kanal ve frekans kullanımına son verilecek. RTÜK’ün
bu kararını, TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, şu
sözlerle değerlendirdi:
“KEP, yasal ve geçerli tek elektronik gönderi yöntemi. Bu uygulamaya
kuruluşların sadece zorunluluk olarak bakmamaları gerek. KEP ile birlikte
fesih, dilekçe, başvuru, talimat, ödeme emri, sözleşme, taahhütname,
sipariş, mutabakat, ihbar, ihtar ve e-faturaya e-itiraz gibi alıcıyı ve
göndericiyi belirli yükümlülükler altına sokan her türlü resmi evrak
gönderimi güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak gerçekleştirilir. Bu
arada şirketler de genellikle yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı KEP’i
suçluyor, ancak öncelikle kendi teknik altyapılarını, internet erişimlerini,
kullandıkları tarayıcı ve e-imza protokollerini kontrol edip aksaklığın
sebebinin nereden kaynaklandığını anlamaları gerek.”

Akıllı şehirler dönüşümü konsepti, 1718-19 Nisan 2018 tarihleri arasında
“Akıllı şehirlerle tanışın” sloganıyla
düzenlenecek World Cities Congress
İstanbul ile Yenikapı Avrasya Gösteri
ve Sanat Merkezi'nde katılımcılarını
buluşturacak. Etkinlik kapsamında 19 ülke
ve 190 şehirden temsilcilerin katılacağı,
ulusal ve uluslararası 140 konuşmacının
akıllı şehir çözümleri ile geleceğin daha
yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli olması
adına bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı
organizasyonun 10 bini aşkın ziyaretçiyi
buluşturması bekleniyor. Dünyanın
önde gelen kurum ve isimleri, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde
gerçekleşecek World Cities Congress
İstanbul'a katılırken, kamu kurumları,
Ar-Ge merkezleri, ilçe belediyeleri,
teknokentler, akademisyenler, sivil toplum
kuruluşları, özel sektör ve yeni girişimciler
de fuarda yerini alacak.
İBB’nin uluslararası fuar organizatörü
UBM ile birlikte düzenlediği World Cities
Congress İstanbul'18 girişimcilik ve
ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji,
büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım
ve akıllı toplum gibi konuları akıllı şehirler
çerçevesinde incelemeyi hedefliyor. 26
ayrı atölye çalışması ve panelin yanı sıra,

fuar kapsamında iş ve network toplantıları
da gerçekleştirilecek. Etkinlik uluslararası
işbirliğinin ve bilgi paylaşımının önemini
ortaya koyacak. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, etkinlik ile
ilgili şu bilgileri verdi:
"Ulaşım, enerji, kamu hizmetleri ve sağlık
gibi şehir sakinlerinin en çok ihtiyaç
duyduğu alanlarda güçlü bir teknolojik
altyapının kullanılması, İstanbul'u ideal bir
akıllı şehir adayı hâline getiriyor. Burada
gerçekleşecek bir akıllı şehir dönüşümü
hem kolay ve verimli olacak hem de
tüm Türkiye'ye örnek olacak. Mobil
teknolojilerden sensör teknolojilerine,
fiber internet altyapısından akıllı enerji
ağlarına, akıllı ulaşımdan büyük veri ve
veri analitiğine, şehir güvenliğinden sağlık,
temizlik ve çevre düzenlemesine kadar
birçok alanda akıllı teknolojilere yönelik
ihtiyaç var ve biz de inovatif projelerle
bu gereksinimlere çözüm sunuyoruz.
Türkiye gibi 2023, 2053 ve 2071’e kadar
uzun vadeli hedefleri olan güçlü ülkelerin,
yönetim süreçlerinde BT’yi devreye alması
bir gereklilik. Bu nedenle akıllı şehir
dönüşümüne yönelik çalışmalarımız başta
Başbakanlık olmak üzere kamu kurumları,
ilgili Bakanlıklar ve STK’lar tarafından da
destekleniyor.
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E-dönüşümün merkezinde e-imza var

E-imza kullanım alışkanlıklarını
araştırmak için Ipsos tarafından
E-Güven için gerçekleştirilen
“Elektronik İmza Kullanım
Alışkanlıkları” araştırmasına
göre, e-imza en çok yüzde
50 oranıyla e-Devlet
uygulamalarında kullanılıyor.
Kamu projeleri yüzde 49
oranla ikinci sırada yer alırken,
bankacılık işlemleri ve KEP ise
yüzde 23 ile üçüncü sırada.
Araştırmaya göre, e-imzası olan
profesyonel meslek sahiplerinin
yüzde 40’ı her gün e-imza
kullanıyor. Haftada birkaç
kez kullananların oranı yüzde
22 olurken, ayda birkaç kez
kullananların oranı ise yüzde
17.
Katılımcıların yüzde 81’ine göre,
resmi işler için basılan kâğıt
gereksiz bir maliyet kalemi.
Islak imza toplamanın zaman
ve emek kaybından dolayı
iş süreçlerini yavaşlattığını
ve kesintilere yol açtığını
düşünenlerin oranı ise yüzde

78. Araştırmaya göre, yetkili
kişiye ulaşılamaması nedeni
ile imza ve onay süreçlerinde
ortalama 3,5 günlük gecikmeler
yaşanıyor. Araştırmada öne
çıkan bir bulgu da e-imza
sonrası imza süreçlerinin
iş yükü içindeki payının
oldukça azaldığının görülmesi.
Katılımcıların yüzde 82’si e-imza
sonrasında imza süreçlerinin
iş yükü içindeki payının yüzde
10’un altına indiğine dikkat
çekerken, yüzde 73’ü de e-imza
sonrasında imza süreçlerinin
bir saatten daha az sürdüğü
bilgisini veriyor. Bireysel
kullanıma yönelik verilerin de
yer aldığı araştırmaya göre,
e-imza sahipliğinde bireylerin
çok büyük kısmının tek bir tane,
üst düzey yöneticiler ve kendi
hesabına çalışan profesyonel
meslek sahiplerinin ise birden
fazla e-imzası mevcut. Ortalama
4,5 yıldır bireyler tarafından
kullanılan e-imza, bireylerin
beşte birinin imza gerektiren

süreçlerde kullanmayı tercih
ettiği yapı. Araştırma sonuçlarını
değerlendiren E-Güven Genel
Müdürü Can Orhun, şunları
söyledi:
“Araştırmanın genel
sonuçlarına bakıldığında,
e-imza kullanımının önceki
yıllara göre gelişen teknoloji
ve kullanım alanlarının
çoğalmasıyla kanıksandığı
ve içselleştirildiği görülüyor.
E-imza sahibi olanların arasında
yüzde 16’lık bir grubun birden
fazla e-imzası olması da bu
veriyi teyit ediyor. Araştırma,
e-dönüşüm uygulamalarının
merkezinde yer alan e-imzanın
kullanım alışkanlıklarına ve
kullanıcılarına ne tür avantajlar
sağladığına ışık tutuyor. Veriler,
sadece kurumları değil, bireyleri
de kapsadığı için e-imzaya olan
tümleşik bir referans sunuyor.
Araştırma sonuçları, genelde
e-dönüşüm, özelde e-imza
konusunda önemli bir yol
haritası niteliğinde.”

Güvenlik ve kontrol 7/24 etkin
5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu’nun
39’uncu maddesine
dayanılarak hazırlanan Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile
Gerçek ve Tüzel Kişilerin
Elektronik Haberleşme Hizmeti
İçinde Kodlu veya Kriptolu
Haberleşme Yapma Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönetmelik
23/10/2010 tarihli ve 27738
sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yönetmeliğin 8’inci
maddesinin ikinci fıkrasında
değişiklik yapılması amacıyla
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) tarafından
hazırlanan “Kamu Kurum ve

Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Elektronik Haberleşme
Hizmeti İçinde Kodlu veya
Kriptolu Haberleşme Yapma
Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ise 12 Ocak 2018 tarihli ve
30299 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu değişiklikle birlikte, kodlu
veya kriptolu elektronik
haberleşme cihaz ve
sistemlerine ait kod veya kripto
algoritması ve anahtarlarının
BTK’da nerede, nasıl ve hangi
güvenlik şartlarında muhafaza
edileceği de açıklandı. BTK’nın

Kritik Veri Merkezi, 7/24
kesintisiz bir şekilde güvenlik
kameraları ile görüntülenirken,
giriş-çıkışlar kayıt altına
alınmakta ve sistemlere
erişim sağlayan personelin
de kayıtları tutulmakta.
BTK bünyesindeki verilerin
güvenliği ve muhafazası
haberleşme gizliliğinin güvence
altına alınması açısından
büyük öneme sahip olduğu
için kodlu veya kriptolu
elektronik haberleşme cihaz ve
sistemlerine ait kod veya kripto
algoritması ile diğer kritik
verilerin yetkisiz kimselerin
eline geçmemesi için gerekli
önlemler alındı.

BTvizyon
Anadolu Toplantıları
18 Ocak 2018
Bursa
Destekleyenlerine ve
Katılımcılarına
Teşekkür Eder!
DESTEKLEYEN

SPONSORLAR

BASIN SPONSORU

www.bilisimzirvesi.com.tr
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İstanbul’un müthiş rakamları

İETT 2016 Faaliyet Raporu
geçen ay yayınlandı.
İçinde kamuoyunu
ilgilendirmeyecek
bürokratik bilgi çokluğuna
rağmen 2015 yılına ait
bazı veriler, mega-über
şehrimizde ulaşımın
durumunu gösteriyor:
Otobüs, metrobüs, tünel,
tramvay ile yapılan yolculuk
sayısı 2015’te 497 milyon.
2009-15 arasında toplam
sayı 3.5 milyara ulaşıyor.
Metro ile yapılan yolculuk
sayısı ise 2016 yılında 551
milyon 662 bin 361.
2017 yılının ilk 8 ayına ait
veriye göre 384 milyon 535
bin 126.
İstanbul’da 2016’da günlük
yolcu sayısı raylı sistemle
2.2 milyon kadar. Otobüs
v.b. karayolu ile 10 milyon.

BThaber
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Deniz yoluyla
600 bine
yakın. Bunlar,
resmi veriler.
Minibüs,
taksi, dolmuş
kullanımı da
bu sayıya
eklenmiş.
Bunların
nasıl bir
metodolojiyle “10 milyon”
rakamına eklendiği belirsiz.
Ayrıca 2.5 milyon yolculuk
“servis”le yapılıyor. Şöyle
ya da böyle, İETT sitesinde
açıklanan 2016 günlük
yolcu sayısı toplamı 13
milyona dayanmış.
Bu hesapların dışında kalan
özel araçlar: İstanbul’da
kayıtlı özel araç sayısı 4
milyona ulaştı. Bunun 2.8
milyonu otomobil.
Ek bilgi olarak, trafiğe
kayıtlı araç sayısı Kasım
2017 sonunda 22.1
milyonu buldu. Yüzde
54’ü otomobil. Başbakan
Yardımcısı (Ekonomi)
Cevdet Yılmaz, 2 Ocak
tarihli tweet’inde dedi ki:
Araç stokumuz 22 milyonu
aştı ve her yıl bir milyondan
fazla artıyor (nüfus
artışından yüksek!).
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Araba, şöförü işe alıyor
elektrikli motorunun şeması
çıkıyor. Oliver, parmağını
ekrana değdirerek, “İşte
burası” diyor. “Mükemmel.
Şimdi de...” diye yeni soruyu
sorarken, konuşmaları
duymuyoruz artık. Sonra
kadının sesi yeniden:
“Sanırım, seni işe alıyorum.”

Bir Volvo S90 reklamı. En
yepyeni Volvo bu. Sürücü,
arabanın önünde bir tabureye
oturur. Araba, sürücünün
parametrelerini ölçüp biçip,
kapı kilidini tak diye açar.
Sürücü, koltukta. Ekrana
o sırada çıkan yazı: “Yeni
Volvo o kadar akıllı ki kendi
mülakatını kendi yapar.”
Ne mülakatı bu? Bilmiyoruz
henüz. Arabanın kumanda
konsolunda bir ekran.
Ekrandan yükselen ses:
Radyofonik, tok, eğitimli,
karizmatik bir kadın sesi.
“Hoşgeldin Oliver.” Araba,
sürücünün adını biliyor.
“Mülakata mavi gömleğini
giyerek geldiğini görmek,
hoş.” Oliver mahçup.
“Teşekkürler” diyor o sese.
Ekranda, görülmeyen ama
duyulan kadın devam:

“Gergin misin?” Oliver ne
desin? “Eeeh, işte, yani”
falan diyor. Kadın: “O halde
sana bir piyano müziği
çalayım, kendini biraz daha
rahat hissedersin.” Ve hop,
ekranda Frederick Chopin’den
İkinci Noktürn. Oliver, bunu
sonuna kadar dinleyecek
değil elbette. “İyi geldi, şimdi
daha iyiyim.” Kadın, aynı
pasif ama kararlı ses tonuyla:
“Bunu duyduğuma memnun
oldum,” dedikten sonra, biz,
izleyici için şaşırtıcı bir soru
soruyor: “Ben seni neden
şöför olarak kabul edeyim?”
Oliver ise şaşırmadan:
“Kurslara gittim. Öğrendim.”
Kadın devamla: “Pekala.
O halde bir test yapalım.
Bana elektrik kompresörüm
nerede göster lütfen.”
Ekrana Volvo’nun –elbette-

Volvo’nun bu reklamı geçen
haftalarda Brüksel Otomobil
Fuarı’nda tanıtılan S90 için
FamousGrey tarafından
tasarlandı: Bu yeni modeli
bu fuarda, başka fuarlarda,
etkinlik alanlarında
kullanacak, galerilere
götürecek “teknisyen”
sürücülerin iş mülakatını
Volvo İnsan Kaynakları değil,
bizzat araba yaptı! Yapay
zekâ ile tabii- söylemesi artık
gereksiz.
Arabada kullanılan yapay
zekâ algoritması, sürücüyü
yüzünden tanıdığı gibi,
saptanmış parametrelere göre
onun yüz ifadesini, konuşma
biçimini, motivasyon ve sosyal
becerilerini de değerlendiriyor.
Volvo, reklamı LinkedIn’de
de yayınlayarak çok geniş
bir profesyonel nüfusa
yeni modelini –bu yenilikçi
yöntemle- tanıtmaya başladı.

Siber güvensizlik: Yeni normal
Rusya ile bağlantılı sanılan
bir siber saldırı grubunun,
Amerikan Senatosu’nu hedef
aldığı bildiriliyor. Çeşitli
isimler (Sednit, Fancy Bear,
APT28, Sofacy, Strontium)
altında saldırıda bulunan
Pawn Storm’u yanlış adrese
yöneltmek amacıyla,
Senato’nun web güvenliğini
sağlayan Trend Micro şirketi,
Senato web sitesinin benzerini
kurdu. Saldırıların oraya
yönelmesini sağladı. Olay ciddi:
ABD’de 6 Kasım 2018’de
Temsilciler Meclisi’nde 435
milletvekili ile Senato’da 33
senatörün yenilenmesi için
ara seçim yapılacak. 2020’de
başkanlık seçimi var. Bu arka
arkaya seçim kampanyalarında
ve seçim sırasında neler olacağı
derin bir huzursuzluk kaynağı.
Bizzat ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) tarafından
açıklanan son verilere göre,
her gün, Pentagon’a gelen

36 milyon epostada virüs
saptanıyor. Pentagon’a yılda
gelen eposta sayısı 13 milyar.
2015’te Pentagon’a bağlı
eposta sistemindeki 3.2 milyon
adrese ayda yollanan 700
milyon epostanın sadece 98
milyonunun “gerçek” olduğu
açıklandı. Gerisi spam, solucan
saldırısı, v.s.
Ayrıca, DDos saldırıları da
cabası. Pentagon’a “saniyede”
600 gigabit boyutunda saldırı
yapıldığını da açıklandı. İki
üç yıl önce, saniyede 1-2
gigabit’lik saldırılar yapılırken,
saldırı boyutu geometrik/
logaritmik olarak artmış
durumda. Şimdi artık, saniyede
1 terabit boyutunda saldırı
beklendiğini söylüyorlar.
Şeylerin internetindeki artış,
hacker’lerin işini kolaylaştıracak
(!). Ne kadar çok IoT, o kadar
çok saldırı fırsatı. Sayılara dair
tahminler birbirini tutmuyor.

IHS Technology’e göre 2020’ye
kadar dünyada 75 milyar IoT
olacak. Gartner ise 21 milyar
tahmin ediyor. ESET, geçen
ay yayınladığı “Bağlantılı
Dünyanın Bedeli” Raporu’nda
2018’de IoT sayısının 11
milyarı aşacağını hesapladı.
Tahminler bir yana, gerçekler
durumun ciddiyetini gösteriyor.
O kadar çok örnek var ki
hangi biri? Örneğin, UBER 57
milyon sürücü ve müşterinin
bilgilerinin çalındığını saklamış.
Ama öğrenildi. Yahoo, 2013’te
bir milyar değil, meğerse 3
milyar müşterinin bilgisinin
çalındığını lütfen kabul etti.
Equifax, 143 milyon müşterinin
bilgisinin çalındığını açıkladı.
Say, say bitmez.
Siber saldırı konusu, artık
gündelik bir konu oldu.
Londra’da 19’uncu yüzyıldan
beri dünya işlerine kafa
yoran fikir merkezlerinden
Chatham House’un yayınladığı

“Nükleer Silah Sistemlerinde
Sibergüvenlik” raporunda
denildi ki: Saldırganlar, nükleer
sistemlere sızabilir, hükümetleri
bir saldırıya uğradıklarına
inandırabilir. Böylece, başka
bir ülkeye nükleer saldırı
başlatabilirler.
Böyle bir olasılığı
akla getiren
dehşet bir
olay 13 Ocak
Cumartesi
sabahı Hawaii’de
oldu. Hava
saldırısı alarmı
çaldı. Herkesin
cepteline “Bu
bir nükleer
saldırı. Kendinizi
koruyun”
mesajları geldi.
Büyük bir panik
yaşandı. Başkaca
bilgi verilmedi.
Tv’ler normal
yayınına devam

etti. Trump’tan tweet bile
çıkmadı. Ama, 38 dakika
sonra, bunun “bir hata”
olduğu, yine ceptellere mesajla
iletildi. Bu “hata”, bir hacker
saldırısı da olabilirdi. Değilmiş.
Şimdilik...
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yoğun ve iş modelleri sürekli
değişiyor ve gelişiyor. Böyle
bir ortamda KOBİ'lerin hızla
büyüyebilmeleri, rekabette
güçlenebilmeleri için
sürdürülebilir yeniliklere her
daim açık olmaları gerekiyor.
Bu teknolojilerden biri
olan online ön muhasebe
programları da KOBİ'lerin,
tüm finansal verilerini
kontrol altında tutarak ön
muhasebelerini kolaylıkla ve
doğru bir şekilde yönetebildiği
çözümlerdir. Birkaç sene
öncesine kadar gelir/gider
işleri çoğunlukla Excel
dosyalarında veya defterlerde
yürütülürdü. Faturaların
hazırlanma, alıcıya gönderilme
ve iptal işlemleri hem vakit

KOBİ’ler için geliştirilen online
ön muhasebe programı
Paraşüt, bugüne kadar
10 bine yakın KOBİ’nin
ön muhasebe alanındaki
işlemlerini dijitale ve mobile
taşıdı. Mobil uygulamasına
yeni özellikler ekleyerek
mobil kullanım oranını
artırmayı hedefleyen Paraşüt;
e-ticaretten, teknolojiye,
hizmet sektöründen reklam
ajanslarına kadar Türkiye'deki
girişimlerin yüzde 99.8’ini
oluşturan KOBİ’lere hizmet
veriyor. KOBİ'lerin sağlıklı
büyümelerinin öncelikleri
olduğunu vurgulayan Paraşüt
Kurucu Ortağı Sean X. Yu, şu
bilgileri verdi:
“Günümüzde rekabet

hem de para kaybına neden
olurdu. İş hacimlerindeki
sürekli artış nedeniyle ön
muhasebe, özellikle de
faturalandırma çoğu firma
için külfet haline gelmişti.
Bu nedenle faturalandırma
sürecini kolaylaştıracak verimli
ve esnek finansal takip
araçlarını kullanmak kaçınılmaz
hale geldi. Günümüzde bu
tür finansal işlemleri akıllı
telefonlarımızla, günün her
saati, dilediğimiz her yerden
yapabilir durumdayız. Bu
noktada Paraşüt, KOBİ'lerin
en önemli ihtiyacı olan bu
konuda çözüm sunan bir
marka oldu. Gelişen ihtiyaçlara
göre platformumuzun
özellikleri ve kullanım alanlarını

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X. Yu

Kağıttan çıkıp mobile gelen fatura devri

da genişletmeye devam
ediyoruz. KOBİ'lere, fatura
takibi, cari hesap takibi,
gelir/gider takibi, raporlama,
e-fatura, online tahsilat gibi
ön muhasebe faaliyetlerinin
yönetimini sağlamanın

yanı sıra, yakın zamanda
hayata geçirdiğimiz CRM
entegrasyonu ile de KOBİ'lerin
aynı zamanda müşteri ilişkileri
yönetimini de yine Paraşüt
üzerinden yapmalarına olanak
tanıyoruz.”

Bölgenin veri merkezi neden Türkiye olmasın!
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), Türkiye'nin 500
Büyük Hizmet İhracatçısı
Araştırması sonuçlarını
açıkladı. Araştırmaya göre
hizmet ihracatı gerçekleştiren
ilk 500 şirket arasında yer
alan Radore Veri Merkezi,
bilişim kategorisinde de ilk
30 arasında yer aldı. Radore
Genel Müdürü Sadi Abalı,
“Türkiye’nin kalkınması için
gereken katma değerli bilişim
hizmetlerinin gelişimine katkı
sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu
süreçte 2 yıl üst üste yüzde 40
büyüme elde ettik. 2018’de

büyüme oranının yanında
ürün ve hizmet geliştirme
konusunda da aynı hızda
devam etmeyi hedefliyoruz”
dedi. Radore’nin hizmet
verdiği 3 bin 500 müşterisi
olduğunu vurgulayan Sadi
Abalı, gelecek iki yıl içinde bu
sayıyı katlayarak büyütmeyi
hedeflediklerini belirtti. Abalı,
sektörün gelişimi için yapılması
gerekenleri şöyle anlattı:
“Türkiye veri merkezi
konusunda coğrafi olarak
avantajlı konumda. Türkiye’nin
doğusuna ve güneyine doğru
telekomünikasyon altyapısında

iyileştirmeler gerçekleştirildiği
takdirde Ortadoğu ve
Kafkaslardan, hatta Asya’nın
bazı ülkelerinden talepler
alacağımıza inanıyorum. Yavaş
yavaş yabancı müşterilerin
de bizden hizmet almaya
başladığını görüyoruz.
Özellikle Avrupa’dan talepler
artmaya başladı. Avrupa’daki
veri merkezlerinden
altyapı anlamında farkımız
bulunmuyor. Veri merkezi
alanı konusunda dünya
ortalamalarına bakıldığında,
şu an için Türkiye’de bu
alanların yaklaşık 4 kat daha

büyük olması gerekiyor. Bu
noktada gelişim sağlanabilmesi
için yapılması gereken;
internet erişiminin tüm ülkeye

daha çok yayılması ve veri
merkezlerinin internet erişimi
tarafında birbirine bağlı
olması.”

Yapay Zeka Zirvesi için geri sayım
Yapay zeka teknolojisinin
etkilerini ve geleceğini merak
edenler için Türkiye’de ilk
kez düzenlenecek olan
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi,

14 Şubat’ta İTÜ Süleyman
Demirel Kültür Merkezi’nde
gerçekleşecek. Gelecekhane
liderliğinde kurulan Türkiye
Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)

tarafından düzenlenecek
zirvede, yapay zekanın
etkilediği farklı sektörlerin
öncü kuruluşlarından
temsilciler yer alacak. Yapay
zekanın hem
bireysel hem de
birçok sektörde
kurumsal
etkilerinin
konuşulacağı
etkinliğin
konuşmacıları
arasında;
George Mason
Üniversitesi’nden
Robin Hanson,
Google Cloud
Ülke Müdürü
Önder Güler,
SAP Türkiye
Genel Müdürü

Uğur Candan, Yapı Kredi
Genel Müdür Yardımcısı
Cahit Erdoğan, Tofaş
CDO’su Hayriye Karadeniz,
Arçelik CDO’su Ahmet
Hasanbeşeoğlu, Migros
CIO’su Kerim Tatlıcı ve LCW
COO’su Osman Şentürk gibi
iş dünyasından temsilci yer
alıyor. Destekçileri arasında
IBM, SAP, Google Cloud,
Etiya, Yapı Kredi Teknoloji
ve İTÜ Arı Teknokent’in
bulunduğu etkinlik ile ilgili
olarak TRAI’nin fikir babası
ve Gelecekhane’nin kurucusu
Halil Aksu, şu bilgileri verdi:
“Bazı uzmanlara göre 3040 yıl içinde genel bir
yapay zeka elde etme
ihtimalimiz var. Bu heyecan
verici olduğu kadar da

korkutucu. Türkiye ise bu
treni kaçırmamalı. Çünkü
yapay zeka, diğer kaçan
trenlere benzemeyecek.
Endüstri 4.0’da olduğu
gibi pek çok işi robotlar ve
otonom sistemler halledecek.
Acaba finans sektöründe
yapay zeka kullanıldığında
kimler kredi kullanabilecek?
Ticaret alanında yapay zeka
kullanıldığında kararları kim
verecek? Peki yapay zekanın
etiği ve hukuku nasıl olacak?
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi
bu konunun aydınlanması,
gelişmesi ve ekonomik
değere dönüştürülmesi için
gayret ediyor. Bu çabanın en
önemli adımlarından biri ise
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi.
Yeni aşkımız yapay zeka!”
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Açık kaynağın yükselişi hız kazanıyor
Red Hat için açık kaynakta her bir parçayı olabildiğince hızlı ve
verimli hale getirmek esas.

Orta katman kullanımındaki
ihtiyacı doğru analiz etmek
ne kadar önemli?
Kullanacak en iyi parçayı
bulmak ve bunları bir araya
getirmek geliştiriciler için
büyük bir endişe kaynağıdır.
Büyük bir kurumsal uygulama
oluşturmak, sofistike bir
çalışma. Konu burada bir
girişim uygulamasından çok,
farklı bir veritabanı ve bu
veritabanı hassas müşteri
verilerine sahip olabilir, finansal
işlemleri yapmak gerekebilir

ve burada iş zorlaşır. Burada
tutarlılık ve standartlaştırma
önemli. Tutarlılık sayesinde
nesnelerin birbirine nasıl
bağlandığı, parçaların bir araya
getirilmesi ve oluşturulan
daha büyük parçalara nasıl
yerleştirildiği, bir uygulamanın
konumlandırması ile uyumu
uygulamanın daha tutarlı hale
gelmesini sağlar. Yanlış katman
seçilirse ya da ara katman
parçaları doğru biçimde bir
araya getirilmediyse, sonra
değişiklik yapmak da zor olur.
Yani, değişim için mimari
düzenleme kritik önemde.
Bu noktada Red Hat’i farklı
kılan özellikleri nedir?
Açık kaynak odaklı bir şirketiz.
Bazıları kaynak kodu görmenin
süreçleri kolaylaştırdığını
sanır. Oysa her şeyi görmek işi
kolaylaştırmaz. Geliştiricilerinin
bu kaynak kodunu
kullanmaları, anlamaları, diğer
şeylerle çalışabilmeleri için
zaman ve çaba harcamaya
devam etmesi gerekir ve
burada Red Hat devreye girer.
20 yıldan uzun süredir Red
Hat, açık kaynak topluluğunda
güvenlik açısından yüksek
performanslı yapılar ve bunları
kurumsal seviyede geliştirme
odaklı çalışıyor. Açık kaynak
geliştiriciler çok yaratıcılar, ama
istikrar ve sürüm oluşturma
konusuna pek kafa yormazlar.
Red Hat burada devreye girer
ve anında bir sürü açık kaynak
kodunu alıp, hepsini paketler,
güvenlik gerekliliklerini yerine
getirir ve garantili, istikrarlı
bir sürümü ortaya koyar.
Garantili bir yaşam döngüsü
sonuçta yazılımın parçası.
Büyük bir şirketin belli sayıda
mühendisleri vardır, ama
açık kaynak topluluğunda
binlerce insan birlikte
çalışarak, açık platformda
fikir paylaşan yaratıcı ve
yenilikçi geliştiricilerdir. Zaten
bu nedenle, açık kaynak
dünyasında yenilik hızı çok
yüksek. Açık kaynak geliştirme
modeli, Red Hat'i farklı kılıyor.
Bir müşteri Red Hat aboneliği
satın aldığında, elde ettiği şey
bunun değeri, açık kaynaklı
malzemelerin işletme derecesi,
bir sorun varsa birilerini
aramaları, garantili yaşam
döngüsü. Açık kaynakta
her bir parçayı olabildiğince
hızlı ve verimli hale getirmek
esastır. BT başlığında bulut

bilişime geçişin önem
kazandığı bu süreçte düşük iş
yüküne sahip olduğunuzdan,
kolayca ölçekleyebileceğiniz,
taşıyabileceğiniz,
büyütebileceğiniz bir
platform söz konusu. Bu da
müşterilerimizin Red Hat’i tercih
etmelerinin önemli bir nedeni.
Kurumsal dijital dönüşüm
söz konusu olduğunda, orta
katman nasıl bir öneme
sahip? Bir öncelik olarak ele
alınmalı mı?
Evet. Bu nedenle yazılımın,
uygulamanın, müşterinin
gerçekte sunduğu ürünleri
araştırıp bulması esas iş ve ara
katman, burada, Uber, Airbnb
gibi yeni iş yapılarında büyük
önem taşır. Temelde bu dijital
dönüşümün tamamı yeni
yazılım yazmayı gerektirir. Ama
yeni uygulamalar oluşturan
yazılım geliştiricileri, sıfırdan
başlayıp tekerleği yeniden
icat etmeyecekler. Bunun
yerine, raftan bazı tekerlekleri
alacaklar. Bu dijital dönüşüm
dünyasında, geliştiricilerin
yaptığı uygulamalar ve çeşitleri
giderek farklı bir kimlik
kazanıyor.
Türkiye pazarını orta
katman ve Red Hat adına
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Red Hat İstanbul ekibiyle
birlikte birçok müşteriyle

(Solda) Red Hat Middleware Başkan Yardımcısı Mike Piech ve Red
Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin

Tüm sektörler
sıfırdan parça
üretmek yerine,
üretilen parçaları
alarak misal
Handan Aybars otomobil gibi
anlamlı bütünler
oluşturur. Ama bu parçaları
değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bu yüzden temele inmek
ve bileşenlerle başlamak
zorundasınız. Bir uygulama
geliştiricisinin yaptığı şey,
sıfırdan her şeyi yazmak değil,
önceden var olan bileşenleri
almak ve bunları farklı
şekillerde koymak, bazı şeyleri
de sıfırdan yazmak. Lego misali,
birçok farklı kombinasyonu
buluşturarak çok farklı
şeyler yapmak mümkün. İşte
Middleware (orta katman),
bir geliştiricinin bir şeyler inşa
etmek için kullandığı parçaları
temel alıyor. Sonuçta bazı
parçalar diğer parçalardan
daha iyi. Ayrıca her bir parçanın
yetkinliği ve kalitesi de önemli.
Bir veritabanını okumak ve
yazmaktan sorumlu olan bir
orta katman bileşeninin kimlik
doğrulama ve yetkilendirme
yapması için var olan bir kimlik
yönetim türüne bakmak ya
da kimlik kontrolü yapmak
yeterli. Bu örneği veren Red
Hat Middleware Başkan
Yardımcısı Mike Piech’e göre,
yazılımda kalan diğer ara
katmanlar temel olarak binanın
bir parçası olarak uygulamada
kalıyor. Kodun tamamlanması
ve çalıştırılmasının ardından
IDE (Integrated development
environment-Tümleşik
geliştirme ortamı) artık bir
parça değil. Mike Piech’in
tabiriyle bir yapıdaki
iskeleye benziyor ve inşaat
tamamlandığında çekiliyor.
Piech ile ara katman yapısına
yönelik ilgiyi ve bu yapının
sunduğu faydaları konuştuk:

tanıştım ve bence burada
büyük fırsat var. Pazarın orta
katman konusunda biraz
daha eğitilmesi gerektiğine
inanıyorum. Küresel bazda
pazarın eğitimini sürdürmeye
çalışıyoruz. Çünkü açık
kaynak aslında çok güvenli
ve bu özelliği ile genel bir
önyargıyı yıkıyor. ‘Herkes
kaynak kodunu görebilir, bu
nedenle kötü bir adam, kaynak
kodunu okumaya ve güvenlik
açığından nasıl yararlanacağına
odaklanabilir’ korkusu
vardı. Oysa kötü adamın bu
savunmasızlığı görme riski olan
aynı kodda, iyi adamlar da

var ve kötü adam bir hareket
yaparsa veya çoğu durumda
kötü adam hareket etmeden
önce iyi adam güvenlik açığını
görüp düzeltir.
Satın alma çalışmalarınız da
sürüyor.
Evet. Bu kapsamda bir süre
önce API yönetiminde önemli
bir platform olan 3scale'i
aldık. Birkaç ay önce de
kullanımını hayata geçirdik.
Böylece, müşterilerimiz, API
yönetim hizmetlerini kendileri
çalıştırabilirler. Bu yeni dijital
dönüşüm dünyasında API
yönetimi çok sıcak bir konu.

Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin:
“Dikey pazarlarda uzmanlaşacağız”
“Red Hat olarak Türkiye'de çok popüler
ve gittikçe yaygınlaşan bir dizi çözüm
portföyümüz var. Bunun bir örneği bulut
altyapı ürünleri ve katman ailesi. Orta
katman yazılımı, Türkiye'de yaygın şekilde
kullanılmakta. Türkiye, orta katman için
büyüyen bir pazar ve halihazırda büyük
müşterilere sahip. Önemli bir unsur ise
müşterilerin her bir satıcıdan açık kaynak
koda, Red Hat ürünlerine geçişi. Sonuçta açık
kaynaklı birçok avantajlar var. Bunlardan
biri toplam maliyet, diğerleri de esneklik ve
güvenlikle ilgili avantajlar. Böylece Red Hat
Türkiye büyürken, Red Hat de Türkiye'ye
yatırım yapıyor. Tüm EMEA ile kıyaslandığında,
hala orta seviyelerde konumlanıyoruz. Diğer
bazı ülkelerle, özellikle Doğu Avrupa ile
karşılaştırırsınız, büyümek için alanımız var.
Türkiye için önemli bir konu bulut altyapısı
ve Red Hat bulut altyapısı ürünleri ile
Türkiye’de çok iyi konumlanmış durumda.
Türkiye pazarında büyük şirketlerin çoğu Red
Hat Enterprise Deluxe müşterileri. Havayolu
şirketleri ve finansal kuruluşları altyapıları için

Red Hat Enterprise Deluxe'e güveniyor. Bulut
altyapısı aslında bunun üstüne inşa ediliyor ve
Linux, bu yapıda daha fazla esneklik sağlar.
Konteyner tabanlı uygulamalar, ayrıca bulut
yönetimi, bulut formları, hizmet olarak altyapı
veya hizmet olarak platform hem dünyada
hem Türkiye'de popüler. Orta katman yapıları
esneklik kadar, güvenlik bilincini oluşturma,
paylaşım gibi başlıklarda açık kaynaklı
avantajlar ve Linux da yeniliğin çoğunu
sağlıyor. Uber, Netflix, Airbnb, Facebook
gibi yenilikçi internet şirketleri açık kaynak
yazılımlara güveniyor. Red Hat’in satın aldığı
3scale şu anda en popüler konu başlıklarından
olan API yönetiminde uzman. API yönetimi,
özellikle Türk bankaları için popüler bir
konu. Türkiye’de stratejik düzeyde, güvenilir
ve sevilen bir marka olarak konumumuzu
devam ettirirken, Türkiye'de dijital dönüşüm
yolculuğunda güvenilir bir danışman olarak da
yerimizi korumak istiyoruz. Dikey sektörlerde
gelişim gündemimizde. Perakende bunun bir
örneği. Dikey bazda daha da uzmanlaşmak bu
yılki önceliğimiz.”

BThaber

BİLİŞİM DÜNYASI

22 - 28 OCAK
2018

9

Bilişim Grubu,
çalışma gruplarını oluşturdu

Aralık ayında kuruluş
çalışmalarını tamamlayan
Bilişim Grubu, çalışma
gruplarını oluşturmak üzere
10 Ocak’ta biraraya geldi.
New World ve Pargesoft
firmalarının destekleri ile
gerçekleştirilen toplantının
açılış konuşmasını yapan
Bilişim Grubu Kurucularından
Şenol Vatansever, “21
şehirde 219 üyeye ulaşmış
durumdayız. Ayrıca iki
ülkeden de üyelerimiz
bulunuyor. Kendi süreçlerimizi
oturttuktan sonra Nisan
ayındaki büyük etkinliğimize
kadar 500’ün üzerinde
üyeye ulaşmış olacağız.
Türkiye’nin 2023 vizyonunu
yakalamasının tek yolu
yüksek teknoloji üretmekten

geçiyor. Teknoloji geliştirme
konusunda gerideyiz ama
treni daha kaçırmış değiliz.

Her alanda üretimin ve
üreticilerin desteklenmesi
gerekiyor. Bizim alanımız da
teknoloji olduğu için bizlerin
bu konuda sorumluluk alması
gerekiyor. Oluşturacağımız
raporlarla yöneticileri
yönlendirmemiz gerekiyor”

dedi.
New World Genel Müdürü
Aytaç Sualp de yaptığı
konuşmada, şunları kaydetti:
“Bilişim Grubu’nun vizyonu
ile bizim vizyonumuz
tamamen örtüşüyor. New
World olarak 3G kuralını
benimsemiş durumdayız.
Güvenilir, güncel ve girişimci
olmak gibi üç tane temel
kuralımız var. Müşterilerimiz
ile teknoloji arasında bir
köprü olarak kendimizi
konumlandırıyoruz. Teknoloji,
varılacak olan bir hedef
değil. Şirket ve kurumların

hedeflerine ulaşmada önemli
bir araç. Teknoloji sürekli
olarak gelişim gösterdiği
için biz bunu bir yolculuk
olarak algılıyoruz ve bu
uzun soluklu yolculukta
müşterilerimizin güvenilir

iş ortağı olmayı istiyoruz.
Tüm organizasyonumuzu da
bu doğrultuda oluşturduk.
Son dönemlerde sistem
entegratörlük alanında şirket
sayısında ciddi bir daralma
yaşanmıştı. Biz de bu boşluğu
doldurmak istiyoruz.”
Daha sonra söz alan
Pargesoft Genel Müdürü
Kaan Altunterim de yaptığı

konuşmada şunları söyledi:
“Türkiye’nin Bilişim Grubu
gibi sivil inisiyatiflere
ihtiyacı var. Artık firmalar,
süreçlerine müşterilerini
daha fazla dahil etmek
zorundalar. Çalışanlarını
teknolojik araçlarla daha
fazla güçlendirmeliler. İş
süreçleri daha fazla teknoloji
ile entegre olmalı. Ürünlerini
teknoloji ile dönüştürmeliler.
Dolayısıyla dijital dönüşüm
süreci birarada çalışan akıllı
sistemlerle gerçekleşebilir.
Bu akıllı sistemler içinde
Microsoft iş ortağı olarak
sunduğumuz değer;
birtakım kapalı sistemleri
artık modern ve modüler iş
uygulamalarına dönüştürmek,
ayrı veri silolarını birbirleriyle
konuşabilen, analiz edilebilen,

ölçeklenebilir yapılara
dönüştürmek. Bu yapının
merkezinde ise Microsoft
Dynamics yer alıyor.”
Farlı alanlarda faaliyet
gösteren farklı firmaların
teknoloji liderl erinin
oluşturduğu Bilişim
Grubu’nun çalışma grupları
ise şöyle belirlendi.
Alanlar bazında çalışma
grupları: Nesnelerin interneti,
yapay zeka, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, siber
güvenlik, Blockchain, Endüstri
4.0, bulut bilişim, Toplum
5.0, insansı robotlar, sanal
gerçeklik, artırılmış gerçeklik.
Sektör bazında çalışma
grupları: Enerji, finans, gıda/
içecek, holding, lojiktik/
taşıma/ulaşım, tekstil/giyim,
turizm.

10

BThaber

BİLİŞİM DÜNYASI

22 - 28 OCAK
2018

Hedef; bölgesel bir oyuncu olmak
Doğu Avrupa ve Baltık
ülkelerindeki şirketleri
mercek altına alan CMC,
yeni satın almalara
hazırlanırken, 2017 sonunda
Van’da hayata geçirdiği
yeni yatırımla başlattığı
istihdam seferberliğini, yıl
sonunda 350 kişiden bin
kişiye yükseltecek. CMC’nin
2018 yılı hedeflerini paylaşan
CMC Genel Müdürü Aytaç
Aydın, CMC’nin Doğu
Avrupa ve Baltık ülkelerinde
BPO ve çağrı merkezi
açmak için çalışmalara
başladığını belirtti ve

CMC Genel Müdürü Aytaç Aydın

“Müşteri memnuniyetinin
ve pazarlama stratejilerinin
belirlenmesi adına CMC’nin
sağladığı destek, şirketlerin
süreçlerinin devamlılığında
önemli. Inbound ve
outbound telefon kanallarına
canlı destek, e-posta
talep yönetimi, şikayetvar
platformu, Facebook,
Twitter, Instagram gibi
sosyal medya hesaplarının
tek elden yönetimi şirketlerin
hareket kabiliyetini ve
performansını artırmalarında
önemli” bilgisini verdi.
Aytaç Aydın, 2017’de
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yüzde 13,3 büyüme ile
5,1 milyar TL’ye ulaşan
çağrı merkezi sektörünün,
200 milyon TL’ye yaklaşan
cirosuyla outsource çağrı
merkezleri içerisinde
yüzde 10’unu temsil eden
CMC’nin yurtdışı planlarının
yanı sıra Anadolu’da
istihdama katkıda bulunacak
hedeflerine de değindi ve şu
bilgileri verdi:
“2017 sonu itibariyle
100’den fazla müşteriyle
çalışıyoruz. Bu doğrultuda
2018’de 20 milyon TL’lik
yatırım yapacağız.
Bu rakam geçtiğimiz yılki
ciromuzun yaklaşık olarak
yüzde 10’u. Bu yatırımların
en önemli ayağını yurtdışı
hamleleri oluşturacak.
Avrupa şirketlerini
bünyemize katarak
teknolojimizi geliştirirken,
birikimimizi de oraya taşımış
olacağız. Van ve İstanbul’da
yatırımlar yaparak iki yeni
lokasyonda daha hizmet
vermeye başladık. Van
operasyonumuza 500
çalışanla başladık, hedefimiz
ise yıl sonuna kadar Van’da
bu sayıyı 1000’e ulaştırmak.
CMC Van ve Malatya’da
kamudan sonraki en büyük
özel sektör işverenlerinden,
Şanlıurfa’da ise kamuyla
birlikte en büyük
üç işverenden biri.
Şirketimizin yüzde 56’sı
kadın çalışanlarımızdan
oluşuyor. Bu çabayı
özellikle Anadolu’da hizmet
verdiğimiz lokasyonlarda
göstererek, kadının iş
gücüne katılımını artırmak,
bizim için adeta bir
görev oldu. Anadolu’ya
yaptığımız yatırımlarla
kültürel değişime katkıda
bulunurken, hükumetimizin
hayata geçirdiği teşvikler
ve destekler bizi yatırım
konusunda heveslendiriyor.
Bu yıl biri Ankara’nın
doğusu, diğeri de batısı
olmak üzere iki farklı
şehirde yatırım yaparak ülke
çapında bin 500 kişilik yeni
istihdam sağlayacağız. Yıl
boyunca yapacağımız bu
yeni yatırımlarla ciroda yüzde
30 büyüme yakalamayı
hedefliyoruz.”
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Daha az kağıt, daha az toner, daha az enerji
Kağıtsız ofis gerçek olacak mı? 2000’li yılların başındaki
bu hayalin şimdilik gerçek olmayacağı ortaya çıktı.
Artık daha çevreciyiz, daha duyarlıyız ve daha az kağıt
tüketmek istiyoruz ama olmuyor. Üretilen verilerin miktarı
çok büyük bir hızla arttığı için, bu verilerin basılma
oranı ne kadar düşerse düşsün basılan kağıt miktarında
düşüş olmuyor. Dolayısıyla da baskı sistemleri yine
gündemimizde olacak. Baskı sistemleri deyince aklımıza
ilk önce çevreci yaklaşımlar geliyor. Daha az kağıt, daha

az toner, daha az enerji. Bu konuda çeşitli yaklaşımlar
devreye alınıyor. Biraz da alınmak zorunda, çünkü
kullanıcılar bu yaklaşımlara önem vermeye başladılar.
Diğer taraftan kurumsal kullanıcıların son dönemlerde
üzerinde durdukları yeni yaklaşımlar ise yönetilebilirlik
ve güvenlik. Güvenlik başlığı, artık her alanda öncelikli
gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Hangi teknoloji
yaklaşımını konuşursak konuşalım, güvenlik başlığını es
geçemiyoruz.
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Yönetilebilen baskı sistemleri ile maliyet avantajı
Günümüzde birçok şirket kullandığı
arabadan tutun da ofis dahilindeki
ekipmanlara kadar peşin alım yerine
aylık ödeme veya kiralama modelini
benimsemeye başladı. Ancak
sektörümüzde baskı cihazlarının
kirası ve aylık baskılara göre ödeme
sistemi genelde döviz üzerinden
olduğu ve kurlar da çok sık değiştiği
için işletmelerin bu modele genelde
hevesle yaklaşmadığı görülüyor.
Xerox Türkiye pazarlama Müdürü
Erhan Aslantürk’ün verdiği bilgilere
göre, bu durum onları ihtiyaçlarını
ertelemeye kadar götürebilmekte.
“Bu zorlukların üstesinden gelmek
için Xerox, Türkiye’de kiralama yolu
ile ofis teknolojilerini kullanmak
isteyen işletmelere yeni bir finansman
seçeneği sunmaya başladı” diyen
Erhan Aslantürk şunları kaydetti:
“Xerox ürün ve çözümlerini kiralama
yoluyla kullanmak isteyen şirketlere,
31 ülkede kiralama, faktoring ve
bankacılık hizmetleri veren GRENKE
aracılığı ile Xerox marka ofis
cihazları ve dijital baskı sistemleri,
sabit tutarlı Türk Lirası ödemelerle
kiralanabilecek. Xerox cihazları için
sunulan kiralama opsiyonu, büyüme
hedeflerine sorunsuz ulaşmak
isteyen baskı şirketlerinden ofis içi
iş süreçlerini, bütçelerini sarsmadan
sorunsuzca yürütmek isteyen
işletmelere her ölçekten ve sektörden

firma için büyük kolaylıklar sağlıyor.
Türk Lirası ile kiralama işlemleri,
riskli görünmeyen firmalardan
teminat istenmeden yapılabiliyor.
Yapılacak başvurular en geç 2 iş
günü içerisinde cevaplanıyor. Müşteri
taleplerine uygun bir kiralama
vadesi ile sunulacak Xerox ürün ve
çözümleri, müşterinin ofis adresine
Xerox tarafından kuruluyor. İsteyen
müşterilere ayrıca kopya başına belli
bir ücret karşılığında sunulan düzenli
bakım ve servis anlaşma seçenekleri
de Xerox tarafından sunuluyor.
İşletmeler, Xerox’un kendilerine
sağladığı kiralama finansmanı ile
daha uzun süreç gerektiren banka
kredisiyle ticari ürün almanın
sıkıntılarından ve zorluklarından
kurtulmuş oluyor.
Xerox yeni nesil ofis asistanları
VersaLink ve AltaLink ailesi ile
kullanıcıların maliyet tabanlı
endişelerine cevap verecek etkili
özellikler sunmaktadır. Xerox,
kullanıcılarını şirket dahilinde
kullandıkları manyetik giriş kartları
kullanılarak veya PIN kodlarıyla
yetkilendiren Güvenli Baskı Yönetimi
hizmetini sunuyor. Xerox ürünleri
ve Yönetilen Baskı Hizmetleri ile
sunulan güvenlik anlayışıyla ilgili
olarak, dokümanların ve cihazların
iş süreçlerine nasıl dahil edildiğini ve
nasıl kullanıldıklarını analiz ederek,

Xerox Türkiye Pazarlama Müdürü Erhan Aslantürk
güvenlik yaklaşımımızı kurumlara
daha iyi entegre edebiliyoruz.
Xerox sadece cihazı, kullanıcıyı
veya dosyaları değil, işletmelerin iş
süreçlerini baz alarak kurumların
çalışma ortamına doğal olarak
uyum sağlayacak güvenlik çözümleri
sunmaktadır. Bu tip yönetilebilen
baskı hizmetleri ve beraberinde
güvenli baskı özellikleri ile işletmeler
yüzde 40’lara varan maliyet
tasarrufunda bulunabiliyorlar.
Xerox, IDC MarketScape’in Ekim
2017’de yayınladığı Dünya Çapında
Güvenlik Çözümleri ve Yazılı
Kopya Tedarikçi Değerlendirmesi
raporunda; baskı ve doküman

güvenlik çözümleri ile baskı güvenliği
konusunda dünya çapında lider
gösterildi. Xerox geçtiğimiz 6 yıldır
sunduğu yönetilen baskı ve doküman
iş akışı hizmetlerinden ötürü IDC
MarketScape’te lider konumda.
Güvenlik, bu başarının ardında yatan
temel unsurlardan biri ve Xerox’un
piyasaya yaklaşımında merkezi rol
oynar. Bu nedenle 2018 yılında da
baskı cihazlarında kurumsal güvenlik
ve yönetilebilir baskı hizmetlerindeki
öncü konumumuzu yeni nesil
VersaLink ve AltaLink model
ürünlerimizle müşteri deneyimlerini
daha da iyileştirerek devam ettirmeyi
düşünüyoruz.”

Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu

Gündemin ana maddesi çevreci teknolojiler…
Çevreye saygı ve yeşil teknoloji
herkesin üzerinde mutabık kaldığı
konulardan bir tanesi. Herkesin ana
gündemlerinden ve olan bu konuda
oldukça iddialı olduklarını belirten
Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri
Müdürü Engin Hıraoğlu, şunları
kaydetti:
“Üretim aşamasından dağıtıma,
malzemeden kullanıcının
tüketim durumuna kadar tüm
aşamalarda doğanın kazanması
için uğraşıyoruz. Mesela mürekkep
şişesi ambalajlarımız geri dönüşümle
elde edilen malzemeden. Inkjet
teknolojisinin lazere oranla çevreye
katkısı inanılmaz fazla. Rakamlarla
örnek vermek gerekirse 2015 sonu
verilerine göre Sadece Batı Avrupa’da
işletmelerin lazer yerine inkjet yazıcı
kullanması durumunda ortaya çıkan
veriler oldukça dikkat çekici. Yüzde
94’e kadar daha az atık ki bu oran
en az 221 bin tonluk atığın olmaması
anlamına geliyor. Yüzde 96’ya varan
enerji tasarrufu, ortalama 507 bin
hanenin elektrik, su vb. giderini
karşılayacak rakama tekabül ediyor.
Yüzde 92’ye varan daha az CO2
salımı ki bu da 26 milyon 900 bin
ağaç tarafından emilen miktar.
Doğrudan sahip olma tercihse

eğer Epson orijinal mürekkep
tanklı yazıcılar veya daha büyük
ebatlı ve kapasiteli olan RIPS
olarak kodladığımız mürekkep
poşeti teknolojisi kullanan
modellerimiz kurumlara baskı
maliyetinde maksimum tasarruf
sağlıyor. Diğer taraftan cihaz
kiralama veya ‘kullandığın kadar
öde’ gibi başlıklarla ilgili yazıcı
ürün gurubumuzu yeni modellerle
destekledik. Dakikada 100 sayfalık
baskı hızına sahip olan WorkForce
Enterprise WF-C20590 modelimiz bu
alanda sunduğumuz ilk ürünümüz
ve tüm modelleri inkjet teknolojisine
sahip olan tek marka olacağız.
Aslında kurumsal baskı çözümlerinin
kaderini değiştireceğiz diyebiliriz. Tek
yazıcıdan günde 3 bin sayfa ve üzeri
baskı alan tüm kurumlar Epson’un
bu çözümünden yararlanarak
büyük avantaj sağlayabilir. Ayrıca
bu segmente özel ‘yerinde teknik
hizmette 5 yıl’ gibi farklı bir çözümü
de sunuyoruz. Yüksek kapasitede
baskı ihtiyacını Epson’un WF-C20590
modeliyle birlikte alabileceğiniz 5
yıllık ek garanti paketi ile karşılamayı
tercih edecek kurumlar ortalama 6
milyon sayfalık baskıyı da garanti
etmiş oluyor.”
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Çevreci teknolojiler günümüzün iş
dünyasında bir seçenek olmaktan
öteye geçip zorunluluk haline gelmiş
durumdadır. Maliyetleri düşürme
çabası elbette bunu destekleyen
bir faktör. Küçük ve orta ölçekli
işletmelerin çevreci teknolojilere
yönelimi gün geçtikçe artıyor.
Türkiye’deki durumu ele aldığımızda,
çevreci teknolojiler konusundaki
farkındalık, olumlu sinyaller vermekle
birlikte, gelişmiş ülkelere kıyasla
hala yeterli seviyede değil. Brother
Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü
Batuhan Demirkök’ün verdiği bilgilere
göre birçok şirket çevreye bıraktığı
etkiyi ölçemiyor ve bu konuda önlem
almıyor. Baskı yönetimi tarafında bu
durum daha net gözlemlenebiliyor.
İşlemlerin hala kağıt üzerinde yapıldığı,
fiziksel olarak arşivlendiği kurumların
sayısının oldukça fazla olduğunun
altını çizen Batuhan Demirkök,
açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bu tarz iş süreçlerinin dijitalleşmesi
için gerekli farkındalık ve
uygulamaların artması gerektiğini
düşünüyorum. 2017’de bu anlamda
önemli adımlar atıldı, 2018’de bunun
katlanarak artacağını umut ediyoruz.
Brother, baskı çözümlerinin

yönetilebilir hale gelmesi için
büyük çaba göstermekte. Üretici
firmalar olarak, amacımız yalnızca
çevreci çözümler yaratmak değil,
aynı zamanda bu çözümlerin
yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır.
Hem özel sektör hem kamu
kurumlarındaki baskı işlerinde
karbon ayak izini azaltmak adına,
çeşitli yazılım uygulamaları, mobil ve
bulut teknolojiler, çift taraflı baskı,
kullanıcılara baskı kotası belirleme
seçenekleri gibi firmaların süreçlerine
entegre olabilecek özel çözümler
sunuyoruz. Bu çözümler, maliyet
tasarrufu anlamında da şirketleri
memnun edecek durumdadır.
2018’deki en büyük hedefimiz bu
çözümlerin daha çok firma tarafından
etkin olarak kullanılmasını sağlamaktır.
Yönetilebilir baskı çözümleri ile
birlikte dijitalleşen süreçler veri
koruma ve altyapı güvenliği gibi
güvenlik sorunlarını gündeme
getiriyor. 2018’de kurumlardaki
bilgi varlıklarının korunabilmesi,
kurumların karşılaşabileceği risklerin
en aza indirgenmesi ve iş sürekliliğinin
sağlanması gittikçe önem kazanıyor.
Kurumlar bu bağlamda güvenlik

Brother Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Batuhan Demirkök

güvenlik BASKI SİSTEMLERİNDE DE ön planda

açığı olmayan donanım ürünlerini
tercih etmeli ve yazılım alt yapılarını
bu doğrultuda biçimlendirmelidir.
2018’de Brother sağladığı çözümler ile

kurumlara, baskı ihtiyaçları anlamında
ihtiyaç duydukları güvenilirlik,
verimlilik ve düşük maliyet sunmayı
hedefliyor.”

Kyocera Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil

Baskı maliyetlerinizi düşürün!

Dijital dönüşüm çağında işletmeler
açısından en çok tartışılan konulardan
biri; dijital iş akışlarının kağıt
tabanlı iş akışlarının yerini alıp
almayacağı. Bu soruya iş dünyasının
çeşitli kademelerinden uzmanlar,
araştırmacılar ve akademik çevreler
tarafından verilen cevaplarda ise
ağırlıklı olarak iki görüş ön plana
çıkıyor. Bunlardan birincisi, gelecekte
iş yerlerinin "kağıtsız ofis" olarak
tanımlanan, dokümanların yalnızca

dijital ortamda bulunduğu, işlendiği
ve depolandığı bir yapıya kavuşacağı
yönünde. İkinci görüş ise önümüzdeki
dönemde ofislerde kağıt kullanımının
kesinlikle azalacağı ve dijital
dokümanların ön plana çıkacağı, ancak
kağıda basılı belgelerin tamamen
ortadan kalkmayacağını öne sürüyor.
İşletmelerde kağıt kullanımının
sınırlanması pek çok amaca hizmet
ediyor. Bunlardan en önemlileri
doküman işleme ve depolamaya dair

harcamalarla baskı maliyetlerinin
azaltılması, doküman güvenliğinin
sağlanması ve ofislerde alınan
baskılarla çevreye verilen zararın en
aza indirilmesi. Her boyuttan işletmede
kağıt israfının ve çevrede yaratılan
olumsuz etkinin azaltılması için
alınabilecek çeşitli önlemler mevcut.
Kyocera Bilgitaş İş Geliştirme ve
Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil’in
verdiği bilgilere göre bunlar şöyle
özetlenebilir:
• Çevre duyarlılığı ve kağıt
kullanımıyla ilgili çeşitli uyarılar ve
eğitim faaliyetleri yoluyla, hatta
şirket yönetmeliklerine bu konuyla
ilgili maddeler ekleyerek yalnızca
alışkanlıktan alınan, gereksiz
çıktıların önüne geçmek.
• Yazıcıların ve fotokopi
makinelerinin kullanımına
sınırlamalar getirmek. (Önemli
dokümanlar haricinde çıktıların
çift taraflı alınmasını zorunlu
kılmak, renkli baskının kullanımını
sınırlamak, çeşitli baskı kotaları
uygulamak gibi.)
• İş yerlerine her kata en az bir geri
dönüşüm kutusu yerleştirmek ve
bunların kullanımını teşvik etmek.
• İşletmede şimdiye dek
depolanmış kağıt dokümanların
sınıflandırılması, dijital
ortama aktarılması ve burada
depolanabilmesi için profesyonel
yönetilen doküman hizmetlerinden

faydalanmak.
Doğru biçimde ve şirket kültürü
de göz önünde bulundurularak
uygulandıklarında bu maddelerin
her biri; çevre korumanın yanı sıra
baskı maliyetlerinin azaltılmasına
da hizmet edecek niteliktedir.
Günümüzde Türkiye'de faaliyet
gösteren işletmelerin pek çoğu çevre
duyarlılığı için yapılan çalışmaları
birer ekstra maliyet unsuru olarak
algıladıklarından, bu amaca yönelik
adımların aynı zamanda maliyetleri
ciddi ölçüde daraltıcı bir etkilerinin
de olduğunun altını özellikle çizmek
gerekir. Türkay Terzigil, açıklamalarını
şöyle sürdürdü:
“Türkiye'deki işletmeler geçtiğimiz
dönemlerde baskı ile ilgili hizmetlerin
çoğunu farklı kaynaklardan
karşılamaya yönelik eğilim gösterseler
de günümüzde 360 derece hizmetlere
daha sıcak bakıldığını söylemek
mümkün. Çevresel sürdürülebilirlik
ise son yıllarda işletmeler tarafından
giderek daha fazla dile getiriliyor
olmakla birlikte maalesef henüz
gerektiği kadar ön plana çıkmış, iş
ortağı tercihinde öncelikli bir faktör
haline gelmiş değil. Önümüzdeki
dönemde dünyada yükselen
trendler ve bilinçlendirme çalışmaları
çerçevesinde bu konunun da
işletmelerin attıkları adımlarda ve
seçimlerinde daha büyük bir yer
kaplamasını umuyoruz.”
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Tüketiciler hem çevresel etkileri hem
de elektrik faturalarını azaltmak
için enerji verimliliği sertifikası olan
ürünleri almayı tercih ediyor. HP de,
tüketicilere aldıkları ürünün hangi
materyallerle üretildiğine ve enerji
etiketlerine bakarak uluslararası
standartlara uygun ürünleri tercih
etmeleri önerisini yapıyor. “En çok
karşılaştığımız sorun, tüketicilerin
sahte ya da dolum kartuş tonerler ile
cihazlarının bozulması. Ama orijinal
olmayan kartuş toner kullanımı
çevremiz için de ciddi bir risk
oluşturuyor” hatırlatmasını yapan
HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori
Müdürü Derya Özbek, Türkiye’nin
içinde bulunduğu bölge başta olmak
üzere, tüm dünyada kontratlı baskı
hizmetlerinin büyümesi beklentisini
dile getirdi. Kurumsal işletmelerin
talebine göre, bir yıldan beş yıla
kadar baskı anlaşması yaparak, yeni
ürün ailesi sayesinde kaliteli baskıyı
en ekonomik şekilde alırken, teknik
destek, yazılım çözümü ve sarf
malzemesi için verilen destek de
sarf malzemesi, stok yönetimi ya da
baskı sürekliliği gibi konulara zaman
ayırmadan, esas işe odaklanma
imkanı sunuyor.
İş dünyasında hız önem kazandıkça,
akıllı çözümlere yönelik ihtiyaç da
artıyor. 600 Serisi çok fonksiyonlu
yazıcılar (MFP) ile performans ve
enerji verimliliğini sunduklarını, HP
JetIntelligence kartuş teknolojisiyle
baskı kalitesini artırdıklarını örnek
veren Derya Özbek, şu detayları
paylaştı:
“Farklı yazılımların ürünlere
eklenmesi, mobilitenin arttığı

HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek

Geri dönüşüm özelliği her başlıkta esas!

günümüzde her yerden bu
dokümanlara ağ üzerinden
ulaşılabilmesini sağlayarak
baskı ihtiyaçlarının yönetimini
kolaylaştırdı. Lazer ailemiz HP
patentli Jet Intelligence teknolojisi
sayesinde yerden tasarruf sağlarken,

Kapsamlı çevre stratejisi hakim
HP, ürün ve hizmet portföyünü
müşterilere daha fazla katma değer
sunacak şekilde sürdürülebilirlik
özelliklerini ve avantajlarını dikkate
alarak geliştiriyor. Operasyonlarda
enerji verimliliğine, atık seviyesinin
düşük olmasına ve ürünlerin geri
dönüştürülebilir olmasına da önem
veriliyor. “Geniş kapsamlı çevre
stratejimizin en çok yansıdığı
bölümlerimizden biri de baskı sistemleri”
bilgisini veren Derya Özbek, şu önemli
bilgileri paylaştı:
“HP, donanım geri dönüşümüne
başlayan ilk BT şirketi olmanın yanı
sıra, tedarikçilerini enerji verimliliği
odaklı bir iş ortaklığı programına dahil
eden ilk BT şirketi. Gezegen Ortaklığı
Programı 25’inci yılını doldurdu. HP,
Gezegen Ortaklığı Programı kapsamında
Türkiye dahil 73 ülkede ömrünü
tamamlamış kartuş/toner ve donanımları
kurumsal müşterilerinden ücretsiz
olarak toplayıp, lisanslı tesislerde geri
dönüşüme gönderiyor. Bugüne kadar
HP Geri Dönüşüm Programı ile geri
dönüştürülmüş plastikten 2,7 milyar

kartuş üretildi. Geri dönüştürülmüş
plastikten üretilen kartuşun karbon
ayaz izi yüzde 33 daha azken, HP
geri dönüştürülmüş plastikten kartuş
üretimi ile fosil yakıt tüketimini yüzde
54, su tüketimini yüzde 75 azalttı. HP,
Haiti’de toplanan geri dönüştürülmüş
plastikleri de satın alıyor. Yeni iş alanları
açarak, Haiti’deki insanlara sabit bir
gelir imkanı ve daha iyi iş koşulları
sunarak, sürdürülebilir mürekkep
kartuşları üretiyor. Bu girişim, plastik
atıkların Karayip Denizi’ne ulaşmasının
engellenmesine katkı sunuyor. Böylece
gittikçe büyüyen okyanus kirliliği
sorununa da savaş açılıyor. Tüm bunların
yanında, HP PageWide teknolojisi ile
baskı işlemindeki karbon ayak izini
yüzde 55’e varan oranda azaltıyoruz. Bu
teknoloji, diğer lazer yazıcılara kıyasla
yüzde 94’e varan oranda daha az sarf
malzeme ve paketleme malzemesi
kullanıyor. Ayrıca, baskı esnasında
yüzde 84’e varan oranda daha az enerji
harcarken, kendi sınıfındaki lazerlere
kıyasla genel anlamda yüzde 25’e varan
oranda daha az güç tüketiyor.”

maliyetleri de yarıya yakın oranda
azaltıyor. HP bulut sistemi ile
KOBİ’ler, ek bir sunucuya ihtiyaç
duymadan doküman verilerini
muhafaza edebiliyor.”

Daha etkili
rekabet imkanı

2018 yılında da yeni ürün, çözüm
ve kampanyalarla tüketicilere
ulaşmak öncelikli hedef. Yeni satın
almalar ve işbirlikleriyle etki alanını
genişletmeye devam edeceklerini
vurgulayan Derya Özbek, 3D odaklı
çalışmaları da sürdürdüklerini
vurguladı. “Avrupa merkezli
müşteriler, yenilikçiliği artırmak,
pazarlama süresini hızlandırmak ve
maliyetleri azaltmak için Multi Jet
Fusion'ı benimsiyor ve dijitalleşen
küresel ekonomide daha etkili
rekabet etme fırsatı yakalıyor”
örneğini paylaşan Derya Özbek,
şöyle devam etti:
“2018’de öncelik vereceğimiz bir
diğer alan ise güvenlik olacak.
İş dünyasının ve tüketicilerin
karşılaştığı güvenlik riskleri ile ilgili
farkındalığı arttırmak amacıyla
global bir girişim başlattık.
Baskı özelinde güvenlik için
başlattığımız HP Yönetilebilen
Baskı Hizmetleri (MPS) kurumların,
baskı ortamlarını siber saldırılara
karşı korumalarına yardımcı olacak

şekilde yeniden tasarlandı. 120
adet ZBook İş İstasyonu, NASA’daki
çalışmalarda kullanıldı. Zorlu görev
gereksinimlerini karşılamak için
özel bir HP ENVY Sıfır Yerçekimi
Yazıcı geliştirdik ve bu yazıcımız
da uluslararası uzay istasyonuna
gönderildi.”
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DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIR ÇALIŞANLAR
GEREK!
Bilişim Zirvesi ’17 kapsamında ilk
gün Beyazıt Salonu’nda düzenlenen
oturumlardan biri de ''Dijital
Ekonomiye Hazırlık ve Türkiye'nin
Dijital Ekonomi Vizyonu” başlığında
katılımcıları bir araya getirdi. Açılış
konuşmasını Mastercard Kıdemli
Başkan Yardımcısı Onur Kurşun,
‘Ödemelerin Geleceği’ başlıklı
sunumuyla yaptı. “Hepiniz bu
kapıdan çıktığınızda kolunuzdaki
saatinizden veya telefonunuzdan
Masterpass teknolojimizi kullanarak
ödeme yapabilir durumdasınız”
detayını paylaşarak sunumuna
başlayan Onur Kurşun, bunun yanı
sıra terminal olan yerlerde temassız
teknolojileriyle, cep telefonu veya
giyilebilir teknolojilerle de ödeme
yapılabileceğini hatırlattı. Uçan
arabalarımız olmasa da ödeme
teknolojilerinin önemli gelişim
sergilediğine dikkat çeken Onur
Kurşun, “Regülasyon, kullanıcı
deneyimi ve pazarı da düşünmek
lazım” diyerek, şöyle devam etti:
“Mastercard olarak nasıl
ödediğinizden çok, neyi ödediğinize
odaklanıyoruz. Asıl amacımız
ödemelerin mümkün olduğu
kadar elektronik olması ve
ödemelere baktığınızda, genelde
tüketici ödemelerinin yüzde 50’si
elektronikleşmiş durumda. Elektronik
ödemelerin payını artırmaya
odaklanıyoruz. Kredi kartınızın
rahatlığı artık çalışmıyor. Bunun
için daha yeni metotlar bulmak
lazım ve bu metotları tek deneyen
Mastercard ve bankalar değil.
Gitgide yeni oyuncular çıkıyor.
Bankacılık ve ödeme sistemleri
değişiyor, yeni oyuncular oluşuyor.
Startup’lar milyarca dolar sermayesi
olan bankalarla rekabeti göze
alıyorlar. Bunun birinci sebebi gücün
değişimi. İkinci unsursa kullanıcı

tecrübeleri. Regülasyon da gittikçe
bu firmalara daha açık ve rekabetçi
şartlar sunmaya odaklanıyor. Ödeme
sistemlerinin dinamikleri, rekabet
avantajları değişiyor. Bu dijital gelişim
olurken, önümüze çıkan trendlerden
de bahsetmek istiyorum. Sizin ne
kadar para biriktirmeniz gerektiğini,
o ay çok kıyafet harcaması yaptığınızı
ve daha fazla yapmamanız gerektiğini
bile söyleyebiliyoruz. Finansal
hizmetler firmalarının sunduğu
sadakat sistemleriyle nakite göre
avantajlı şartlara ulaşabiliyorsunuz.
Mobil ödemeler bizim gerçeğimiz
ve ilk defa nakite karşı çok daha
avantajlı durumdalar. Bir sonraki ise
diyaloğa dayalı alışveriş. Chatbot veya
diyaloğa dayalı sanal asistanlarla bu
alanın çok gelişeceğine inanıyoruz.
Markamızı güvenlik üzerine kurmuş
bir şirketiz ve ödeme teknolojilerinde
güvenliğe çok önem veriyoruz.
Mobilin biyometriyle birleşerek, bu
alanda da temel rolü oynayacağına
inanıyoruz. Mastercard teknolojisiyle
POS makinesine, kasa kuyruğuna
gitmeye gerek kalmadan ödemeler
yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi
gerçek örnekler, ancak regülasyon
ve pazar teknolojilerine bağlı olarak
farklı ülkelerde hayata geçirmekteyiz.
Yeni iş modelleri de bizim için
kritik. Mastercard olarak gelecek
trendimizden biri de millenniallar’a
doğru iş modeliyle yaklaşanların
büyük kazanımlar elde edecekleri
yönünde. Bitcoin veya dijital para
birimleri deyince iki şey anlıyoruz.
Birincisi, dağıtılmış güvenilirlik.
Hepsinden önemlisi, bir regülasyonu
yok. Mastercard olarak Blockchain
teknolojisine inanıyoruz. Kişiler
arası ödemeler veya B2B firmaların
ödemelerinde Blockchain teknolojisi
efektif olabilecek.”

İnsan kaynağımızı Türkiye’de
tutabilmemiz lazım
Bu başlıktaki etkinliğin ilk oturumu
“Dijital Ekonomiye Hazırlık ve
Türkiye’nin Dijital Ekonomi Vizyonu”
başlığında düzenlendi. TTGV Yönetim
Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav’ın
yönettiği oturumun katılımcıları ise
Google Cloud Ülke Müdürü Alp
Önder Güler, IGA İstanbul Grand
Airport CIO’su Ersin İnankul, Türk
Telekom Teknoloji Başdanışmanı Prof.
Mustafa Ergen ve KAGİDER Başkanı
Sanem Oktar oldu. “Çok güzel bir
döneme giriyoruz” yorumunu yapan
Cengiz Ultav, “2025 yılında 50
milyara yakın akıllı cihaz şehirlerde,
evlerde her yerde bulunacak” diyerek
ilk sözü Alp Önder Güler’e verdi.
Yaşanan büyük kırılmaya dikkat
çeken Alp Önder Güler, şöyle devam
etti:
“Yaşadığımız değişim, teknolojik
olarak son 20-30 yıldaki en büyük
değişimlerden. Kendin yap, kur,
çalıştır döneminden, hizmeti, özellikle
bilgi hizmetini bir şebeke hizmeti
şeklinde aldığımız bir dünyaya
geçiyoruz. Ama biz birkaç yıldır

bence bu konuda içimize kapandık.
Birincisi yeni neslin girişimcilik
imkanları. Yeni nesil için parasal
olarak en küçük sermayeyle, ama
en büyük sermaye kendine yaptığı
yatırımla yepyeni iş kurma fırsatları
ağırlıklı olarak teknolojide. Kaynağı
çok sıradanlaşmış, kapasite almak
için harcama dönemi bitti. Bu da bizi
teknolojinin demokratikleşmesine
getiriyor. Yeni nesil bu açıdan
daha fazla imkana sahip, ama
büyük şirketlerimizde buraya
biraz daha mesafeli bakıyoruz.
İkincisi insanlarımızı Türkiye'de
tutmamız lazım. Eğer Türkiye büyük
teknolojilerin, büyük sektörlerin
buluşma merkezi olacaksa, bilgi
konusunda da aynı açığı ve
trendleri izlememiz lazım. Son bir
yılda üzülerek referans yazdığım
çok parlak sayısı, gidiyorlar başka
ülkede çalışma iznine başvuruyor.
Türkiye'nin bu tarafında ne olduğuna,
bu teknolojilerin nerede geldiğine,
nasıl ayakta kaldığına biraz daha
bakmasında fayda var. Hem Ar-Ge
hem mevcut kurumlarımız için önemli
fırsatlar barındırıyor. Hem bizim
burada sistemlerimiz olmalı hem de
kullandığımız açık sistemlere kapıları
açık tutmalıyız.”
Sayısal uçurum eşiğine dikkat!
Sözü alan Prof. Mustafa Ergen,
haberleşmenin tarihine değinerek
başladığı konuşmasında, internetin
çıkmasıyla bilgiyi paylaşmanın
kazandığı öneme dikkat çekti.
Yıllar içinde bilişim sektörü ve
paydaşlarının, sektörün önde gelen
markalarının değişimini örnekleri ile
paylaşan Ergen, “Küresel bazda bu
gelişimin ilk unsuru aracıların ortadan
kalkması ve insanların bir sunucudan
indirmeye başlaması. Aracıların
yıkılması, bir bilgisayar firmasının
20 yılda geldiği değerlemeye bir
başka şirketi 6 ayda getirdi. Diğer
sektörlerden geri çekilen para
teknolojiye aktı” dedi. Prof. Ergen,
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sözlerine şöyle devam etti:
“İkinci yaratıcılık ise geliştirilen altyapı ve bu
da 2000’den sonra ekonominin düzelmesiyle
outsourcing endüstrisini yarattı. Elektronik
ve reorganizasyon denilerek, dünya üçüncü
bir dalganın içine girdi ve internetle beraber
iş gücü organize olmaya başladı. Son 5
yıl öncesinde her şey haberleşme üzerine
dönüyordu, şu anda yelpazenin çok açıldığını
görüyoruz. Ama ikinci bir eşiğin geldiğini de
görüyorum: Sayısal uçurum eşiği. 7 milyar
insanın 3,5 milyarında internet var, geri
kalanında yok. Bütün yarış, 3,5 milyarı 4,5
milyar yapma üzerine, gelecek bir milyar kişiyi
internete bağlama üzerine. İkinci bir yıkımın da
geldiğini görüyoruz. Bizim de buna hazırlıklı
olmamız gerek. Çünkü yeni bir eşikteyiz.”
Gökyüzünde büyüyen fırsatları yakalamak
lazım
Bu sanal ve fiziksel dünyanın nasıl bir arada
yürüyeceği bütün ülkelerin öncelikli konuları
arasında. Türkiye'de de bu soruya en yakın
kuruluşlardan bir tanesi olduklarını belirten
Ersin İnankul, stratejilerini şöyle anlattı:
“Dijital ekonomi, havalimanları ve özellikle
havacılık yatırımları ülkelerin en büyük
yatırımlarından. Dünyada şu anda 20 bin tane
ticari uçak var ve bunun 2030’da 40 bine,
seyahat eden yolcu sayısının 5 milyardan 9
milyara çıkması bekleniyor. Bu pastadan pay
kapma yarışı var. Biz de yeni havalimanıyla
bu yarışın bir parçasıyız. İstanbul'un yeni
havalimanında hem teknolojinin merkezi hem
yolcunun transfer merkezi gibi bir mottoyla
yola çıktık. Havacılıktaki dijital gelişimler,
kendini kanıtlamış teknolojiler üzerinde ilerliyor.
Biz de AI ve Blockchain üzerinde çalışıyoruz.
Yolcuyu evinde mobil uygulama ile karşılayıp,
evinden seçeceği kapı ile trafik optimizasyonu
da yaparak, kapısına ulaşacağı süreyi tahmin
edip, onu havalimanında yine karşılayıp self
servislere yönlendirip, bagaj etiketini kendi
alabileceği, daha sonra pasaporttan kendi
parmak izi ile geçebileceği, yine hiçbir yetkili ile
görüşmeden uçağa binebileceği bir prosesler
zinciri hazırladık ve havalimanının ürettiği bu
büyük ekonomik değere katkı sağlamak için
çalışıyoruz. Yolcuları 18 dakikadan önce liman
tarafına geçirmiş olan ve her bir dakika bu
ziyareti sağlayabilen havalimanları yolcu başına
artı 10 avro para kazanıyor. Bu ekonomik
değeri oluşturabilmek için havalimanlarının
çok büyük teknoloji yatırımlarına ihtiyaçları
var. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını
gerçekleştirebilmek, bu yatırımın içindeki
tüm teknolojik ve bilişim altyapısını yolcuların
rahatı için konumlandırmak için çabalar sarf

ediyoruz.”
İstihdamda kadının payı artmalı
Cengiz Ultav’ın “360 derece bakış açısıyla,
yaratıcı yetenekleriyle kadınların bu dünyada
çok büyük söz sahibi olacağı kesin” yorumu
sonrası KAGİDER Başkanı Sanem Oktar da şu
yorumu yaptı:
“Bilgisayar teknolojisinde diploması olan
kadınların oranı yüzde 28. Türkiye, bu
küresel ortalamanın da altında ve yüzde
25 bilişim teknolojilerinde çalışıyor. Bu
dönüşümü sadece teknoloji ve bilişim olarak
görmüyorum. Örneğin hukuk, en fazla
kadının yer aldığı anabilim dallarından biri.
Peki kaç tanesi 3D baskı sayesinde hukukun
ne olacağını konuşuyor? Kocaman bir
dünyada bahsediyoruz ve kadınlar da bunun
içinde olmak durumunda. Dijital dönüşüm
denince, internete sahip olmak ve fotoğraf
çekmek yeterli değil. Türkiye'de 15-65 yaş
arasında çalışabilir nüfusta 30 milyon kadın
var. Bunların yaklaşık 9 milyonu çalışıyor
ve bu da yaklaşık yüzde 29’a denk geliyor.
OECD rakamlarının ortalaması yüzde 58.
Biz dünyada sondan 13’üncüyüz. İstediğiniz
kadar teknoloji ve internet olsun, eğer
kullanılamaz, üretilemez ve dönüşemezse,
hepimiz için bir problem. ‘Teknolojiyi nasıl
kullanıyorsunuz?’ diye soruyorum ve kadınlar
ortalamada 27 teknolojik alet kullanıyorlar.
Erkeklerin hayatında ise bu sayı 7. ‘Siz teknoloji
kullanıyor musunuz?’ diyorum, ‘Hayır hiç
anlamayız, kocam kullanır?’ diyorlar. Oysa
biz zaten bunun içindeyiz. Birinci gereklilik;
kız çocuklarının STEM dediğimiz alanlarında,
matematik eğitimlerinde daha fazla yer
almasını sağlamak. İyi bir haber vereyim:
Biz Amerika ve Avrupa'ya göre daha iyi
durumdayız, ama bu sayılar yetersiz. Yazılımcı
yetiştirmek üzere üç lise açıldı ve daha fazla
kız çocuğunun burada olması gerek. İkincisi
girişimcilik perspektifi. Türkiye'de aynı zamanda
istihdam sağlayan toplam 1,4 milyon girişimci
var, ama bunların sadece yüzde 8’i kadın. Oysa
teknoloji sayesinde ilk defa kadınlar ve erkekler
fırsatlara eşit derecede yakınlar. Özellikle
teknolojinin gelişmesiyle, kadınların tüketiciyi
doğru anlaması ve buna yönelik işlerini
teknolojiyle geliştirmesi için önemli fırsatlar var.
Birincisi farkındalık ve kadınların teknolojiye
yakınlığının ve aslında kullanılabilir olduğunu
anlatmak, farkındalığı yükseltmek. İkincisi,
devletlere de burada büyük bir pay düşüyor.
Üçüncüsüyse startup’lar kadınlar tarafından
kurulduğu zaman yine teşvik edilmesi ve
bu girişimcilere yönelik özel programlar
oluşturulması mümkün.”
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UPS ve Tesla el ele
Küresel bazda en geniş ticari
kamyonculuk filolarından
birini yöneten UPS, Tesla’nın
tamamen elektrikli yeni
tırlarından 125 adet ön
sipariş verdi. Yeni tırlar,
UPS’in elektrik, doğalgaz,
propan ve diğer geleneksel
olmayan yakıtlarla çalışan
kamyon ve tırlardan oluşan
geniş alternatifli yakıt ve
gelişmiş teknolojili araç
filosuna katılacak. UPS,
aracın UPS görev döngüsü
için beklenen performansının
değerlendirilmesinin bir
parçası olarak Tesla ile
UPS’in gerçek dünya tır
şerit bilgilerini paylaştı.

UPS, kullanıma hazır
duruma geldiğini ispatlamış
çözümler konusunda
kendilerine yardımcı olmak
için gelişen araç teknolojileri
tedarikçileriyle de ortak
çalışıyor. Tesla Semi tırlar,
tek şarjla 500 mile kadar
giderken sürücülere kabin
tecrübesi, gelişmiş yol
güvenliği ve önemli ölçüde
azaltılmış uzun vadeli
mülkiyet maliyeti sunuyor.
Tırların otomatik acil fren,
uygulanabilir seyir kontrolü,
otomatik şerit kılavuzu ve
elektronik fren ve direksiyon
sistemi gibi güvenlik
özellikleri de var. ABD

hükümetine göre, Tesla’nın
sürücü yardım uygulamaları
kaza oranlarını yüzde 40
azaltıyor. Tesla, araçların
üretimine 2019’da başlamayı
planlıyor ve UPS, araçları
kullanacak ilk şirketlerden
biri olacak. UPS'in Tesla Semi
araçlarının ön siparişleri,
Bilim Tabanlı Hedefler
girişimi tarafından onaylanan
bir metodoloji kullanarak
geliştirilen 2025 yılına kadar
küresel yer hizmetlerinden
kaynaklı mutlak sera gazı
(GHG) emisyonlarını yüzde
12 oranında azaltma
konusundaki kararlılığını
tamamlıyor.

Açık kaynakta işbirliği esas
Türkiye’de büyüklüğünün 1 milyar dolara yaklaştığı
tahmin edilen elektronik güvenlik sistemleri pazarında,
akıllı çözümlere geçiş 2017’de hız kazandı. Bu eksende
pazardaki değişimi değerlendiren Pronet’in Pazarlama ve İş
Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip’e
göre, kent yaşamında, artan güvenlik risklerine karşı önlem
almak isterken, kişisel yaşam senaryolarımıza göre güvenlik
çözümlerimizi şekillendirme ihtiyacı da duyuyoruz. Pronet’in
paylaştığı bilgiye göre, alarm izleme merkezi hizmetinden
Türkiye’de yaklaşık 400 bin ev ve işyeri faydalanıyor ve yılda
8 bin vaka bu merkezler tarafından önleniyor. Elektronik
güvenlik sistemleri; hırsızlığın yanında, su baskınından
yangına, panik ve acil sağlık durumlarından gaz kaçağına, pek
çok farklı nitelikteki vakaya karşı koruma sağlıyor. Ediz Habip
de, özellikle 2017’de elektronik güvenlik sistemlerine yönelik
algının tüketici nezdinde değişimine işaret ederek, “Akıllı
Güvenlik Çözümleri sayesinde alarm sisteminizi uzaktan
kontrol edilebiliyorsunuz. Sisteme farklı yan ürünler ekleyerek,
kapı zilinizden kilidinize, kombinizden prizinize kadar pek
çok farklı noktayı yönetebiliyorsunuz. Bu sistemlerin kablosuz
kurulmaya başlanması, dokunmatik panellerin kullanıma
girmesi, GPRS iletişiminin yaygınlaşması gibi teknolojik
yeniliklerle bu kategorideki sistemler her zamankinden daha
güvenli ve kullanıcı dostu hale geliyor” dedi. Akıllı güvenlik
sistemlerinin kullanım oranlarındaki değişime dikkat çeken
Habip, Pronet verilerinin sektördeki gelişime yansımasını şöyle
anlattı:
“Elektronik alarm sisteminin uzaktan kontrol edilebilmesini
sağlayan, tek panel üzerinden daha güvenli ve daha kullanışlı
deneyim sunan Pronet Plus’ı tercih eden kullanıcı sayımız
son bir yılda yüzde 60 arttı. Akıllı ürün ailemizdeki Akıllı
Zil, Akıllı Kilit, Akıllı Termostat gibi çözümlerin kullanım
oranlarında da ortalama yüzde 100’lük artış var. Güvenlik
olgusu, artık hayatımızın parçası. Herkese açık ücretsiz Panik
Butonu Uygulamamızı akıllı telefonlarına indiren ve kullanan
kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. 2017’de uygulamanın
indirilme rakamları 1 milyon 730 bini geçti. Akıllı teknolojilerle
bütünleşen elektronik güvenlik sistemleri, şehirli insanın,
hayatındaki pek çok konuyu otomasyona bağlayabilmesini
mümkün kılıyor. Anahtar taşımak zorunda olmadan kapısını
akıllı telefonundaki uygulama üzerinden kilitleyebilmek,
alarmını dilediği zaman uzaktan da olsa açıp kapatabilmek,
evinin ısısını akıllı termostatlar sayesinde her an ayarlayıp
enerji tasarrufu yapabilmek gibi sayısız fayda sayabiliriz.
Bu imkanlar, kullanıcıların sektörümüze ilgisinin sürmesini
sağlayacak.”

Red Hat, Facebook, Google,
IBM ve Intel Corporation, açık
kaynak lisans uyum hatalarını
ve yanlışlarını düzeltmek için
genişletilmiş ilave haklarla
ilgili taahhüt vererek güçlerini
birleştirdi. Böylece açık
kaynak lisanslamalarında
öngörülebilirlik artacak. GNU
Genel Kamu Lisansı (GPL)
ve GNU Kısıtlı Genel Kamu
Lisansı, Linux ekosisteminin
kritik bir parçası olan açık
kaynak yazılım lisanslarının en

yaygın kullanılanları arasında.
GPL Versiyon 3 (GPLv3)
çıktığında, kullanıcılara
lisans uyumundaki hataları
iyileştirmek için fırsatlar
sunan açık fesih yaklaşımıyla
birlikte piyasaya sürüldü.
GPLv3’teki bu açık fesih
politikası, genellikle elde
olmayan nedenlerle yapılan
hata ve yanlışlara karşı daha
makul bir yaklaşımı sağlıyor
ve bu yaklaşım, topluluk
normlarına paralel lisans

uyum uygulamasını devreye
sokuyor. Açık kaynak yazılımı
kullanıcılarının nerede, neyi,
ne kadar yapabileceklerini
kolayca görmelerini sağlamak
için bir araya gelen Red Hat,
Facebook, Google, IBM ve
Intel; lisans uyum hatalarına
yönelik GPLv3 yaklaşımının
kapsamını, her şirketin GPLv2
ve LGPLv2.1 ve v2 lisansladığı
yazılım kodunu içine alacak
şekilde genişletme taahhüdü
verdi.

Tek kabin sisteminde buluşan
fayda ekosistemi

Schneider Electric, BT
uygulamaları için tasarlanmış
HyperPod hazır kabin
sistemini geliştirdi. 8-12
kabin arasındaki yatırımlarda
hızlı kurulum sağlamak için
tasarlanan HyperPod hazır
kabin sistemi, entegre güç,
soğutma, kablo bağlantıları,
yazılım yönetimi ve
muhafaza özelliklerine sahip

ve bunlar da HyperPod’a
güçlü entegrasyon yetkinliği
katıyor. Schneider Electric’in
HyperPod sistemi ile
sunduğu tasarım yazılımı
sayesinde kurulumun
farklı konfigürasyonlarda
uyarlanabilmesi de mümkün.
Tasarım yazılımı, Schneider
Electric müşterilerinin ve
iş ortaklarının HyperPod’u

mevcut ihtiyaca göre
özelleştirmesini, kurulum
süresini ve toplam maliyeti
düşürmesini sağlayarak,
elde edilen değerin
arttırılmasına destek
oluyor. Bu özelleştirme
seçenekleri arasında mini
ve büyük dirsekli eksenler,
kablo tepsileri, güç dağıtım
kabinetleri, çoklu çatı
seçenekleri, pencereler,
hava akış yönetimi
elemanları, kapılar,
aydınlatma kitleri ve
kablo kanalları var.
HyperPod’lar tek bir pod
olarak kullanılabildiği
gibi, genişletilmiş
pod kurgularında da
uygulanabiliyor. Kurulum
alanında verilen eğitim ve
servis hizmetleri sayesinde
ise tüm süreç sorunsuz
tamamlanıyor.
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Arabada Casey’e güvenin!

Bosch, şimdi de sesli asistanı direksiyona geçiriyor. Yeni geliştirilen
teknoloji, sürücülerin dikkatinin dağılmasını önleyerek asıl görevlerine
odaklanabilmelerini sağlıyor. Sürücü araca ilk bindiğinde “Casey”
adına tepki veren asistan, sürüşü daha güvenli ve rahat hale
getiriyor. Bosch’un asistanı artık belirli sözcükler içeren komutlar
da gerektirmiyor. Ses tanıma sistemi doğal tümce yapılarını, şive
ve aksanları bile algılıyor, hatta bunu dünyada 30’dan fazla ülkede
yapıyor. Casey, rakiplerinin yetkinliklerini aşabiliyor ve bu kapsamda
ileriyi düşünüyor, öğreniyor. Örneğin, sürücü “Paul”u aramak
isterse, sistem yanıt vermeden önce otomatik olarak sürücünün o
anki konumunu, saati ve durumunu gözden geçiriyor. Sabah ofise
giderken “Paul” büyük olasılıkla iş arkadaşı Paul anlamına gelirken,
akşam vakti en iyi arkadaşını kastedebiliyor. Casey emin olmak için
bir soru soruyor: “Paul isimli beş kişi buldum. Paul Stevenson’u mu
aramak istiyorsun?” Bir diğer örnekte misal Fransa’dayken sürücü
destinasyon adreslerini ayarlarda manuel bir değişiklik yapmadan
Fransızca girebiliyor, “Beni Champ de Mars, Cinq Avenue Anatole
Paris adresine götür” diyor. Casey de otomatik olarak destinasyonu
anlıyor ve Eyfel Kulesi’ne giden rotayı hesaplıyor. Bu arada, Bosch’un
asistanının dış veri bağlantısına da ihtiyacı yok. Otomobildeki bilgieğlence sistemi buluta herhangi bir veri göndermeden hesaplamayı
üstleniyor. Casey tünellerde, güçlü kapsama alanından uzak
bölgelerde veya akıllı telefonun kapatıldığı başka ülkelerde bile
sürücüye eşlik ediyor.

Ödeme dünyası cebinizde
değil, artık bilfiil üstünüzde
Giyilebilir akıllı cihazlar, artık ödeme amaçlı da kullanılabiliyor
ve öyle ki, bu uygulamalar sayesinde, gelecek birkaç yıl
içinde cüzdanımızda kredi kartı, hatta cebimizde cüzdan
taşımayacağımız öngörülüyor. Uzmanlara göre, 2018 böyle
bir dönem için başlangıç yılı olacak ve bunun temel sebebi de
temassız işlemlere olan güvenin giderek artması. Mastercard
tokenizasyon (şifrelendirme) sistemi, giyilebilir cihazlar
üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapmayı mümkün kılıyor.
Bankadan kullanıcının telefonuna gelen tek seferlik bir SMS
ile kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, sistemde “token”
oluşturuluyor. Ödemenin gerçekleşmesi için de kredi kartı
numarası yerine oluşturulan bu “token” kullanılıyor. Kişisel
bilgileri kullanmadan güvenli bir şekilde ödeme imkanı sunan
sistemin arkasındaki mantık ise temelde kredi kartı çiplerinin
dijital ödemelere uyarlanması.
Mastercard, bu güvenli ödeme sistemini Mastercard Digital
Enablement Service (MDES) (Mastercard Dijital Yetkilendirme
Hizmeti) üzerinden sağlıyor. Bu sayede tek karta bağımlı
kalmadan birden fazla kart tanımlanabiliyor. Her kart için
ayrı bir token oluşturulması sayesinde de kartlardan birinin
kaybolması durumunda kullanıcının telefonu üzerinden sadece
o kartı iptal etmesi yeterli oluyor. Tokenizasyon ile giyilebilir
cihazlarla ödeme yaygınlaşırken, Mastercard da farklı tüketici
ihtiyaçlarına uygun güvenli ödeme çözümlerini sunmak için
saat, bileklik, fitness markaları ile işbirliklerini sürdürüyor.
Giyilebilir ödeme teknolojileri, ilk başlarda sadece kalp ritmi ya
da adım sayan cihazlarla sınırlıyken, günümüzde Kerv gibi şık
yüzüklerle, Garmin ve Fitbit gibi aktivite izleme bileklikleriyle
ya da akıllı saatlerle entegre bir şekilde kullanılabiliyor.
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E-ticarete yerli yazılım desteği

Hepsiburada Ar-Ge ekibinin
geliştirdiği yerli yazılım
“Mordor” ile satışta olan
ürünlere dair bilgilerin
güncellenmesi çok daha
hızlı yapılabiliyor. “Mordor”
sayesinde operasyonel
verimliliği artırmanın
yanı sıra e-ticarette ürün
bilgilerinin güncellenmesinde
yaşanan olası gecikmeler de
son buluyor. Hepsiburada,
bu ürününü Türkiye’deki
e-ticaret firmalarına da
sunacak. Hepsiburada
platformu dahilinde 15
kişiden oluşan özel Ar-Ge
ekibinin bir yıllık çalışma ile
geliştirdiği yazılım “Mordor”
sayesinde güncelleme
hızı 480 kat artıyor, 1

dakikada 480 bin ürün
güncellenmesi yapılabiliyor.
Hepsiburada, “Mordor”
sayesinde tüketicilere en
güncel ürün bilgilerini
sunarken, listelemede fiyat
farklılıklarının olma ihtimalini
engelliyor. Sistem ayrıca stok
bilgilerini güncel tutarak,
tüketicilerin stokta olmayan
ürünle karşılaşması gibi
durumları ortadan kaldırıyor.
“Mordor”un tamamen
yerli bir yazılım olmasının
Türkiye ekonomisine katkıda
bulunacağını vurgulayan
Hepsiburada Ticari Grup
Başkanı Emre Ekmekçi,
Hepsiburada platformunda
işlem hacmi arttıkça daha
önce kullandıkları yabancı

kaynaklı yazılımın yerine,
daha gelişmiş bir yazılım
ihtiyacı duyduklarını,
ürünün de bu sayede
ortaya çıktığını ifade etti.
Ekmekçi, ““Mordor”,
platformumuzda satılan
ürün bilgilerinin çok daha
hızlı güncellenmesinde çıtayı
yükselten bir araç oldu. Bu
da tüketicilere sunduğumuz
müşteri deneyiminin
kalitesinin artmasına
yardımcı oluyor. Örneğin,
24 Kasım Efsane Cuma’da
20 milyon kez ziyaret edilen
Hepsiburada’da milyonlarca
güncelleme Mordor
sayesinde hiçbir gecikme
olmaksızın yapılabildi”
bilgisini paylaştı.

ABD patent listesine demir atan IBM
IBM, 2017 yılında 9 bin 43
adet patent alarak ABD’de
yılın en çok patent alanlar
listesinde bir kez daha birinci
oldu. 25 yıldır bu listenin ilk
sırasında yer alan IBM, 100
bin patent dönüm noktasını
da aştı. Yeni patentler,
ABD’nin 47 farklı eyaletinde
8 bin 500'ün üzerinde IBM
araştırmacısı, mühendis,
bilim insanı ve tasarımcıdan
oluşan bir gruba verildi.
IBM bilim adamları, bulut
ihtiyaçlarını tahmin etmek
üzere küresel ya da yerel
etkinliklerle ilgili yapısal
olmayan verileri kullanan
bir sistemin patenti de dahil
olmak üzere 2017 yılında
bin 900'ün üzerinde bulut
patenti aldı. Bu yapı; artan
ve değişkenlik gösteren
talebi karşılamak üzere
bulut kaynaklarının nerede
ve nasıl ayrılması gerektiğini
belirlemek için haber akışı,
ağ istatistikleri, hava durumu
raporları ve sosyal ağlar da
dahil olmak üzere çeşitli veri

kaynaklarını izleyebiliyor.
Bir diğer inovasyon grubu
da yapay zekanın bir sınırına
çözüm sunuyor: Yapay
zekanın insanlarla iletişimini
sekteye uğratabilen
kişiselleştirme yoksunluğu.
IBM bilim insanlarına
2017'de verilen, sektörün
önde gelen bin 400 yapay
zekâ patenti arasında yapay
zekâ ve insanlar arasında
iletişimi iyileştirmek için
bir kullanıcının konuşma
modellerini yapay zekanın
analiz etmesine ve taklit
etmesine yardımcı olan bir
sistem de patent aldı. IBM
bilim insanları, yapay zekâ
sistemlerinin saldırganların
kaynaklarını harcayan ve
saldırılarını boşa çıkaran
teknoloji dahil olmak üzere,
diğer yenilikler için bin
200 siber güvenlik patenti
aldı. Bu teknoloji kimlik
avına yönelik e-postalar
ve diğer saldırılarla ilişkili
güvenlik risklerini önemli
ölçüde azaltabiliyor. IBM

uzmanlarının 2017'de
aldığı diğer patentleri şöyle
örneklemek mümkün:
• Acil durumlarda bir
sürücüyle bağımsız bir
araç arasında kontrol
değişimi yapmak üzere
tasarlanmış bir makine
öğrenimi sistemi.
• Güvenli olmayan ve
yürütme için üçüncü
kişilerin dahil olmasını
gerektirebilecek
birden çok taraf
arasında işlemlerin
gerçekleştirilmesine
dahil olan adım sayısını
azaltmak için blockchain
teknolojisinden
yararlanan bir yöntem.
• Cihazın sahibinden
uzakta olduğunu
ve başka birinin
kontrolünde
olabileceğini
belirlediğinde mobil
cihazın güvenlik
korumasını otomatik
olarak güçlendiren bir
teknik.
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Kayba karşı 1 yatırın, 10 alın

Küresel bazda dev bir hacme
ulaşan kripto para piyasasında
yaşanan dalgalanmalar,
yatırımcıların da hızlı
biçimde alım-satım işlemleri
gerçekleştirmesini gerektiriyor.
Ancak, sanal borsaların yoğun
dönemlerde yatırımcıların
işlem taleplerine aynı hızda
yanıt verememeleri tarafların
kaybını beraberinde getiriyor.
Öyle ki, bu dönemlerde işlem
yapamayan kullanıcıların
kaybı oransal olarak yüzde
30’a çıkabiliyor. Türkiye’deki
kullanıcıların bu nedenle
uğradıkları maddi kayıpların
toplam tutarının da 10
milyon TL’yi aştığı tahmin
ediliyor. Oysa, Keytorc’un
kıdemli danışmanlarından
Berk Dülger’in verdiği bilgiye
göre, kripto para borsaları,
yazılımlarının performans,

yük ve stres testlerini yaparak
bu kayıpları engelleyebilirler.
“Üretim hızı değişiklik
gösteren, kiminin üretimi
tamamlanan, kimininse halen
devam eden 2 bin 500’ü aşkın
kripto para birimi var” bilgisini
veren Dülger, şu detayları
paylaştı:
“Kripto para birimlerinin alım
satım işlemlerinin gerçekleştiği
çok sayıda borsa var ve
bunlar aslında sadece dijital
dünyada yer alan yazılım
temelli uygulamalar. Sanal
borsaların kullandığı yazılımlar,
piyasadaki dalgalanma
anlarında yatırımcıların yoğun
taleplerine yanıt veremiyor,
çok sayıda kullanıcının aynı
anda ilettiği al-sat emirlerini
yerine getiremiyor. Bunun
sonucunda da yatırımcılar
tahmini olarak yüzde 30

civarında kayıp yaşayabiliyor.
Bir yıllık süreçte, Türkiye’deki
yatırımcıların maddi
kayıplarının 10 milyon TL’yi,
borsaların kaybının ise 1
milyon TL’yi aştığı tahmin
ediliyor. Sanal borsalar yazılım
ve altyapı tarafında yapacakları
bazı düzenlemelerle bu
kayıpların önüne geçebilir.
Bu sorunun temelinde,
borsaların sahip oldukları
yazılımların performans, yük
ve stres testlerinin yapılmamış
ve gerekli önlemlerin
alınmamış olması yatıyor.
Maksimum kullanıcısı sayısı,
anlık emir kapasitesi gibi
metriklerin belirlenmesine
yardımcı olan bu testler ve
sonrasında alınacak tedbirler,
piyasalardaki dalgalanma
anlarında ve yoğunluğun
yaşandığı durumlarda bile
yatırımcıların işlemlerini hızlı
ve güvenli gerçekleştirmelerini
sağlıyor. Aracı kurumlar,
düşük maliyetlerle gerekli
tüm testleri yaparak,
sistemlerinin her zaman en
üst seviyede hizmet sunmasını
sağlayabilirler. Yaşanılan
maddi kayıplar göz önünde
bulundurulduğunda, bu
alanda yapılacak 1 TL’lik bir
yatırımın geri dönüşünün
10 TL’yi bulabileceğini
söyleyebiliriz.”

BT’de geri dönüşümde ‘altın’ farkı
Dell, kullanılmış
elektronik eşyalardan
geri dönüştürülmüş altını
bu ilkbahardan itibaren
ödüllü Latitude 5285 2'si
1 arada içinde gelen yeni
ana kartlarında kullanmak
üzere sektörün ilk pilot
programını duyurdu. Bu
program, sunucu ana kartları
üzerinde yapılan fizibilite
çalışmasının başarısını takip
etti ve önümüzdeki yıl
milyonlarca yeni ana kartın
yaratılmasını desteklemek
üzere yola çıktı. Zira bir
ton ana kartta dünyanın
bir ton maden cevherinden
800 kat daha fazla altın
bulunuyor. Program, Dell'in
kapalı döngü programını
da plastikten değerli
madenlere genişletiyor. Şu
anda sadece yüzde 12,5
e-atık başka ürünlere geri

dönüştürülüyor. Bunun bir
sonucu olarak Amerikalıların
her yıl, artık istemedikleri
telefonlarıyla 60 milyon
dolar değerindeki altını ve
gümüşü çöpe attığı tahmin
ediliyor. Oysa kullanılmış
teknolojiden altını tekrar
kullanmanın ve ileri dönüşüm
ile geri kazandırmanın
ekonomik avantajlarının
yanı sıra insan sağlığına
zararı engelleyerek ve
genelde madenden çıkarılmış
altın ile ilişkilendirilen
kirleticilerin özütlenme
sürecini ortadan kaldırarak
çevresel ve toplumsal
faydaları da var. Trucost
araştırmasına göre Dell
ortağı Wistron GreenTech
tarafından oluşturulan altını
geri kazandırma sürecinin
geleneksel olarak çıkarılan
madenden yüzde 99 daha

düşük bir çevresel etkisi var.
Dell ve oyuncu, girişimci
ve aktivist Nikki Reed,
sürdürülebilir tasarım
hareketini destekleyen bir
işbirliği de yaptı. Bayou with
Love ve Dell'den The Circular
Collection, ABD'de tamamen
Dell'in geri dönüşüm
programından geri kazanılan
altın ile sınırlı sayıda
üretilen özel bir mücevher
koleksiyonu ortaya çıktı. 14
ve 18 karat altın zincirler,
küpeler ve kol düğmelerinden
oluşan koleksiyon, e-atığın
veya başka bir deyişle
kullanıldıktan sonra atılan
elektronik ekipmanların çevre
üzerindeki yaygın etkisini
ve döngüsel bir ekonomi
geliştirmek için sektörler
genelinde iş birliği yapma
fırsatını vurgulamak amacıyla
tasarlandı.

GÖRÜ Ş
Turizm
sektörü
bilişimle
farklı bir
boyuta
geçiyor
*Abdullah Yıldızturan
Turizm bacasız sanayi olarak adlandırdığımız insanlar arasında
kültür alışverişi sağlayan, ülkenin döviz ihtiyacını karşılayan
en önemli hizmet sektörlerinden biridir. Turizmi her ne
kategoride gelir sektörü olarak ele alırsak alalım; ülke ve
ulusal gelir için kaynak olduğu gerçektir. Böylesine gelirin
yüksek olduğu bir kaynağın gelirinin de denetlenmesi yine
bilişim sektörünün vergilendirme aşamasında birleşmesiyle
farklı bir boyut kazanmıştır. 2014 yılında esasen yürürlüğe
giren e-fatura sistemi ile günümüz turizm tesislerinin büyük
bir kısmı hizmet işlerinin faturalandırılması gerçekleşmektedir.
İş bu sistem gereğince tüm gelirlerin resmileştirilmesi ilk önce
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), sonrasında kurumlar arasında
gerçekleştirilmektedir.
Turizm emek yoğun hizmet veren bir sektör olduğundan
departmanlar arası bilgi aktarımı eksiksiz ve hızlı olması
gerekiyor. Misafirin girişinden çıkışına kadar ki geçen
süreçlerde yanlış bilgi aktarımı misafir memnuniyetsizliği
olarak işletmeye yansıyor. Bilgi iletişim teknolojileri ortak veri
tabanı sayesinde departmanlar arasındaki entegrasyonu anlık
olarak hatasız şekilde gerçekleştiriyor. Online anket sistemleri
sayesinde misafirlerinden aldıkları öneri ve yorumları analiz
ederek işletmenin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlıyor.
Son zamanlarda adını çokca duyduğumuz nesnelerin
interneti turizm sektöründe aydınlatma, iklimlendirme,
sulama gibi çok enerji israfının olduğu alanlarda mobil tablet
ve bilgisayarlardan kontrol edilerek iş gücü harcanmadan
yönetimleri yapılabiliyor.
Turizmin arz ve talebini düşündüğümüzde pazarlaması,
dağıtımı ve koordinasyonu konusunda bilgi iletişim
teknolojilerinin önemide artmıştır. Özellikle internet
kullanımının yaygınlaşması pazar alanında önemli bir yer
haline geldi. Online arama motorları ile oturduğunuz yerden
konaklayacağınız odanın özellikleri, size sunulan ücretli
ücretsiz hizmetler, daha önce konaklamış misafirlerin yapmış
oldukları yorumlar, oda fiyatları, fiyat karşılaştırmaları, ulaşım
imkanları gibi birçok bilgi paylaşımına ulaşabiliyorsunuz.
Reklam konusu turizm sektörünün vazgeçilmez tanıtım
araçlarından birisidir. Facebook twitter gibi sosyal medyaya
baktığımızda 1 milyarın üzerinde kullanıcı bulunuyor bu da
işletmelerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor.
Bu kadar büyük bir sektörün yatırımlarını göz önünde
bulundurduğumuzda ciddi meblağlar ortaya çıkmaktadır.
Turizmin amacı ülkenin refah düzeyini yükseltmekse,
kazanılan sermayenin dışarıya çıkartılması çelişkiye düşmek
olur. Daima Otelleri olarak, yatırımlarımızı her departmanda
yerli üretimden yana kullanmaktan onur duyuyoruz ve
ülkenin yerli teknolojilerinin gelişeceğine her daim inancımızı
korumaktayız. Yeter ki çalışmaktan vazgeçilmesin.
*Daima Otelleri BT Müdürü.

Interpro Y ılın Ödülleri
sahiplerini buldu
ilk k e z v e r i l e n H i z m e t

15 Ocak 1996 tarihinde İstanbul
Hilton Oteli'nde yapılan BT/haber

Ödülleri'ni Türkiye Bilişim

Gazetesi'nin yayın hayatına

Vakfı'nın

başlamasının birinci yıl dönümü ile

katkılarından dolayı Faruk

înterpro'nun 4. kuruluş yıldönümü

Eczacbaşı, izmir Ticaret

toplantısında, "înterpro 1995 Yılın

O d a s ı ' n d a Bilgisayar Komitesi

Ödülleri" de sahiplerini buldu,

oluşturulması y o l u n d a k i çabaları

"înterpro Yılın Ödülleri", h e r yıl

v e başarısı n e d e n i y l e M e h m e t

çeşitli çalışmaları n e d e n i y l e

Akyelli v e ü l k e m i z d e telif

bilgisayar şirketleri ya da

hakları yasası çıkması

örgütlerine veriliyor. Bu ö d ü l l e r e

k o n u s u n d a u z u n yıllardır e m e k

bu yıl ilk k e z kişilere v e ri l e n

harcayan v e b u e m e k l e r i

"hizmet" ödülleri de eklendi,

s o n u c u n d a g e ç t i ğ i m i z yıl telif

"înterpro Yılın Ödülleri"nde bu

hakları yasasının ç ı k m a s ı n d a

yıl, 13 dalda 19 kuruluş ile

b ü y ü k katkı s a ğ l a y a n E y ü p

H i z m e t dalında 3 kişi ö d ü l e

E r g e ç e n aldı.

(Ayrıntılı yazı sayfa 12-13'te)

layık görüldü.

Büyük projeler,
danışmanlık
hizmetleri ve
Dünya Bankası
Dünya Bankası kredili
projelerde 'danışmanlık hiz
meti' tartışılıyor. Özellikle
büyük projeler için danış
manlık hizmetinin gereğini
herkes ortaya koyarken, bu
hizmetin çok fazla amacına
ulaşmaması ve bazı proje
lerde oldukça yüksek rakamlan bulması tartışma ya
ratıyor. Bunun bir örneği
Ekim 1995 tarihinde imzala
nan Kamu Mali Yönetim
Projesi'nin İkraz Anlaşma
sında görülüyor. Üç farklı
alt başlıkta ele alınan bu bü
yük projenin toplam mali
yeti 62 milyon dolar. Anlaş
mada "mallar" olarak anılan
bölüm için 41 milyon 120
bin dolar öngörülüyor. Da
nışmanlık hizmeti için ise,
10 milyon 250 bin dolar.
Özetle danışmanlık hizmeti
için verilen kredi "mallar'ın
yaklaşık yüzde 25'ini oluş
turuyor.

(Ayrıntılı haber
sayfa 3 'te)

kurulmasındaki b ü y ü k

Tekstilbank, Internet projesi başlattı
1995 yılında gerçek an
lamda istemci/sunucu mi
marisine geçen Tekstilbank,
yeni bir projeye daha imza
atıyor. 3 ay önce Internet
bağlantısı için çalışmalara

başlayan banka, bu sayede
hem ürün ve hizmetlerini ta
nıtmayı, hem de gerek yurt
dışı gerekse yurtiçindeki
muhabir banka ve diğer
müşterilerinin kendi bilgile

rine erişmelerini

sağlamayı

ve gelecekte de ev bankacı
lığı ile Internet uygulamala
rını birleştirmeyi hedefliyor.

(Ayrıntılı haber
sayfa 4'te)

Verimlilik
çağında,
teknoloji ve
insana yatırım
artıyor

E
T
H
A
İ
T
R
F
A
T HA
(Ayrıntılı haber
sayfa 14'te)

"2000 yılında 1 numaralı
BT şirketi olacağız"
Aysel Özal, 1 Ocak 1996
tarihi itibariyle HP Türki
ye'nin yeni Genel Müdürü.
Daha önce şirkette Destek
Müdürü olarak görev yapan
Özal, HP Türkiye'yi 2000'li
yıllara taşıyacak. 1995 yılında

bir önceki yıla göre oldukça
büyük gelişme kaydeden
Hewlett-Packard Türkiye'nin
2000 yılındaki hedefi ise, 1
numaralı BT şirketi olmak.

(Ayrıntılı haber
sayfa 2'de)

Murat Birsel:
"BT sektörü,
sokaktaki insanla
ilgilenmeli"

Baysis,
holding
yönetimi
ve sigortacılığa
el atacak

iyi bir gazete okuru ise
niz, mutlaka sürekli izledi
ğiniz köşe yazarlan vardır.
Bu köşelerde her gün 'yeni'
birşeyler yazılır ve bu 'yeni'
yazılar, sizin okuduğunuz
an 'eskir.' Yazan için 'ye
niliğini kaybedeli ise 24 sa
at olmuştur ve yeniden 'ye
ni' haberleri yazmak için
masasının başına oturmuş
tur bile. Yeni Yüzyıl gazete
sinin köşe yazarlarından
Murat Birsel, bu nedenle
yaptığı işi "öğütücü bir iş"
olarak tanımlıyor. Birsel'le
gazetecilik, köşe yazarlığı,
BT sektörü ve Internet hak
kında görüştük.

U
B

(Ayrıntılı haber
sayfa 7'de)

(Ayrıntılı yazı
sayfa 26'da)
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Lenovo Türkiye’ye
yeni Kanal Satış Müdürü
Lenovo
Türkiye’nin Kanal
Satış Müdürü
Gökhan Maviş
oldu. İstanbul
Teknik Üniversitesi
İşletme
Mühendisliği
Bölümü mezunu
olan Gökhan
Maviş, iş hayatına
bankacılık sektöründe başladı. 2000 yılında teknoloji
sektörüne geçiş yapan Maviş, 5 yıl satış müdürlüğü
yaptıktan sonra, 2005'de Microsoft'ta Kanal Yöneticisi
olarak çalışmaya başladı. Beş yıl Microsoft deneyiminin
ardından, 2010'da Lenovo'ya Satış Yöneticisi olarak
transfer olan, 7 yıldır da Lenovo'da çalışmalarını
sürdüren Maviş, Aralık 2017 itibariyle Lenovo'nun Kanal
Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.

Bölgenin sorumluluğu Esin Gül’de
Schneider Electric’te
Türkiye, İran ve Orta
Asya Endüstri İş
Birimi Genel Müdür
Yardımcılığı görevine
Esin Gül atandı. Yeni
görevi doğrultusunda
Gül, şirketin makine
ve proses otomasyonu
çözümlerinin tüm
satış ve pazarlama
faaliyetlerinden sorumlu
olacak. Gül, 1998
yılında makine mühendisliği alanındaki eğitimini, 2002
yılında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Fakültesi MBA programını tamamladı. Gül, 2007 yılında
Ürün Müdürü olarak Schneider Electric’e katıldı ve
ardından Makine İmalatçıları Satış Müdürü görevi ile
kariyerine devam etti. 2016’da Ortadoğu Bölgesi Sistem
İntegratörleri Proses Otomasyonu Satış Direktörü olarak
atanan Gül, bu görevinde Türkiye, BAE, Pakistan, Suudi
Arabistan başta olmak üzere birçok Körfez Bölgesi
ülkesinde önemli projelerin satış faaliyetlerinde bulundu.

22 - 28 OCAK
2018

Burs sistemi yeniden tanımlanıyor

Türkiye’de burs sistemini
dijitale taşıyan, burs sistemini
daha şeffaf, demokratik,
ulaşılabilir ve eşitlikçi
yapmayı hedefleyen sosyal
girişim E-Bursum, yaklaşık
4 bin bursiyere 12 milyon
TL burs sağladı. 4 bin
bursiyerin yüzde 59’unu
ise kadınlar oluşturdu.
Bursların şehir dağılımı ise
yüzde 23 İstanbul, yüzde
9 Ankara, yüzde 6 İzmir,
yüzde 4 Konya, yüzde 4
Malatya, yüzde 3’er Elazığ,
Kocaeli, Diyarbakır ve Van.

Burs alanların yaş dağılımı
ise şöyle: 21 yaş yüzde 22,
20 yaş yüzde 21, 19 ve 22
yaş yüzde 16, 18 yaş yüzde
10, 23 yaş yüzde 5, 24 yaş
yüzde 4. 2011 yılında Van
depreminden sonra bursa
ihtiyaç duyan, bu süreçte işin
zorluklarının farkına vararak
bu konuda çözüm üretmek
isteyen Mesut Keskin
tarafından 2015 Eylül’de
kurulan E-Bursum, 150 bin
kullanıcıya sahip. Türkiye’nin
81 ilinden öğrencilerin
kullandığı uygulamada burs
alanların yüzde 80’i lisans
öğrencisi. Yaklaşık 10 tane
vakıf ve dernekle anlaşması
olan uygulamada, burs
arayan öğrenciler profillerini
oluşturup burs arayışına
girerken, kurumlar da kendi
profillerini oluşturup nasıl bir
burs vereceklerini belirliyor.
“Toplumsal eşitlikçi fayda
protokolü” hazırladıklarını
söyleyen E-Bursum kurucusu
Mesut Keskin, protokolü
şöyle tanımladı:
“Protokolü, eğitimde fırsat

eşitsizliğini asgari düzeye
indirmek amacıyla hayata
geçirdik. Verilen bursların
toplum nezdinde yarattığı
bilincin ve etkinin toplumun
her kesiminde yaratılması
asıl hedefimiz. Protokolde
burs başvurusunda bulunan
öğrencilerin ilgili burs
formunda belirtilen şartları
taşıması halinde ırk, renk,
din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel
eğilim ve yürürlükteki
yasalar tarafından
korunan diğer etkenlerden
bağımsız bir seçim süreci
yaşaması maddesi var.
Öğrencilerin özel yaşamlarını
sorgulamadan veya baskı
altına almadan, özel
yaşamlarına kayıtsız ve şartsız
saygı duyulması da önemli
maddelerimizden. Öğrenci
bilgilerinin kanunlara uyacak
şekilde gizli ve güvenli
tutulması ve herhangi bir
nedenden ötürü bursu
kesilen öğrenciye, nedeni
ile birlikte bilgi verilmesi de
protokol maddelerinden
birkaçı.”

Gençlere motivasyon gerek

Sinan Ata, küresel
operasyonların başında
Geliştirdiği uzaktan çalışma
modeliyle dünya çapındaki
kalifiye işgücünü küresel
şirketlerle buluşturan
Crossover’ın global operasyonları,
Türkiye Genel Müdürü Sinan
Ata’ya emanet edildi. Daha
önce Brezilya, Mısır, Pakistan
ve Ukrayna pazarlarından da
sorumlu olan Ata, bu değişikliğin
ardından Crossover’ın faaliyet
gösterdiği tüm ülkelerde işe
alım operasyonlarının liderliğini
üstlenecek. Kariyerinde dijital pazarlama, medya planlama
ve danışmanlık alanlarında başarılara imza atan Ata,
2015 yılından beri Crossover’ın Türkiye ve bölgesindeki
operasyonlarını yürütüyor.

College Coach Danışman
Psikoloğu Şebnem Tezcanlı,
eğitim sisteminin yarattığı
kaygı ve belirsizliklerin
gençlere de yurtdışı eğitimini
düşündürdüğünü söyledi ve
şu önerilerde bulundu:
“Gençlerimizin sadece
işsizlikle değil, geleceksizlikle
ve yeteneksizlikle de
mücadele etmek durumunda
olduklarını gözlemliyoruz.
Bu durumda eğitimi fırsat
eşitliği, nitelik, özgür
ve bağımsız düşünce
noktalarından ele almak
önemli. Anne, baba ve

gençler olarak belirsiz
ve kaygı yaratabilecek
durumlara karşı şu
konularla kendimizi
güçlendirerek daha rahat
hissedebiliriz. Sabır,
motivasyon, disiplin olmadan
başarıyı düşünemeyiz.
Başarısızlıklardan ders almak,
bilgiyi yenilemek için önemli.
Gencin özgürce düşünüp
davranabilmesi için kendi
beklentilerimiz üzerinden
değil, onların istek, beceri
ve beklentileri yönünde
yönlenmelerine destek
olalım. İyi insan olmadan,

yalnız başına potansiyelin
yüksek olması yetmiyor, iyi
insan olmaları önemli. Hedef,
ilke ve performanslarımızda
tutarlı kalabilmeliyiz.
Gençlerimizin amaca ihtiyacı
var. İdealist, lider, girişimci
gençler aileden görerek ve
öğrenerek yetişirse etkili ve
kalıcı olarak gelişir. Sevgi ve
değerlerle büyüyen insan,
prestijli olmak gibi dış
kaynaklara ihtiyaç duymuyor.
Bu yüzden değer vermek,
desteklemek yargılamamak
ebeveyn için vazgeçilmez
olmalı.”
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Girişim Hareketi İstanbul
Direktörü Hasibe Bağ oldu
Girişimcilik alanında
farkındalık arttırma ve
katma değerli projelere
ulaşmayı yaygınlaştırma
çalışmaları ile bir
yıllık faaliyet dönemi
sonrasında Girişim
Hareketi İstanbul
dışına açılmaya hazır.
İstanbul Lider Direktörü
olarak Hasibe Bağ,
buradaki çalışmaları
devam ederken, yeni
dönemde Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere pek
çok ilde Girişim Hareketi hayata geçirilecek. Girişim
Hareketi; deneyim sahibi ustalar ile girişimci adaylarını
buluşturmayı hedefliyor. Programda aylık olarak
gerçekleşen Girişim Network toplantıları yapılıyor.
Eğitmenler, mentorler, girişimciler, adaylar bir araya
gelerek projeleri değerlendiriyor ve gelişimlerine katkı
sağlıyor.

İstihdama destek verdiğiniz ölçüde kazanırsınız
PwC’nin 5 ülkede 10 bin kişinin
katılımıyla gerçekleştirdiği
‘Geleceğin İşgücü: 2030 Yılını
Şekillendirecek Rakip Güçler’
başlıklı raporu, yeni eğitimler
alan ve ek beceriler kazanan
çalışanların, teknolojinin iş ve
işyerleri üzerindeki olumsuz
etkilerinin de üstesinden
gelebileceğini gösteriyor.
İngiltere, Almanya, Çin,
Hindistan ve ABD’de yapılan
görüşmelerle hazırlanan rapor;
mega trendler, yapay zekâ ve
otomasyon gibi güçlerin 2030
yılını nasıl şekillendireceğini
inceleyen 4 senaryoyu
ortaya koyuyor. Her senaryo,
işgücünün mevcut duruma
nasıl uyum sağlayacağını ve
teknolojinin bu senaryolardaki
etkisini belirlemeyi hedefliyor.
PwC’nin raporuna göre,
çalışanların üçte biri otomasyon
sonucunda gelecekte işlerini

kaybetmekten endişe ediyor. Bu
nedenle, işverenler çalışanları
teknoloji tartışmalarına dahil
ederek gelecekte işlerini
etkileyebilecek teknolojileri
anlamalarına katkı sağlayabilir,
çalışanlar da teknolojinin
getirdiği değişime hazırlıklı
olup potansiyel becerilerini
artırabilirler. Sonuçları
değerlendiren PwC Türkiye
İnsan Yönetimi ve Organizasyon
Hizmetleri Lideri Bilgütay Yaşar
şunları söyledi:
“2030 yılına kadar dünyanın
nasıl bir şekil alacağını tam
olarak kestirmek mümkün
değil ama çalışma hayatına
dair farklı senaryoların ortaya
çıkacağının farkındayız. İş
dünyasının, potansiyel değişime
hazırlıklı olması ve planlama
yapmaları önemli. Yeni neslin
çalışma hayatında daha fazla
yer almasıyla, bu senaryoların

gerçekleşmeye başladığına şahit
oluyoruz.”
Rapora göre, çalışanların
yaklaşık dörtte üçü, işlerini
kaybetmemek için yeni beceriler
öğrenmeye ve yeni eğitimler
almaya hazır. Yeni beceriler elde
etmeyi sadece işverenin değil,
kendilerinin de sorumluluğu
olarak gören çalışanlar; kişisel
becerilerin, otomasyona
rağmen önemini korumaya
devam edeceğini düşünüyorlar.
Katılımcıların yüzde 54’ü
ise kariyerleri için ihtiyaç
duydukları tüm becerilere
sahip olduğunu, yüzde 65’i
teknolojinin iş fırsatlarını
artıracağını düşünüyor.
Toplamda, katılımcıların çoğu
insan becerilerinin her zaman
talep edileceğini, yaklaşık dörtte
üçü ise teknolojinin hiçbir
zaman insan zihninin yerine
geçemeyeceği kanısında.
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ETKİNLİK TAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R
8 Şubat 2018
İstanbul BTvizyon
Anadolu Yakası Toplantıları
Sheraton Grand Hotel Ataşehir
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

12 Nisan 2018
BTvizyon Mersin Toplantısı
Mersin
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

Y U R T İ Ç İ

22 Şubat 2018
BTvizyon Gaziantep Toplantısı
Divan Gaziantep Hotel
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

26 Nisan 2018
Entegre Siber Güvenlik
Teknoloji Platformları
İstanbul
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

8 Mart 2018
BTvizyon Konya Toplantısı
Dedeman Konya Hotel
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

8 Mayıs 2018
BTvizyon Denizli Toplantısı
Denizli
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

15 - 17 Mart 2018
Kamu Yuvarlak Masa Toplantıları
Bilişim Zirvesi
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

10 Mayıs 2018
BTvizyon İzmir Toplantısı
İzmir
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

14-15 Kasım 2018
Bilişim Zirvesi'18
İstanbul
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

E T K İ N L İ K L E R
22-25 Ocak 2018
IoT Evolution Expo
Orlando, ABD
AYRINTILI BİLGİ:
www.iotevolutionexpo.com/east/

Y U R T D I Ş I

25-26 Ocak 2018
16. Deep Learning Summit
San Francisco, ABD
AYRINTILI BİLGİ:
www.re-work.co/events/deep-learningsummit-san-francisco-2018

31 Ocak 2018
Vibrant Digital Future Summit
Londra
AYRINTILI BİLGİ:
www.vibrantdigitalfuture.uk/

7-8 Şubat 2018
Mobile Growth Summit 2018
San Francisco, ABD
AYRINTILI BİLGİ:
www.mobilegrowthsummit.com

5 Nisan 2018
BTvizyon Kayseri Toplantısı
Kayseri
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

28 Haziran 2018
BTvizyon Elazığ Toplantısı
Elazığ
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr
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Merhabalar sana,z
İşimiz dolayısıyla çok
uçak seyahati yapıyor,
uçakta yediğimizden tat
alamadığımızdan yakınıyoruz
ya, suçlu yemek değil,
bulunduğumuz yükseklik.
Diyetisyen Emre Uzun,
uçakla yolculuk yapanların,
genellikle uçak firmalarını
lezzetsiz şeyler ikram etmekle
suçladığını belirtirken, esas
sebebi şöyle özetliyor: “30 bin
feet’i aştıktan sonra, damak
tadı ve koku duygusu bozulur.
Yediklerinizdeki lezzetsizlik
uçak firmasının suçu değil,
insan metabolizmasının
gereği.” Diyetisyen Uzun’a
göre, lezzette farklılaşmanın
tek sebebi basınç da değil;
nem eksikliği ve arka plandaki
tekdüze gürültü. Emre Uzun;
“lezzet”, “tat”, “damak tadı”
dediklerimizin yüzde 80’inin
koku alma duyumuz sayesinde
somut hale geldiğini, ancak
koku alabilmek için de
burnumuzdaki mukusun
buharlaşması gerektiğini
belirtiyor. Oysa uçak içindeki
atmosferde koku reseptörleri
düzgün çalışmadığı için
hemen her gıda maddesini
iki kat daha tatsız algılıyoruz.
‘Umami’yi acı, ekşi, tuzlu ve
tatlı dışında kalan beşinci tat
olarak tanımlayan Uzun, bu
tat konseptinin örneklerini
sardalye, yosun, mantar,
domates, domates sosu ve
soya sosu olarak gösteriyor
ve ekliyor: “Havayolları bu
lezzetsizlik sorununa çözüm
için giderek daha fazla umami
tatlara yöneliyor. Örneğin
ıspanak, domates ve kabuklu
deniz ürünleri daha fazla
kullanılıyor.”
Uçuş sırasında sorunun bizde
veya havayolu şirketinin
mutfağında olmadığını
gördük, şimdi gözlerimize
bakalım. Uykusuzluğu,
yorgunluğu ele veren göz
çevresi torbaları ve morluklar,
erkenden oluşmaya başlayan
kırışıklıklar göz çevresi
bakımına önem vermeyi
gerekli kılıyor. Bu noktada
Sinoz Göz Çevresi Bakım
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Rock müzik herkes için fayda
demek!
Kremi can simidi niteliğinde,
aklımızda olsun.
Gurur veren bir içeriğim
var, dopdolu ödül bölümüm
öncesinde… Turkcell’in
engelli bireylerin sosyal hayata
daha aktif katılmaları için
faydalı çözümler sunmak
amacıyla YGA (Young Guru
Academy) işbirliğinde hayata
geçirdiği “Hayal Ortağım”
uygulamasında yer alan
“Cepten Sesli Betimleme”
servisi Yapı Kredi Kültür
Sanat'ın sergilerinde de
görme engellilerin hizmetinde
olacak. Global Mobil
Ödülleri’nde “Erişilebilirlik
ve Sosyal Hayata Dahil
Edilme Alanında Mobilin En
İyi Kullanımı” kategorisinde
dünya birinciliğine layık
görülen “Cepten Sesli
Betimleme” servisi, 65 vizyon
filmi ve TV programlarından
sonra Yapı Kredi Kültür
Sanat’ta görme engellilerle
sanat eserlerini buluşturacak,
sergiler kapalı alan navigasyon
servisi ile gezilebilirken, eser
betimlemeleri ve açıklamaları
Hayal Ortağım üzerinden
görme engellilerin hizmetine
sunulacak.
Çevresel gündemim bu hafta
pek yoğun. Tabi her zamanki
gibi uygulanması, hiç olmazsa
akıllarda kalması dileğiyle…
Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD),
11-18 Ocak arasında
düzenlenen Enerji Tasarrufu
Haftası çerçevesinde önemli
bir kampanyaya imza atmış,
stand-by konumundaki tüm
elektronik ürünlerin fişlerini
çekmiş. MÜSİAD’ın hesabı
net: Stand-by durumundaki
aletler nedeniyle ayda 11.1 TL,
yılda 134 TL cebimizden boşa
gidiyor. Ortalama 100 TL'den
21 milyon hane sayımızla,
ülke olarak milli servetimiz
olan 2.1 milyar TL yitip
gidiyor. Lütfen bu satırları

okuyan herkesin aklında olsun
bu gerçek.
Sürdürülebilirlik ilkesiyle
hareket eden Legrand,
yenilikçi hareket sensörleriyle
enerji tasarrufuna destek
oluyor. Canlılar üzerindeki
ışınları algılayan pasif
kızılötesi ve ultrasonik hareket
sensörleri, vücut ısısı ve
hareket gibi kızılötesi enerji
kaynaklarına ve harekete
reaksiyon vererek 45-90
m2 ve daha küçük alanları
rahatlıkla aydınlatabiliyor.
Legrand, 2013’ten bu yana
tüm fabrikalarında çevrenin
ve doğal kaynakların
korunmasında önem
taşıyan alternatif yakıt ve
hammaddeleri kullanıyor,
her yıl yüzde 2’nin altında
olmamak kaydıyla yapılan
enerji tasarrufuyla 600 bin
avro tasarruf da sağlıyor.
Henkel de sürdürülebilirlik
konusunda hayata geçirdiği
sosyal sorumluluk projelerine
bir yenisini eklemiş, Ege
Orman Vakfı’nın işbirliğinde
İzmir’in Tire ilçesinin
köylerinde öğrencilere çevre
eğitimi verirken, bölgede bin
448 fidanlık koru oluşturmuş.
Küresel ölçekte öncü bir
yeşil şirket olma hedefiyle
Mitsubishi Electric için tüm

faaliyetlerde çevresel duyarlılık
ve enerji verimliliği öncelik.
Sürdürülebilir dünyanın
desteklenmesine katkıda
bulunan Mitsubishi Electric,
yüksek enerji tasarrufuna
sahip çözümleriyle Türkiye’de
çevre dostu binalar, tesisler
ve altyapı projelerinin
iklimlendirme, otomasyon,
asansör, yürüyen merdiven
ve görsel veri sistemleri
için öne çıkıyor. Şirketin
100’üncü yıldönümü olan
2021 yılına geri sayımda,
uzun dönemli çevresel
yönetim vizyonu “Çevre
Vizyonu 2021” ile ürün
kullanımından kaynaklanan
karbondioksit salınımını 2001
mali yılına kıyasla, üretimden
kaynaklanan karbondioksit
salınımını ise 1991 mali yılına
göre yüzde 30 oranında
azaltmak hedef. Mitsubishi
Electric, üretim tesislerinin
yenilenmesi ve operasyonel
süreçlerin gözden geçirilmesi
gibi çalışmalarla, toplam
yıllık sera gazı emisyonlarını
1,43 milyon ton olarak
belirlenen hedefin altına,
1,34 milyon tona düşürmeyi
başarmış. Tesislerde
klimaların ve aydınlatmaların
değiştirilmesi ve IoT sayesinde
üretimde verimlilik artarken,

enerjiden kaynaklanan
karbondioksit miktarı da 23
bin ton azaltılmış. Bunlar
gibi imrenilecek daha birçok
adımı ile şirket, CDP (Carbon
Disclosure Project - Karbon
Saydamlık Projesi) tarafından
iklim ve su kategorilerinde
en yüksek sıralama olan
A listesine ikinci kez layık
görülmüş.
Böylece sıra ödüllerimde…
Teknosa, Alışveriş Merkezleri
ve Yatırımcıları Derneği'nin
(AYD) Akademetre işbirliğiyle
her yıl gerçekleştirdiği
“AVM’lerde Tüketicilerin
Beğendiği 1 Numaralı
Markalar” araştırmasında
bu yıl da “Teknoloji
Perakendeciliği” ve “Anchor
Mağaza” kategorilerinin
birincisi olmuş. Ürünleriyle
üst üste 7 yıldır Good Design
ödülünü alan Logitech,
“2017 Good Design Award”
kapsamında 19 ödüle birden
layık görülmüş. Dış kaynak
CRM ve çağrı merkezi
şirketi Teleperformance ise
dünyanın en büyük üçüncü
parti İş Süreci Hizmetleri
(Business Process ServicesBPS) sağlayıcılarının sıralandığı
Everest Group BPS Top 50
listesinde iki yıl üst üste
kategori birincisi olmuş.
Haftayı bir arkadaşımın da
içinde yer aldığı, her yönüye
tam bizlik bir haberle nokta
koyuyorum. Kadıköy’de türlü
kulak dostu etkinliğe imza
atan Rock Akademi, yeni yılı
iki etkinlikle açıyor. Sahne bu
sefer akademi öğrencilerinin
olacak, ustalarla Jam Session
etkinliği sonrası sıra, sürpriz
konukları da misafir edecek
workshop’ta. Rock müzik
iyi güzel, ama bu kadar da
değil… Günün elde edilen
tüm gelirleri yine sokak
hayvanları için harcanacak.
Rezervasyon ve kayıt için
son gün 26 Ocak, e-posta
hedefimiz info@rockakademi.
com, detaylar için adresimiz
www.rockakademi.com.
Böylece bu haftayı bitirir,
haftaya buluşma temennimi
de iletirim,

REKLAM SATIŞ GRUBU
YIL 22
SAYI 1156
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Why not Turkey be the region’s data center!
Turkey Exporters Assembly
(TİM), announced Turkey’s
Top 500 Service Exporters
Survey results. According to the
survey, Radore Data Center,
one of the top 500 companies
that performed service exports,
ranked among the top 30
in the informatics category.
Radore General Manager Sadi
Abali stated that: “We are
trying to contribute to the

The use of Registered Electronic
Mail (KEP) has become
mandatory in media service
providers. Radio and Television
Supreme Council (RTÜK), in
the statement made about the
subject; announced that the
publications of organizations
that do not report their KEP
addresses within 30 days will

development of value added
informatics services which are
necessary for the development
of Turkey. In this process, we
achieved 40% growth over
2 years. We aim to continue
to grow at the same pace in
terms of product and service
development as well as growth
in 2018.” Emphasizing that
there are 3 thousand 500
customers that Radore serves,

Sadi Abalı stated that they are
aiming to grow by doubling
this number within the next
two years. Abalı informed on
what needs to be done for the
sector’s development:
“Turkey is in a geographically
advantageous position to be a
data center. If improvements
in Turkey’s eastern and
southern telecommunication
infrastructure are carried out,

I believe we will even receive
requests from Middle East
and the Caucasus regions as
well as some Asian countries.
We are gradually seeing that
foreign customers are starting
to receive services from us.
In particular, demands from
Europe began to increase. We
do not have any difference in
terms of infrastructure from
data centers in Europe. When

Use of KEP becomes mandatory

be stopped for 3 months.
Within the 30 days
period granted to media
organizations, broadcasting
of organizations that do not
report KEP addresses to the
Supreme Council will be
suspended for 3 months and if
the requirement is not fulfilled
within this period, broadcasting

licenses of related institutions
will be canceled and channel
and frequency usage will
be terminated. M. Kurtuluş
Nevruz, Chairman of TÜRKKEP,
commented on this decision
of RTÜK with the following
words:
“KEP is the only legal and valid
electronic mailing method.

Organizations should not
just look at this practice as a
necessity. Sending all kinds
of official documents, such
as termination, petition,
application, instruction,
payment order, contract,
undertaking, order,
reconciliation, notice, warning
and e-invoice are done in a

we look at the world average
in the data center space,
those in Turkey are supposed
to be about 4 times larger
than they are now, at the
moment. In order to be able
to develop at this point, what
needs to be done is spreading
internet access to the whole
country and connecting the
data centers to each other by
internet access.”

safe, fast and economical
way. Meanwhile, companies
often blame the KEP for
technical faults, but first they
have to check their technical
infrastructure, internet access,
browser and e-signature
protocols they use and
understand where the cause of
the failure originated.”

Mobile -rather than paper- invoice era
The online pre-accounting
program developed for SMEs,
Paraşüt has digitalized and
mobilized the transactions
of pre-accounting of
approximately 10 thousand
SMEs so far. Paraşüt aims
to increase mobile usage
rate by adding new features
to its mobile application;
e-commerce, technology and
SMEs; ranging from services
sector to advertising agencies
and making up 99.8%
of enterprises in Turkey.

Emphasizing that SMEs are
priorities for healthy growth,
Paraşüt Co-Founder Sean
X. Yu gave the following
information:
“Today, competition is
intense and business models
are constantly changing
and evolving. In such an
environment, SMEs need
to be open to sustainable
innovations so that they can
grow rapidly and become
stronger at competitive
levels. Online pre-accounting

programs, one of these
technologies, are also solutions
that SMEs can manage their
pre-accounting processes easily
and accurately by controlling
all financial data. Up until a
few years ago, income/expense
jobs were mostly carried out in
Excel files or books. Preparing
the bills, sending them to the
buyer and canceling them
both caused time and money
loss. Due to the constant
increase in business volumes,
pre-accounting, especially

billing, has become a burden
for most companies. For this
reason, it is inevitable to use
efficient and flexible financial
monitoring tools that will
facilitate the billing process.
Nowadays, we can make such
financial transactions with our
smart phones, every hour of
the day, anywhere we want.
At this point, Paraşüt was a
brand that offered solutions
to this issue, which is the
most important need of SMEs.
We continue to expand the

features and usage areas of
our platform according to the
evolving needs. In addition
to providing management
of pre-accounting activities
such as invoice tracking,
current accounts tracking,
income/expense tracking,
reporting, e-billing and online
collection, SMEs can also
manage customer relationship
management at the same
time with CRM integration,
we allow them to do it again
through Paraşüt.”
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Countdown to Artificial Intelligence Summit
For those who wonder about
the impact and future of
artificial intelligence technology,
Turkey Artificial Intelligence
Summit will be held for the first
time in Turkey, at İTÜ Süleyman
Demirel Cultural Center on
February 14th, 2018. Founded
in Gelecekhane leadership and
organized by Turkey Artificial
Intelligence Initiative (TRAI),
the summit will be hosting
representatives of the leading

companies of different sectors
that are affected by artificial
intelligence. Speakers of the
event of artificial intelligence,
there are many names such as
Robin Hanson from George
Mason University, Google
Cloud Country Manager Önder
Güler, SAP Turkey General
Manager Uğur Candan,
Yapı Kredi Assistant General
Manager Cahit Erdoğan, Tofaş
CDO Hayriye Karadeniz, Arçelik

CDO Ahmet Hasanbeşeoğlu,
Migros CIO Kerim Tatlıcı and
LCW COO Osman Şentürk
from the business world. Halil
Aksu, the founder of TRAI
and Gelecekhane, gave the
following information about
the event having IBM, SAP,
Google Cloud, Etiya, Yapı
Kredi Technology and İTÜ Arı
Technocity as sponsors:
“According to some experts,
we have a chance to achieve a

general artificial intelligence in
30-40 years. It is as frightening
as it is exciting. Turkey should
not miss this train, since
artificial intelligence will not
resemble other trains. As
in Industry 4.0, robots and
autonomous systems will
do a lot of work. Who will
be able to use credit when
artificial intelligence is used
in the financial sector? Who
will make decisions when

artificial intelligence is used in
trade? How will the artificial
intelligence rules and law be?
Turkey Artificial Intelligence
Initiative gives efforts for the
illumination of the subject,
development, and to transform
it to an economic value.
Artificial Intelligence Summit
is one of the most important
steps of this effort in Turkey.
Our new passion is artificial
intelligence!”

2018’s primary agenda consists of 5G, broadband
strategy and Strategic Plan
Information Technologies
and Communication
Authority (BTK) published
the 2018 Yearly Business
Plan. The priority of the
2018 business plan will
be the supervision of real
and legal entities and
authorized operators who
are subject to the supervision
of the BTK. Within the
scope of regulation and
supervision activities of
the BTK, in accordance
with the first paragraph of
Article 59 of the Electronic
Communication Law No:
5809 and other relevant
legislative provisions and the
supervisory authority given
to BTK, it is determined
whether or not the unlawful
behaviors of real and legal
entities subject to BTK’s
supervision and after
that; implementation of
administrative sanctions
is targeted. The primary
objective of this audit work,
which will be completed by
the end of the year, is to
take maximum measures
to protect the rights and
interests of consumers
and users and to ensure
that they benefit the
maximum of such services.
In addition, establishing
effective and sustainable
competition in the electronic
communications sector is
among the priorities of this

project.
Public administrations define
their medium and long term
goals, policies, priorities,
performance criteria and
methods to be followed to
achieve them in strategic
plans. In the light of the
period of the Strategic Plan
prepared for the 2016-2018
period, 2019-2021 Strategic
Plan will be prepared to
determine the strategies that
the BTK will follow. In this
process, a transparent and
participatory method will
be followed by consulting
the opinions of internal and
external parties.
It is planned to complete
the fourth round market
analysis of the “Wholesale
fixed local and central
access markets” and “Fixed
telephone network access
market” initiated by BTK
in 2018. In these market
analyzes, the obligations to
the operators with effective
market power (EPG) will
be observed, possible new
liabilities will be evaluated
and analysis will be carried
out to ensure competition in
the sector. The Postal Sector
Evaluation Report, which is
aimed to be completed in
July, will prepare a report
to determine the current
situation in the postal sector,
in particular to determine
the need for regulation on

issues such as monopoly
status, consumer rights
and service quality. The
report will also examine the
reflections of e-commerce in
the world and in our country
and suggestions for sector
development will also be
made.
5GTR Forum Studies and
5G Strategy and Roadmap
Workshop will be the primary
agenda of 2018. 5GT
Forum is the organization
established covering
the BTK structure Core
Network, Physical Network,
Application Service and the
Standardization Working
Group on Turkey scheduled
for preparing the 5G Strategy
and Roadmap White Book
containing BTK workshop
outcomes. In coordination
with BTK, Turkey 5G strategy
and roadmap is expected to
be announced to all relevant
parties and the public.
For example, for the EU
member states, the RSPG
decided that by 2020 a
spectrum of 1200 MHz
should be set for mobile
broadband services so
that all EU citizens would
have access to mobile
broadband services at a
minimum of 30 Mbit/s
while the need for mobile
services to the spectrum
increased due to increased
data usage. Announcement

of the allocated spectrum
for mobile broadband
services together with
the allocation of time will
enable mobile operators
to make investment plans
more efficient, which will
prevent more infrastructure
investment costs due to
spectrum shortage and
increased data usage. In
addition, it will provide
a road map for mobile
broadband strategy and the
mobile broadband services,
in order to raise the specified
targets, for instance the rate
of minimum data download
per person, to EU standards
and reduce access costs.
The work is scheduled to be
completed in June.
Security, which is inevitably
the uninterrupted priority
of the BTK, is also taking its
place in the 2018 agenda
extensively. In order to
ensure the continuity of
service and data security of
critical infrastructures, to
reduce the likelihood of cyber
incidents to occur and their
possible effects, taking into
account new tasks assigned
to BTK for the provision
of national cyber security;
capacity construction,
training of qualified
personnel in the field of
security of cyberspace,
training activities, acquisition
of technological measures

such as early detection,
alarm production and
prevention, development of
effective cooperation and
coordination, protection
of critical infrastructures
and data, activities such as
extension of the detection
of assets, regulation,
supervision will be carried
out. Thus, the publication
of regulations on cyber
security, the participation in
national and international
exercises, the organization
of workshops with SOMEs
and the extension of
the detection of critical
infrastructure assets, and the
development and follow up
of software for technological
measures will be a concrete
outcome.
In addition, BTK, which is
tasked with establishing
and operating TRABİS in
the framework of Internet
Domain Names Regulation,
is carrying out TRABİS
infrastructure installation and
domain name assignment
transfer processes.
The target will be the
implementation of TRABİS
‘domain name with the
“.tr” extension, which can
be implemented in a more
competitive, transparent
environment, with more
convenient methods, more
affordable prices and a more
competitive environment.
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