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Sanayide dijital dönüşüm yetkinliği
için atılacak çok adım var
TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği
Araştırması sonuçlarına göre, sanayide dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi
için Türkiye’de teknoloji kullanan şirketlerin dijital dönüşüm yetkinlik seviyelerinin
ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi şirketlerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi,
eksiklerinin saptanması ve odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi
gerekiyor.
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Sanayide dijital dönüşüm yetkinliği
için atılacak çok adım var
Türkiye’nin gerek yüksek teknolojili ürün
ihracatının gerekse Ar-Ge yatırımlarının
GSYH’ye oranı göz önüne alındığında,
sanayide dijital dönüşüm yarışında öncü
olan ülkelere yetişebilmek için kat edilmesi
gereken uzun bir yol olduğu görülüyor.
TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen
Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm
Yetkinliği Konferansı’nda açıklanan araştırma
sonuçlarına göre, sanayide dijital dönüşümün
gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’de teknoloji
kullanan şirketlerin dijital dönüşüm yetkinlik
seviyelerinin ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi
şirketlerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi,
eksiklerinin saptanması ve odaklanılması
gereken noktaların belirlenmesi gerekiyor.
108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji
tedarikçisi şirket ile gerçekleştirilen araştırma
sonuçlarından ortaya çıkan temel bulgular
şöyle:

•

•
•

•

•
•

•

Şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide
dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi
seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken,
dönüşüme hazır olduğunu düşünen
şirketlerin oranı nispeten daha düşük.
Türkiye’de sanayi şirketleri, dijital
dönüşüm uygulama alanlarında henüz
pilot projeleri gerçekleştirme aşamasında.
Şirketlerin özellikle Strateji ve Yol Haritası
ile Yönetişim yetkinlikleri düşük seviyede.
Şirketlerin yetkinlik seviyeleri sektörlere
göre farklılık göstermiyor. Bununla
birlikte, büyük ölçekteki şirketlerin
(yıllık 250 milyon TL’den fazla geliri
olan şirketler) sanayide dijital dönüşüm
yetkinlik seviyeleri (50/100) küçük ölçekli
şirketlere (33/100) nazaran daha yüksek.
Şirketler, dijital dönüşümün önündeki en
büyük engellerin yatırım maliyetlerinin
yüksekliği ve yatırımın geri dönüş
belirsizliği olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin yarıştaki durumu ve çözüm
önerileri
• Sanayide dijital dönüşüm yolculuğunda
karşılaşılan engeller açısından gelişmiş
ülkelerden farklı olarak, Türkiye’deki
şirketler yatırım öncesi ve planlama
dönemindeler.
• Teknoloji kullanıcısı şirketler yerli
tedarikçilerin olmadığını/bulunamadığını
belirtirken, teknoloji tedarikçisi şirketlerin
talep düşüklüğünü önemli bir problem
olarak göstermesi teknolojinin arz ve
talebi arasında bir kopukluk olduğunu
gösteriyor. Şirketlerin dijital dönüşüm
konusunda stratejilerini belirlemeden
yatırım kararları almaları ve kısıtlı
kaynaklarını bu kararlar için harcamaları,
şirketlerin kaynaklarının da boşa gitmesine
neden olabilmekte.
• Raporda yer verilen bilgilere göre,
Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için
kamu, özel sektör, akademik dünya gibi
tüm paydaşlar arasında etkili işbirlikleri
tesis edilmesi büyük önem taşımakta.
Bu kapsamda atılması gereken öncelikli
adımlar ise şunlar:
• Kamunun üzerine düşen görev; Türkiye
için odaklanılması gereken teknolojileri

•

•

belirleyerek, şirketleri ve yatırımları bu
alanlara yönlendirmek için gerekli teşvik
mekanizmalarını oluşturmak. Bu sayede
güçlenen yerli şampiyonlar, küresel
rekabetçiliği de artırarak bir marka olma
potansiyellerini artıracaktır.
Yerli tedarikçilerin gelirlerinin önemli
kısmının (%70) yurtiçi pazardan elde
edildiği, buna rağmen teknoloji kullanıcısı
şirketlerin yerli tedarikçiler yerine yabancı
teknoloji tedarikçisi şirketleri tercih
ettikleri göz önünde bulundurulduğunda,
yerli teknoloji tedarikçisi şirketlerle
teknoloji kullanıcısı şirketlerin bir araya
geleceği bir mekanizmanın önemi daha
iyi anlaşılmaktadır. Teknoloji kullanıcısı
şirketler ile tedarikçileri bir araya
getirebilecek bir aracı portal sayesinde
kopukluklar giderilerek sistem akışı
hızlandırılmalı.
Risk sermayesi sektöründe yapılacak
düzenlemelerle Türkiye’de gerekli
finansmana erişimin artırılması, teknoloji
tedarikçilerinin gelişim hızlarını artıracak.
Akademi ile sanayi arasında bir köprü
görevi görebilecek, Singapur, Japonya ve
Almanya gibi sanayide dijital dönüşüm
konusunda yol kat etmiş ülkelerde başarılı
örnekleri bulunan bir ‘yüksek teknoloji
enstitüsünün’ kurulması, sürdürülebilir
bir inovasyon ekosistemin yaratılmasını
mümkün kılacak.
Teknoloji kullanıcısı ana sanayi şirketlerine
hem tedarik sanayiyi hem de teknoloji
tedarikçilerini geliştirmeleri konusunda
önemli görevler düşmekte. Araştırma
sonuçlarına göre, büyük ölçekli
şirketlerle küçük ölçekli şirketler arasında
yetkinlik farklarının kayda değer olması,
KOBİ’lerin dijital dönüşüm yetkinliklerinin
geliştirilmesinin önemini daha da
artırmakta. Ana sanayi şirketlerinin
standartları belirleyerek tedarik sanayiyi
dönüşüme teşvik etmesi, tedarik sanayinin
dijital dönüşüm uygulama seviyelerinin
artmasını sağlayabilir.

Hedefler paralelinde önceliklendirme
gerek
Raporda yer verilen bilgilere göre, Türkiye’de
öncelikli olarak şirketlerin strateji ve yönetişim
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yapılan
yatırımların belirlenen stratejik hedeflere göre
önceliklendirimesi gerekmekte. Teknoloji
kullanıcısı şirketlerin stratejik yatırımlar
konusunda yetkinliklerinin artırıldığı, sanayide
dijital dönüşüm yolculuğunda çıkabilecek
olan yeni ihtiyaçlara yönelik (örneğin nitelikli
çalışan ihtiyacı, veri güvenliği, bağlantı
standartları ve ağ altyapısı) önlemlerin alındığı,
şirketler ile yerli ve yabancı tedarikçiler
arasında köprü kuran yapıların oluşturulduğu
bir ekosistemin kurulması oldukça önemli.
Bütün bunların gerçekleşmesiyle, Türkiye’nin
sanayide dijital dönüşüm yarışına öncülük
eden ülkeler arasında yer alması kolaylaşacak.
Bu doğrultuda oluşturulacak politikaların ana
sanayi ve büyük şirketler ile ekonomimizde
çok önemli yeri olan KOBİ’leri de bütünsel
olarak kapsamasının yanında şirketlerin
ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi kritik önem
taşımakta.
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e-İrsaliye, 2018 ile birlikte
hayatımızda olacak

1 Ocak 2018 itibariyle e-İrsaliye
dönemi başlıyor. e-İrsaliye
çözümü; kâğıt irsaliyeleri dijital
süreçlere taşıyacak. e-İrsaliye, veri
format ve standardı Gelir İdaresi
Başkanlığı (GİB) tarafından
belirlenen, içerik olarak irsaliyede
yer alan tüm bilgileri barındıran,
satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin
GİB üzerinden gerçekleştirildiği
elektronik bir belge. e-İrsaliye
yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt
irsaliye ile aynı hukukî niteliklere
sahip olacak. Uygulama,
e-Faturada olduğu gibi kapalı
bir sistem olarak hayata
geçecek. Bu kapsamda yalnızca
uygulamaya dâhil olanlar
birbirlerine elektronik ortamda
e-İrsaliye düzenleyebilecekler.

Her seferinde birkaç nüsha
basılması ve arşivlenmesi gereken
irsaliyelerin dijitalleştirilmesi,
şirketlere önemli bir maliyet
avantajı da sağlayacak. Yeni yılda
e-İrsaliyeye gönüllü geçiş yapmak
isteyen e-Fatura kullanıcıları
başvurularını GİB’e yapabilecek.
eFinans da sunduğu eFinans
Bulut uygulaması ile e-İrsaliyelere
her an her yerde ulaşım imkanı
sağlıyor. Ayrıca e-İrsaliye şablon
tasarlama aracı ile kullanıcılar
kendi e-İrsaliye tasarımlarını
yapabiliyor. eFinans Portal ile
e-İrsaliyeleri kolayca takip etmek
mümkün. Ayrıca eFinans, banka
güvencesi ile e-İrsaliyeleri ücretsiz
olarak 10 yıl saklama hizmeti
sunuyor.

E-reçetede gelinen nokta
yüzde 85’in üstü
Sağlık Bakanlığı Kamu
Hastaneleri Genel
Müdürlüğü, illere göre
e-reçete kullanım oranlarını
açıkladı. Yayımlanan verilere
göre, e-reçete oranı kamu
hastanelerinde ortalama
yüzde 86 seviyesine ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, bu oranı
yüzde 95'in üzerine çıkarmayı
hedefliyor. SGK tarafından
başlatılan e-reçete sistemi,
1 Temmuz 2012 tarihinde
uygulamaya alınmış, 1 Ocak
2013 tarihi itibariyle de
zorunlu hale getirilmişti.
Elektronik imzalı e-reçete
yazılan en yüksek oranlı iller,
yüzde 97 ile Tokat ve Bolu.
Bu illeri yüzde 96 ile Yalova
ile Aydın, yüzde 95 ile Adana,
Çorum ve Tunceli izliyor. En
düşük oranlı il ise Erzurum.
Erzurum’da yazılan reçetelerin
yüzde 59’u elektronik imzalı
e-reçetelerden oluşuyor.
Diğer illere göre en düşük
e-reçete yazılan iller ise yüzde
65’er oranlarıyla Malatya,
Muş ve Mardin. E-dönüşüm

Verinin gerçek değerini
anlama ve değerlendirme
zamanı

çerçevesinde kağıt israfının
ve sahte reçetenin önüne
geçilip vatandaşların
sağlık hizmetlerine daha
hızlı bir şekilde ulaşmasını
sağlamak amacıyla başlatılan
e-reçete uygulamasını en
çok aile hekimleri ve özel
hastaneler kullanıyor. Aile
hekimliklerinin elektronik
ortamda yazdıkları reçetelerin
oranı yüzde 97 iken, özel
hastanelerde bu oran yüzde
90. Uygulamanın ekonomiye
ve sağlık sektörünün
gelişimine önemli katkılar
sağladığına dikkat çeken
E-Güven Genel Müdürü Can
Orhun, “Elektronik imzalı
e-reçete, maliyet tasarrufuyla
birlikte, hız ve kolaylık
sunuyor. Kağıt ve enerji
tasarrufu sağlayan e-reçete
sistemi, arşivleme kolaylığı
getiriyor. Gereksiz tetkik ve
muayene gibi suistimallerin
önüne geçilmesini sağlayan
e-reçete uygulamaları,
yapılan düzenlemelerle hızla
yaygınlaşıyor” bilgisini verdi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
İstanbul Şubesi’nin Kadir
Has Üniversitesi ile birlikte
“Veri Odaklı e-Dönüşümün
Ayak Sesleri” teması ile
düzenlediği XI. İstanbul
Bilişim Kongresi, 6 Aralık
2017 tarihinde üniversitenin
Cibali Kampüsü’nde yapıldı.
Kamu, üniversite, özel sektör,
bilişim merkezi yöneticileri ve
uzmanları, akademisyenler,
STK’lar, girişimciler, medya
temsilcileri ve öğrencilerin
katılımıyla 7 oturum ve
33 ismin sunumlarıyla yer
aldığı kongreye yaklaşık 450
katılımcı katıldı. TBD İstanbul
Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Deniz Tiryakioğlu,
kongre ile hedeflerinin
dünyada yaşanan hızlı
gelişmeler çerçevesinde,
e-Dönüşümün ve verinin
ülkemizdeki ve dünyadaki
konumunu, ayrıca geleceğini
konuşmak ve geleceğe ışık
tutmak olduğunu vurguladı.
Deniz Tiryakioğlu, Sanayi
4.0’ın değişimdeki rolünü,
e-Dönüşümün vazgeçilmezi
girişimciliğin Türkiye’deki
yapısı, e-para, e-finans, sanal/
dijital para kavramları ile
Bitcoin ve bunun altyapısı
Blockchain gibi teknolojilerin
de panellerde yerini alarak,

döngüyü tüm boyutlarıyla
işlemiş olacaklarını vurguladı.
TBD Genel Başkanı
Rahmi Aktepe ise açılış
konuşmasında şu bilgileri
verdi:
“Günümüz iş dünyasında
çağımızın petrolü ‘veri’
olarak ifade edilmekte. Veriyi
işleyerek anlamlandıran,
analiz ederek bilgi üreten ve
kullanan şirketler rakiplerine
göre büyük avantaj sağladı ve
dünyanın en değerli şirketleri
haline dönüştü. Dijital
dönüşümü sadece bir veya
birkaç teknolojiye indirgemek
doğru olmaz. Dijital dönüşüm;
çoklu disiplin (multidisciplinary) yapısında birçok
teknolojinin entegrasyonu
olup, tüm kurumsal varlıkların,
iş süreçlerinin ve paydaş
ilişkilerinin dijital ortamda
yeniden tanımlanmasını
kapsamakta. Kartlar yeniden
karılırken oyunun içinde
olmak ve treni kaçırmamak
için veri odaklı olmamız,
bilgi üreten ve kullanan hale
dönüşerek, dijital olgunluk
seviyemizi yükseltmemiz artık
bir zorunluluk.”
Açılış konuşmalarını; Kadir
Has Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nihat

Berker, Kongre Yürütme
Kurulu Başkanı Hüseyin
Karayağız, Türkiye Bilişim
Derneği İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Tiryakioğlu, Kadir Has
Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner
Arsan, TBD Genel Başkanı
Rahmi Aktepe ve Fatih
Belediye Başkan Yardımcısı
Okan Erhan Oflaz’ın yaptığı
kongrede, Fütüristler Derneği
Başkanı Eray Yüksek de
“Gelecekteki Sektörler ve
İşlerimiz” konulu vizyoner
konuşmasını yaptı. TBD Genel
Başkanı Rahmi Aktepe’nin
moderatörlüğünde, E-Güven
İş Geliştirme, Satış ve
Pazarlama Direktörü Ayşegül
Topoğlu Tüzün, Fortinet
Türkiye Ülke Müdürü Serdar
Yalçın, HP Türkiye Genel
Müdürü Filiz Akdede, SAS
Orta Doğu, Türkiye ve Doğu
Avrupa İş Çözümleri Direktörü
Yiğit Karabağ, “Veri Odaklı
E-Dönüşümün Neresindeyiz?”
konulu sunumlarıyla
e-Dönüşümün ülkemizdeki
ve dünyadaki durumunu
ele aldılar. Gün boyu süren
panellerle verinin yaşam
döngüsü ve taşıdığı değerler
anlatıldı.
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Büyük veri ile doğru başa
çıkma yöntemleri

Big Data Büyük Veri
Konferansı, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK) ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Konferansa BTK Kurul Üyeleri
Celalettin Dinçer, Gazi
Üniversitesi MF Bilgisayar
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,
Proda Bilişim Yöneticisi İlhan
Kılıç ile alanında uzman
akademisyenler ve sektör
temsilcileri katıldı. Konferansın
açılış konuşmasını yapan
BTK Başkanı Dr. Ömer
Fatih Sayan, 2020 yılında
veri boyutunun günümüze
göre yüzde 4 bin 300 artış
göstereceğini öngördüklerini
ifade ederek, “Teknoloji
ile ilgili pek çok kurum ve
kuruluş, bu konuya büyük
yatırımlar yapmakta. Biz de bu
konuda yaptığımız çalışmalar
ve kurduğumuz altyapılar
ile farkındalıklar oluşturduk.
Kategorileştirdiğimiz,
anlamlandırdığımız
veriler ile kamu kurum ve
kuruluşlarımıza katkılar
sağladık. Büyük veri
katmanında işlem yapan ilk
milli büyük veri uygulamasını
BTK bünyesinde geliştirdik ve
operasyonel hale getirdik”
bilgisini verdi.
Büyük verinin hayati önemine
işaret eden Sayan, “Yüksek
hızda üretilen veri, aynı
hızda alınması, anlaşılması
ve işlenmesi problemlerini de
getirmekte. Büyük veri kavramı
yüksek hacimdeki ve hızdaki
veri ile ilgili konuları içermekle
beraber, aynı zamanda çeşitlilik
içeren video, ses, metin
gibi yapısal olmayan veya
akışkan verilerin saklanmasını,
yönetilmesini ve üzerinden
bilgiye erişimi de ifade
etmekte” açıklamasını yaptı.
Büyük verinin hem saklanması
hem anlamlandırılması
gerekliliğini işaret eden Sayan,
bunun ancak iki yönlü bir bakış
açısıyla mümkün olacağını
vurguladı. Sayan, şu bilgileri
paylaştı:
“Büyük veri ile bilgi gerçek
bir kurumsal varlık olarak

değerlendirmeli ve yönetilmeli.
Büyük veri yalnızca veri boyutu
ile ilgili değil. Veri hız ve
çeşitliliğinin zorluklarının da
üstesinden gelmeli. Kamu,
ticari, sosyal medya ve iş ortağı
verileri de dahil olmak üzere,
"kirli verilerin" kullanılmadığı
tespit edilmeli. Bilgi güçtür
ve bu bilginin kullanılabilir ve
faydalı olması onu yarar kılar.”
Gençlerin bilinçlendirilmesi
gerek
Büyük verinin kullanılması
ve yaygınlaşması noktasında
üniversitelere büyük görevler
düştüğünü belirten Gazi
Üniversitesi MF Bilgisayar
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
da 2011 yılından itibaren
Gazi Üniversitesi’nin
eğitim öğretim faaliyetleri
ve yayınladığı akademik
çalışmalar ile bu alana
katkı sağlamaya çalıştığını
hatırlattı. Özellikle gençlerin
büyük veriyi kullanma
noktasında bilinçlendirilmesi
gerektiğine dikkat çeken
Proda Bilişim Yöneticisi İlhan
Kılıç ise büyük verinin bir ana
platform üzerinden milli ve
yerli çözümler için BTK ile
diğer kamu kuruluşlarının
çalışmalarıyla birleştirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Açılış konuşmalarının
ardından, katılımcılar
tarafından "Büyük Veri Büyük
Etki: Ama Nasıl?", "Büyük
Verinin Telekomünikasyon
Sektöründe Kullanımı",
"Açık Veri Stratejileri ve
Yenilik Politikaları", "Büyük
Veri, Yapay Zekâ ve Siber
Güvenlik", "Büyük Veri
Üzerinde İç Denetimin
Önemi", "Büyük Veri ve
Mahremiyet", "Büyük ve
Açık Veri Analizinde Özgür
Yazılımların Yeri", "Siber
Güvenlik Çözümlerinde Büyük
Veri ve Makine Öğrenmesi
Uygulamaları", "Büyük Veri
Çözüm Mimarisi", "Açık Veri
Güvenliği ve Siber Güvenlikte
Büyük Veri" başlıklarında
sunumlar yapıldı.

Küresel IoT ekosistemi
İstanbul’da buluşacak
IoT EurAsia 2018, Avrupa
ve Ortadoğu'daki IoT
potansiyelini ortaya çıkarma
hedefi ile İstanbul’da tüm
paydaşları bir araya getirecek.
Avrasya Bölgesi’nde üst düzey
yöneticilerin katılımı ile ilk
kez düzenlenecek olan IoT
EurAsia, 12 Nisan tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Küresel ve yerel stratejik
gelişmelerin, sektördeki
yeni iş modellerinin ele
alındığı, workshop’lar ve

seminerlerle zengin bir içeriğe
sahip zirvede sektörün lider
kurumları, son teknolojik
gelişmeleri ve yenilikleri
paylaşacak. Etkinliğin odak
noktası ise IoT’yi etkin
kullanan ve gelişmekte olan
Türkiye, Hindistan, Rusya,
Polonya ve Çek Cumhuriyeti,
Dubai gibi ülkelerden
konuşmacı ve üst düzey
katılımcılar. Konuşmacılar,
konferansın ana temasında
yer alan veri güvenliği, IoT

platformları, dijitalleşme,
Endüstri 4.0, altyapı, sanal
güvenlik, network, akıllı
şehirler gibi konularda son
gelişmeleri katılımcılarla
paylaşacaklar. Genel IoT
konularının yanı sıra finans,
telekomünikasyon, kamu,
sanayi, otomotiv, enerji ve
sağlık gibi dikey sektörler
odaklı oturumlar da etkinlikte
yer alacak. Detaylara www.
iot-eurasia.com adresinden
ulaşmak mümkün.

İleri düzey teknolojiler
yarıştı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) tarafından bu yıl
“ROBOİK” adıyla ilk kez
düzenlenen “İnsansız ve
Otonom Kara Araçları
Tasarım Yarışması”, ileri
düzey teknolojiler kullanılarak
hem iç güvenlik hem de
askeri alanda operasyonel
kabiliyetlerin artırılmasına,
hata payının düşürülmesine,
olası personel zayiatlarının
önüne geçilmesi ya da asgari
seviyeye düşürülmesine katkı
sağlayacak insansız sistemlerin
tasarlanmasını, genç ve üretken
beyinlerin uygun teşviklerle
geniş katılım sağlayarak katma
değer sağlaması hedefiyle
düzenlendi. ROBOİK-İnsansız
ve Otonom Kara Araçları
Yarışması planlama çalışmaları
Ocak 2017'de başladı ve 12
Haziran 2017 tarihinde yarışma
duyurusu yapılması sonrası, 19
Ekim 2017 tarihine kadar proje

başvuruları toplandı. Başvuru
süreci sonunda 310 proje jüri
değerlendirmesi dahil edildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
“İnsansız ve Akıllı Sistemler
Çalıştayı” ile “İnsansız ve
Otonom Kara Araçları Tasarım
Yarışması- ROBOİK” Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir’in ev sahipliğinde
14 Aralık’ta Bilkent Otel’de
gerçekleştirildi. Prof. Dr.
Demir, yarışma ile hedeflerini
şöyle anlattı:
2018 daha da dinamik
olacak
"ROBOİK'le 'hayal gücünüzü
savunun' dedik. Kısa bir
süre içinde yurdun dört bir
yanından 500’ün üzerinde
proje başvurusu gerçekleşti.
Bunların 310 tanesi doğrudan
değerlendirmeye girebilecek
derecede hazırlıklarını eksiksiz
tamamlamış olarak 23-25

Kasım tarihlerinde Ankara’da
gerçekleşen değerlendirme
kampında incelemeye alındı.
Alanında uzman jüri heyeti
tarafından detaylı ve çok
aşamalı değerlendirme
süreci sonrasında ilk yirmiye
giren projeler belirlendi.
Savunma sanayiinde en
önemli meselelerden biri
insan kaynağı ve çalıştay
bu alanda insan kaynağının
oluşturulması ve haritasının
çıkarılması noktasında önemli
katkılar sunacak. Müsteşarlık
olarak savunma sanayiine
insan kaynağı yetiştirilmesi
ve geliştirilmesi kapsamında
Savunma Sanayii Akademisi
ile yeni teknolojilere,
gençliğin dinamik yapısının
yönlendirilmesi, farkındalığın
artırılması, milli şuur ve
özgüvenin yükseltilmesi
amacıyla ortaöğretim, lise ve
üniversite seviyesini kapsayan
Savunma Sanayii Gençlik
Projesi’ni hayata geçirdik. 2018
yılının ilk ayında duyurusu
yapılacak olan ROBOİK için
daha dinamik ve katılımcı bir
yarışma sezonu olacak.”
ROBOİK-İnsansız ve Otonom
Kara Araçları Tasarım
Yarışması Ödül Töreni,
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal
Sami Tüfekçi’nin katılımı ile
gerçekleştirildi. Yarışmada
birinciliği Efe Modüler Otonom
Araç projesi ile Uğur Akpınar
aldı. İkincilik ödülü Dost
Otonom Robot Projesi ile
Çağrı Demirbaş’ın olurken,
üçüncülük ödülü de Otosar
Halka-İl Projesi ile Hakan Cavit
Yıldız’ın oldu.
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Doç.Dr. Mustafa Akgül
‘İnternet yaşamdır’ diyerek yaşamını internete adadı...
Erol Bilecik: Türkiye'de
internetin gelişimi eğer bir
kitap olsaydı, önsözü de
sonsözü de ona ait olurdu...
Serdar Kuzuloğlu: Türkiye’de
internet adına hepimizin
toplamından fazla emek
veren Akgül Hocamız...
ODTÜ, Waterloo/Kanada,
Delaware ve Kuzey Carolina/
ABD üzerinden 1987’de
Bilkent’e. 30 yıl hocalık.
69 yıllık bir ömür: İdealist,
özgürlükçü, cesur aktivist.
İnternet yaşamdır diyerek
yaşamını internete adayan...
“Türkiye internetin neyi
temsil ettiğini kavrayamadığı
için, internetin gelişmesi,
toplumsal yarar sağlanması,
toplumu bütünleştirmesi,

kapsayan, ortak aklı ortaya
çıkaran katılımcı yapılar
kuramamış ve ortaya çok
parçalı, daha çok marjinal
problemlere ve dar çıkarlara
odaklanılmış ve sonuçta
Türkiye gemisinin rotası Bilgi
Toplumuna dönememiştir.
Gates, Jobs, Zuckerman
çıkartmak isteyenler,
Twitter, Facebook ve
Youtube’un kökünü kazımayı
hedeflemişlerdir.” http://blog.
akgul.web.tr/?p=399

dünya ile rekabetin önemli
aracı olarak kullanmaya
odaklanamamış, daha çok
tasarruf, ihracatı teşvik gibi
parçalara odaklanmaya
çalışmıştır. Bu nedenle,
bütünsel, tüm paydaşları

“Ülkede bilişim, Bilgi
Toplumu konularında bir
dağınıklık söz konusu.
Ülkemizde planlı, sistematik,
kapsamlı ve tutarlı bir Bilgi
Toplumuna yöneliş olduğunu
söylemek mümkün değil.
2006-2010 kapsayan Bilgi

Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı vardı, kimsenin haberi
yoktu. Şimdi 2015-2018
Bilgi Toplumu Strajesi ve
E-devlet Strateji ve Eylem
Planı var. Türkiye gemisinin
rotasını Bilgi Toplumuna
döndürecek boyutta
sahiplenme, yapılanma,
program, ve çaba yok.
Bilgi Toplumu çalışmalarını
koordine edecek kapasitede
bir yapılanma yok. Yapılanma
olarak, Bilgi Toplumu
Dairesi, Başbakanlık e-devlet
grubu, Türksat, BTK, Bilim,
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
ve Ulaştırma Bakanlığı var.
Bunun bir Parlamento ayağı
yok. Sivil toplumu, özel
sektörü, üniversiteyi ve basını
işin içine çekecek, ortak
aklı arayacak, saydam ve

katılımcı, felsefe, kadro ve
yapılar yok. Bir başka deyişle
multi stakeholder yapılar yok;
yani Türkiye internetinde
yeterli düzeyde yönetişim
yok. (3.11.2016) http://blog.
akgul.web.tr/?p=432
“Ülke olarak, internetin
marjinal problemlerinden
çok, internetin pozitif
boyutlarına odaklanmalıyız.
Biz intemeti kullanarak
çok kültürlü yapımızı nasıl
geliştiririz, demokrasiye
nasıl ivme veririz, kendimizi,
kurumumuzu ve ülkemizi
nasıl öne çıkartırız, dünya ile
bütünleşmede bu teknolojileri
nasıl kullanırız gibi sorular
üstüne odaklanmalıyız.
Çünkü internet yaşamdır!”
(Dünya, 19.07.2010)

Ağ tarafsızlığına yeni saldırı
Bu sütunlarda kaç kereler
okuduğunuz ağ tarafızlığı
konusu yeniden, ama bu
kez fazlasıyla ciddi bir
şekilde ABD gündeminde.
Bizim BTK’yı andıran Federal
İletişim Komisyonu (FCC) yeni
üyeleri, ve yeni başkanı Ajit
Pai (yandaki resim) 3 evet, 2
hayır oyla, ağ tarafsızlığından
vazgeçti. Böylece, Trump
yönetimiyle aylar sürecek yeni
bir sürtüşma konusu ortaya
çıktı. Trump açısından sorun
yok: O, zaten seçmenine,
ağ tarafsızlığını saçma
bulduğunu, başkan olursa
iptal edeceğini söylemişti.
Vaadini yerine getiriyor.
Esas sorun, ağ tarafsızlığının
internette yaratacağı fırsat
eşitsizliğinin olumsuzlukları,
işe yeni başlayan startup’ları,
KOBİ’leri, ne neticede
vatandaşı doğrudan
ilgilendirecek. Çünkü, eğer
Kongre ve Senato kararı kabul
eder, Anayasa Mahkemesi

de çözüm bulamazsa olacak
şu: İnternette daha hızlı bant
isteyen tekeller (Google,
Facebook, Amazon, vb) ve
telekom şirketleri (Verizon,
Comcast, AT&T, vb) “parayı
bastırıp” bu hızı satın alacaklar.
Parayı veremeyen yaya kalacak.
İşin özü bu.
Trump, Obama döneminde
alınan kararları iptal meraklısı
olduğu için FCC’nin başına,
Verizon’un eski avukatı
Ajit Pai’yi atadığında ağ
tarafsızlığının sona ereceği
zaten belli olmuştu. Yeni
başkan, kendisinden bekleneni
yaptı. Kimse şaşırmadı. Bu
yüzden de 10 kadar eyaletin
başsavcıları, FCC’yi mahkemeye
vermeye hazırlanıyor
şimdi. California, Illinois,
Iowa, Kentucky, Maryland,
Massachussets, New York,
Washington diye giden bir liste
var. Siz bunları okuduğunuzda
liste daha kabarmış olabilir.

AB Komisyonu Başkan
Yardımcısı, ve Dijital Tek
Pazar’dan sorumlu “bakan”
Andrus Ansip, Le Monde
gazetesinde hemen yayınlanan
(belli ki önceden hazırlanmış)
makalesinde açıkça dedi ki:
“Biz Avrupa’da ağ tarafsızlığını
korumaya devam edeceğiz.
İnternete erişimin açık ve
kısıtsız olması, her hangi bir
müdahaleye maruz kalmaması,
yavaşlatılmaması Avrupa
Hukuku’nun ruhunda yer
alır. Yasalarımız, internetin
işlemesini, hizmet vermesini
koruma altına almaktadır.”
AB’de ağ tarafsızlığı, Nisan
2016’dan beri AB ülkelerini
kapsayacak şekilde yürürlükte.
Bu konuda Türkiye’de de
BTK, TTNet’in, bazı sitelere
erişimi engellediği iddialarını
araştırmış, TTNet’i 250 bin TL
cezaya mahkum etmişti (Ocak
2012).
Bu arada, FCC’nin henüz bu

konuyu ele aldığı aylarda,
FCC’e gönderilen vatandaş
dileklerinin pek büyük
kısmının sahte olduğu da
anlaşıldı. Artık, sahteliğin
işin içine girmediği an ve
durum kalmamış gibi. FCC
sitesine eposta yollayan 22.1
milyon hesaptan sadece
3.8 milyonunun “gerçek”
hesap olduğu saptandı.
Gerisi, botların “yarattığı”
sahte hesaplar, çalıntı,

hatta ölmüşlerin işlemeyen
hesaplarından öylesine
oluşturulmuş. Bunlarda da
ortak mesaj, “Ağ tarafsızlığını
iptal edin”. Bu anlaşıldıktan
sonra savcılar, belediye
başkanları gruplar halinde FCC
Başkanına başvurarak oylamayı
ertelemesini talep ettiler. Ama
boşuna çaba. Başkan, itirazları
dikkate almadığı gibi sahte
epostalar hakkında soruşturma
bile açmadı.
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New World, yeni hedef ve stratejilerini anlattı
Kıbrıs’ın güneşi,
doğası ve havası
iyi olduğu
için midir
bilinmez ama
orada yapılan
Murat Göçe
etkinlikler
bir başka güzel oluyor.
New World firması ile
Kıbrıs’taydık geçtiğimiz
haftasonu. Birbirinden değerli
şirketlerin BT yöneticileri ve
New World’ün iş ortaklığı
yaptığı markaların yetkilileri
ile gerçekleşen iki günlük bu
etkinlik hem organizasyon
hem içerik hem de kalitesi ile
kendinden çok bahsettireceğe
benzer.
New World sektörümüze yeni
katıldı, ekip oldukça tecrübeli,
hedefler büyük, değerler ulvi.
Neredeyse bilişim adına ne
yapılması gerekiyorsa onu
planlamış bu güzel firmamız.
Ar-Ge ise Ar-Ge, yazılım
geliştirme ise en gereklisinden,
çözüm ise en yetkin ekipten.

Ben onları dinledikçe sevindim
doğrusu.
Etkinlik, şirketin yönetim
kurulu ve icra kurulu
başkanlarının konuşmaları ile
başladı. New World Genel
Müdürü Aytaç Sualp’in verdiği
bilgilere göre, müşterilerine
sektörel çözümler, iş
çözümleri, güvenlik sistemleri,
sistem entegrasyonu, dış
kaynak, servis ve bakım
hizmetleri, network çözümleri
ve danışmanlık hizmetleri
sunan New World, ileri
teknoloji, yüksek kalite,
koşulsuz müşteri memnuniyeti
ve iş disiplini ile yürüttüğü
projelerle faaliyet gösterdiği
alanlarda lider firma olmayı
amaçlıyor. Genel Müdür
Aytaç Sualp’in detaylı bilgi
aktarmasından sonra,
markalar kendilerini anlattı.
Etkinlikte Deniz Öztaş
tarafından “Zihinsel Pazarlama
ve Kabile Liderliği” başlıklı bir
eğitim de verildi.

Başarı hikayeleri bölümünde
ise konuşan Başaran Yatırım
Holding Bilgi İşlem Müdürü
Eren Yüceler, sözlerine
projelerini tanıtarak başladı ve
devam etti:
“MC havacılık şirketimizle
de geçen sene Atatürk
havalimanında 400 metre
uzunluğunda 50 metre
genişliğinde bir hangar
yapımı yatırımı kararı alındı.
Hangarın Bilişim projesine
başladığımızda havalimanı
bölgesinde yapılacak bu
proje için DHMİ bir şartname
verdi bizlere bu şartnamede
hangarın bilişim alt yapısının
hangi özelliklerde ve nasıl
bir yapıda kurulacağı
anlatılıyordu. Şartnamede
uçtan uca replikasyondan
tutun network, sunucu,
depolama ve WiFi
teknolojisinin nasıl olması
gerektiğine varana kadar
birçok teknolojinin olması
gerektiği yazıyordu. Burası bir

uçak hangarı yani uçakların
bakımının ve onarımının
yapıldığı bir işletme.
Dolayısıyla her şeyin sıfır
hata ile olması gerekiyordu.
Sonuçta yapılacak eksik bir
işin telafisi mümkün değil.
Network ve WiFi topolojilerini
New World tek tek hayata
geçirip ağımızı oluşturdular
400 metre uzunluğundaki
hangarımızda üç ayrı fiber
pop noktası oluşturduk.
Network, sunucu ve depolama
tarafını HP ürünleri ile çözdük.
Uçtan uca replikasyon
tarafında Veam’in yedekleme
ve replikasyon yazılımını
kullanarak verilerimizi
dakikada bir merkez
lokasyonumuza aktarıyoruz.
Merkezde depolama veya
sunucu sisteminin çökmesi
halinde yaklaşık 10 dakika
içinde diğer replikasyon
sunucumuz ayağa kaldırılıyor
ve sistem sorunsuz olarak
çalışmaya devam ediyor.”

New World Genel Müdürü
Aytaç Sualp
Konuşmaların son aşamasında
şirketim adına ben konuştum,
Konuşmamın sonunda
bana plaket vermeleri de
ayrı bir incelikti. Etkinlik,
keyifli sunumların ardından
düzenlenen bir gece ile son
buldu. Dinlenmiş, sunulan
içeriklerden faydalanmış ve
keyifli bir şekilde evimize
döndük. Bu umut dolu,
sektörün ihtiyacı olan yapıdaki
şirketimize başarılar diliyorum.

BT’de en yenilerin çıkış noktası
Dijital dönüşüm yolculuğu
kapsamında İş Bankası her
yıl teknolojiye 500 milyon
TL’lik yatırım yapıyor. İş
Bankası Tuzla Teknoloji ve
Operasyon Merkezi’nde
(TUTOM) bir basın toplantısı
düzenleyen Türkiye İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Aran, dijital dönüşüm
programını 2014 yılında
başlattıklarını, 15 milyon
civarında müşterisi bulunan
bankada bin 364 şube ve
25 bine yakın çalışan ile
hizmet verildiğini, günde
ortalama 100 milyon işlemin
gerçekleştirildiğini belirtti.
BT alanında yaklaşık bin 600
kişilik kadro ile çalıştıklarını,
dönüşümü; veri altyapısı,
uygulama mimarisi, bilgi
teknolojileri ve veri merkezi
olmak üzere 4 alanda
başlattıklarını ifade eden
Aran, ekledi: “Tüm dünyada
dijital bankacılık ve dijital
dönüşümün konuşulduğu bir
dönemde, yenilikleri takip
eden değil takip edilen kurum
olma özelliğimizi sürdürmek
istiyoruz.”
Atlas Veri Merkezi için 155
milyon dolarlık yatırım
İş Bankası tarihinin en büyük
dijital altyapı dönüşüm

projesi Atlas Veri Merkezi
ve bankanın en önemli
dönüşüm projelerinden
TUTOM’u da anlatan Aran,
32 bin metrekarelik alana
kurulan ve bankayı gelecek
yıllarda teknoloji açısından
olumlu yönde ayrıştıracak
olan Atlas Veri Merkezi
ile bankanın kesintisiz,
güvenli ve hızlı veri akışı
sağlamasının hedeflendiğini
söyledi. Aran, şu an her biri
500 metrekarelik üç sistem
salonuyla hizmet veren
merkezin, toplam 8 sistem
salonuyla 4 bin metrekarelik
beyaz alana kadar büyüme
kapasitesine sahip olduğunu
belirtti. Cihazların çalışması
sırasında ortaya çıkan atık
ısıyla veri merkezi ofislerinin
ısıtılmasını sağlayacak
bütünüyle entegre bir
ekosistemin bulunduğuna
dikkat çeken Aran, Atlas
Veri Merkezi için toplam
155 milyon dolarlık yatırım
yaptıklarını ifade etti. Atlas’ın,
İş Bankası’nın gelecek 25
yılda öngörülen büyüme
ihtiyacını karşılayacak şekilde
kurgulandığını vurgulayan
Aran, merkezin kesintisiz
çalışma kriterlerine göre, en
üst seviye olan tam yedekli
hata toleransına sahip Tier IV

sertifikasını Türkiye’de alan ilk
ve tek veri merkezi olduğunu
hatırlattı.
TUTOM için de 20092012 arasında 200 milyon
TL’lik yatırımın söz konusu
olduğunu belirten Aran,
yaklaşık 2 bin 500 kişilik
çalışan kapasitesine sahip
TUTOM’da halen 2 binin
üzerinde kişinin çalıştığını
ifade etti. Aran, İş Bankası’nın
teknoloji ve dijitalleşme
yatırımları için her yıl 500
milyon TL’lik bir bütçe
ayırdığını vurguladı.
İşCep, işlemlerin merkezi
halini alıyor
Hakan Aran, İş Bankası’nda
artık bankacılık işlemlerinin
yüzde 86’sının şube dışı

kanallara kaydığını, toplam
işlemlerin yüzde 38’inin
İşCep üzerinden yapıldığını,
şubelerden yapılan işlemlerin
payının ise yüzde 14
seviyelerine gerilediğini
söyledi. Aran, “Bundan
sonra ise bankacılık yapma
şekli konuşmaya, diyaloga
dayalı olarak değişecek. Bu
açıdan yapay zekâ, bankacılık
işlemlerini anlama şekli
olacak” yorumunu yaptı ve
şöyle devam etti:
“Yapay zekâ, insanların
yaptığı iş süreçlerini
hızlandırıcı bir etken olabilir.
Eğer insanlar teknolojinin
gücünden yararlanarak işini
yapar duruma gelmezse,
teknoloji insanları çok
çabuk yenebilir. Ama

insanlar teknolojiyi doğru
bir şekilde kullandığında,
yaptığı işin niteliğini ileriye
taşıması mümkün. Burada
doğru çözümlerle insanı
güçlendirdiğimizde, teknoloji
onun yerine geçmez.
İnsanı ayrıştıracak temel
unsurun, yeni teknolojileri iyi
kullanma becerisi olduğunu
düşünüyorum. Şubelerimizde
yapılan işlerin niteliği, iş
yapış biçimleri değişiyor. Bu
nedenle şube sayılarımızı
azaltmayı öngörmüyoruz.
Girişimleri, fintech’leri yol
arkadaşı olarak görüyoruz. Bu
yapıları sermaye anlamında
desteklemek için Maxis adlı bir
şirket kurduk, yakın zamanda
TBMM’de kabul edilen kitle
fonlamasına ilişkin kanun
da bunun yasal altyapısını
oluşturdu. Finans teknolojileri
konusunda sadece Türkiye’de
değil, dünyada da çok
iyi bir noktadayız. Grup
şirketlerimizden Softtech’in
ABD’de Silikon Vadisi’nde
bir ofisi var. Oradaki
arkadaşlarımız, yapay zekâ
konusunda Kanadalı bir banka
ile 2-3 aylık bir proje için
anlaştılar. Dolayısıyla, yapay
zekâ konusunda edindiğimiz
know-how’ı yurt dışına
satabilecek noktadayız.”

Basistek’in ITSM uzmanlığı ile LC WAIKIKI
BT hizmet kalitesine Doping!
Basistek, HPE Software (Micro Focus) ITSM ürünleri ile LC WAIKIKI’nin
yardım masası ve iş servisleri yönetim hizmetlerini üst seviyeye taşıdı.
yaklaşımıyla, bizde olumlu bir iz bıraktı. BASİSTEK bu
süreci klasik olarak yalnızca sorulara cevap vermek ve
ne yapmamız gerektiğini söylemek şeklinde ele almadı.
Onun yerine problemleri birlikte ele alarak sorunları
belirlememize yardımcı oldu ve bu problemleri
ortak akılla çözebileceğimiz bir ortam oluşturdu.
BASİSTEK uzman kadrosu sahip olduğu bilgi birikimi
ve profesyonel yaklaşımı ile bize en optimum çözümü
en uygun maliyetle sağlamak konusunda yol gösterici
oldu. Bu noktada bizim için yatırım yapmadan önce
istediğimiz sonucu elde edeceğimizi baştan görmek,
bizim için önemliydi. Bu sebeple BASİSTEK’in desteği
ile Micro Focus Service Manager yazılımı da projenin
içinde yer aldı ve sürecin ilerlemesinde katkıları oldu.

2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda
perakendecisinden biri olmayı hedefleyen. LC Waikiki,
bu doğrultuda bilişim teknolojilerinden maksimum
düzeyde faydalanıyor. Çok geniş bir kullanıcı ağına
destek veren LC Waikiki BT birimi, teknoloji temelli
istek ve sorunlara daha hızlı ve daha etkin cevap
verebilmek amacıyla HPE Software (Micro Focus) ITSM
ürünlerini kullanmaya başladı. Basistek ile birlikte
gerçekleştirilen bu proje ile ilgili olarak LC Waikiki
BT Merkez Destek Satınalma ve Depo Müdürü Deniz
Ölmez, sorularımızı yanıtladı:

Yatırım ne zaman tamamlandı? O günden bugüne ne
gibi avantajlar, faydalar elde ettiniz?
Proje baştan planlandığı şekilde ilerledi ve ön görülen
LC Waikiki, “İyi Giyinmek Herkesin Hakkı” felsefesi ile
süre içerisinde tamamlandı.
bugün 38 ülkede 833 mağazada uygun fiyata kaliteli
daha etkin cevap verme konusunda profesyonel bir
Hizmet sunumunu ve desteği, hızlı ve verimli bir
ürünler sunuyor ve müşterilerine ulaşılabilir modanın
servis yönetimi yazılımı ihtiyacıydı.
şekilde yerine getirmek için tutarlı bir otomatik süreç
keyfini yaşatıyor.
Bunun haricinde, yaptığımız kök neden analizleri
kümesini kullanan, tek noktadan kontrole sahip bir
Merkez ofisi Türkiye’de bulunan LC Waikiki,
neticesinde, aslında kullanıcılarımızın sorun olarak
BT hizmet masası yazılımı olan Micro Focus Service
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, BAE, Belarus, Bosna değerlendirdikleri konuların birçoğunun kullanıcı
Manager sayesinde kullanıcılar Olay Yönetimi, Sorun
Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Ermenistan, Endonezya,
seviyesinde çözümlenebilecek sorunlar olduğunu
Yönetimi, Değişim Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Servis
Fas, Gürcistan, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kenya,
tespit ettik. Bu husus IT’ye gelen telefon desteği ve
Masası konularını tek bir araçta ele alabilme imkanına
Kırgızistan, KKTC, Kosova, Lübnan, Libya, Makedonya,
ticket’ları gereksiz yere arttırıyordu. Kullanıcı seviyesi
kavuştular.
Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi
sorunlar ile IT personelinin çözüm odaklı yaklaşımı,
Bu sistem sayesinde, IT
Arabistan, Sırbistan,
yönetimi performansımızı
Umman, Çin, Ürdün,
çok rahat bir şekilde
Ukrayna, Tacikistan,
ölçümleyebiliyor, IT
Tunus’da müşterilerine
süreçlerindeki sorunların
hizmet veriyor.
kaynaklarını tespit ederek
IT yönetiminin daha verimli
Yurtdışı yatırımına
ele alınmasını sağlayacak
2009 yılında ilk adımını
aksiyonları zamanında
Romanya’da atarak
alabiliyoruz. Bizim için bu
başlayan ve yurt dışı
yatırım kararını alırken
yatırımları ile “2023
ve ürün seçerken, bize
yılına kadar Avrupa’nın
sağlayacağı avantajların
en başarılı üç moda
yanı sıra yatırımın maliyeti
perakendecisinden biri
ve ne kadar sürede
olmayı’’ hedefleyen LC
kendini geri döndüreceği
Waikiki, Türkiye’de 2013
önemliydi. IT süreçlerinde
yılında “Hazır Giyim
yaşanan problemlerdeki
Alanında En Beğenilen
Soldan Sağa
azalışlar, ticketların ve
Şirket”ler arasında yer aldı
LCW BT Mağaza Destek Müdürü / IT Store Support Manger Tahir OZAN, Basistek Satış Müdürü /Sales Manager
destek telefonlarının
Ebru ÖZGEN, BT Merkez Destek Satınalma ve Depo Müdürü / IT Central Support Purchase and Warehouse
azalması, IT personelinin
Manager Deniz ÖLMEZ
Projenizi oluşturan
daha katma değerli işlere
yatırım ihtiyacı ne zaman,
yönelmesi neticesinde
ne gibi gelişmelerle belirdi?
IT personelinin daha katma değeri yüksek faaliyetler
IT operasyon maliyetleri düştüğü için yatırımın geri
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Gittikçe
yapmasına mani oluyor ve verimlilik düşüyordu.
dönme süresinin beklediğimizden daha kısa olacağına
zorlaşan rekabet koşulları ve artan fiyat baskısı tüm iş
emin olduğumuzu şimdiden söyleyebiliriz.
Modern iş kültürüne ayak uydurmak için, servis
dünyasının iş kültürünü değiştiriyor. Artık iş süreçleri
yönetimi, olay yönetimi ve diğer tüm ITIL süreçlerini
Kısacası, artık kullanıcılarımızın IT sorunlarına
çok daha farklı ve bu değişim, baş döndürücü bir
hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yönetebileceğimiz
bağlı olarak kurumsal iş süreçlerimizin aksaması
hızla devam ediyor. Dolayısıyla bu dönüşüme ayak
bir çözüme ihtiyacımız vardı. Bu çözüm bize hızlı ve
probleminin önemli ölçüde azaldığını ve bu
uyduramayan firmaların ayakta kalması pek mümkün
verimli bir BT yönetimi sağlamalı, kullanıcılarımızı
azalma trendinin devam ettiğini, bu yatırımın
görünmüyor.
etkin ve verimli bir şekilde desteklememize olanak
şirket hedeflerimize ulaşmamıza ve rekabette
Günümüzde küreselleşme kavramının gelişmesine
vermeli ve fizibıl olmalıydı.
ayakta kalmamıza stratejik seviyede hayati katkı
katkıda bulunan temel unsurlardan biri, BT
sağlayacağına inanıyoruz.
Bu düşüncelerle sektördeki kendini kanıtlamış
teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıdır. Artık
birbirinden çok farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlar markaların ürünlerini araştırmaya başladık. Şunu
rahatlıkla söyleyebilirim ki, birçok marka bizim farklı
BT sayesinde iş süreçlerini çok daha hızlı bir şekilde
2018 yılında bu yatırıma eklemeler yapmak, yeni
sorunlarımızı çözüyordu. Ancak, tüm sorunlarımıza
gerçekleştirebiliyor. Ancak, BT yaygınlaştıkça iş
projelere imza atmak gündeminizde mi?
komple bir çözüm sağlayan sadece Micro Focus
süreçlerinin BT’ye olan bağımlılığı artıyor bu da
Son dönemde ülkemizde yaşanan zorlu ekonomik
Service Manager ürünüydü.
BT yönetimini gittikçe kusursuzlaştırma ihtiyacını
koşullar firmaları yatırım kararları konusunda daha
doğuruyor.
dikkatli davranmaya yönlendiriyor. Ancak, ihtiyaçlarımız
Bildiğiniz gibi biz LC Waikiki BT yönetimi olarak çok
doğrultusunda çeşitli alanlardaki yazılımların,
Bu yatırımı yapmak için BASİSTEK ile nasıl bir iş
geniş bir kullanıcı ağını destekliyoruz. Bu yatırım
sorunlarımıza bütünsel bir yaklaşımla kökten çözüm
birliğiniz oldu, süreç nasıl ilerledi?
kararını almadan önce kullanıcılarımızın IT konusunda
sağlaması ve yatırımların hızlı geri dönüşünü mümkün
BASİSTEK ile yollarımız sorunlarımıza çözüm üretecek kılması yeni yatırımların gündemimizde olmasını
yaşadıkları sorunları ve bu sorunların firmamızın uzun
ve orta vadeli hedeflerine olan stratejik etkilerini analiz yardım masası ve tedarikçi araştırma aşamasındayken
sağlayacaktır.
kesişti. Profesyonel, konusuna hâkim ve yönlendirici
ettik. Ulaştığımız sonuç; IT sorunlarına daha hızlı ve
LC Waikiki BT Merkez Destek Satınalma ve Depo Müdürü
Deniz Ölmez

ADVERTORİAL

LCW hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
LC Waikiki, 1988 yılında Fransa’da çıktığı marka
yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık
Hizmetleri Ticaret A.Ş. çatısı altında Türk markası
olarak devam ediyor..
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NOAH YUVAL HARARİ’YE GÖRE, İNSANLIĞA“DATAİZM” EGEMEN OLUYOR
OSMAN COŞKUNOĞLU
ocoskunoglu@gmail.com
twitter.com/osmancoskunoglu
facebook.com/osman.coskunoglu
www.coskunoglu.org

Önce “Sapiens” sonra
da “Homo Deus”
başlıklı kitapları dünyada
ve Türkiye’de en çok
satanlar listesinde olan
Harari’nin Financial
Times gazetesinde çıkan
makalesinde (http://
on.ft.com/2AKlyI8)
“Dataizm”in yeni bir
ideoloji olarak ortaya
çıktığını yazıyor.
Binlerce yıl, insan herşeyi
Tanrı(lar)’ın belirlediğine
inandı. Modern dediğimiz
dönemde, 18. yüzyılda
başlayan hümanizmde,
olayları belirleme otoritesi
yavaş yavaş kutsal bir
iradeden insana geçmeye
başladı. Kader, yerini
insanın kendi özgür
tercihleri sonucu vereceği
kararlara bıraktı. JeanJacques Rousseau gibi
hümanist düşünürler,

en üst otoritenin büyük
veri ve algoritmalarda
olduğuna bizi inandırmaya
çalışıyor. Çünkü, diyor
“dataist”ler, ellerine geçen
davranışlarımızla ilgili veriler
ve biyometrik verilerimiz
büyüdükçe, bunları
işleyen akıllı algoritmalarla
bilgisayarlar güçlendikçe,
bizi bizden daha iyi biliyor
olacaklar. Dataistlere göre,
Beethoven’in 5. Senfonisi
veya grip virüsü veya
borsadaki hareketler, üç
farklı veri akışı modelinden
ibarettir.

duygu ve arzularımızın
– başkalarını rahatsız
etmedikçe – yaşamımızın
nihai anlamı olduğuna
bizi ikna etti. Dolayısıyla,
özgür irademizin üstünde
bir otorite olamazdı.

Şimdi, yeni bir otorite
değişim sürecine,
“Dataizm” dönemine
giriyoruz. Teknoloji
guruları ve Silikon
Vadisi “peygamber”leri,

Daha şimdiden, kitapçıya
girip kafamıza göre
kitap seçmek yerine, bizi
oldukça iyi bildiğini iddia
eden Amazon’un önerileri
önümüze sürülüyor.
Zamanla? Yaşamımızın
en önemli kararlarını bizi
bizden daha iyi bilen,

tanıyan algoritmalara mı
bırakacağız? Algoritmalar,
örneğin Google mükemmel
olmayabilecek, zaman
zaman hata yapabiliyor
olacak ama biz de kendi
irademizle verdiğimiz
kararlarda çok büyük hatta
vahim hatalar yapmıyor
muyuz?
Eğer yaşam tercihlerinizi
algoritmalara tamamen
terketmek istemiyorsanız,
yapabileceğiniz tek bir
şey var gibi görünüyor:
Kendinizi çok iyi,
algoritmalardan daha
iyi tanıyın. Öte yandan,
Antik Yunan’daki Yedi
Bilge adamın ilki olan
Milas’lı Thales’e (MÖ 6.
YY) “en zor şey nedir”
diye sormuşlar, “bireyin
kendisini tanımasıdır”
demiş (http://bit.
ly/2By1DzX).

ULUSAL
2018 BÜTÇESİNDE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN NE VAR?
Şu sıralar, TBMM’de
2018 bütçesi tartışılıyor.
Katılımcı toplumlar bu
süreci yakından izler
ve gerekli tepkiyi verir.
Böylece, hem vergisine
sahip çıkmış hem de
hükümeti denetlemiş
olur. Her bakanlığın bütçe
tasarısı önce TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu’nda
(PBK) tartışılır, sonra da
TBMM Genel Kurul’una
gelir. PBK’de bütçe
görüşmelerinin yapıldığı
toplantıların tutanakları
TBMM sitesinde
kamuoyuna açıktır. Bu
yazıda sadece bilişim
sektörünü ilgilendiren üç
bakanlığın sunumunda,
sektör açısından
dikkat çekici noktalara
kısaca değineceğim ve
internetten erişilebilen
tutanakların incelenmesi
dileğiyle, bağlantılarını
vereceğim. Toplum
siyasileri umursamazsa,
siyasilerin de toplumu
umursamayacağını
unutmayalım.
3 Kasım günü, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan,
sonra da Bilgi Teknolojileri
Kurum Başkanı Ömer Fatih
Sayan sunumlarını yaptılar
(http://bit.ly/2j91x6T).
Bakan Arslan’ın
haberleşme alanında da
oldukça dolu sunumunda

gözlerim iki konuyu aradı
ama bulamadı: Türk
Telekom’un (TT) durum ve
akibeti ile ülkemizin fiber
altyapı sorunu. Sunumdan
sonra milletvekillerinden
gelen sorular üzerine,
TT’nin durumuna değindi
Ahmet Arslan: Sorun,
TT’nin %55 hissesinin
sahibi Oger Telecom A.
Ş.’nin (OTAŞ) bu hisseleri
rehin vermiş olmasından
kaynaklanıyor. TT’nin
bizzat kendisinin altına
imza attığı bir borç,
senet veya rehin yok.
Akibeti? Bazı talipler var,
hükümet uygun görürse
birisine devredecek, yoksa
bankalara geçmiş olacak.
Bu belirsizliğin ne kadar
süreceği hakkında bir
açıklama yapılmadı.
Fiber konusunda bir soru
gelmedi ve açıkta kaldı.
Fakat, Bakan Müsteşar
Yardımcısı Galip Zerey’in
bana verdiği bilgiye göre,
bir Genişbant Stratejisi
bu sıralar açıklanacak.
TT, Turkcell ve Vodafone
arasında, TT’nin geri
durması nedeniyle, fiber
altyapı ve yatırımları
konusunda bir anlaşmaya
varılamazken, nasıl bir
strateji geliştirildiğini
merak ediyorum.
6 Kasım günü, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Faruk Özlü’nün
sunumu vardı (http://
bit.ly/2BpcMk4). Sık
tekrarlanan, iyi niyetli
bazı hedefleri tekrar eden
konuşmasında, Endüstri
4.0 yol haritası ve yerli
otomobil konusunda
somut bir bilgi yoktu.
Özellikle yerli otomobil
üzerine ve daha önce
bir prototip olarak Saab
ile yapılan anlaşmada
harcanan 47 milyonun
boşa gitmiş olması üzerine
birçok milletvekilinden
sorular yağdı. Yerli
otomobil ile ilgili beş
“babayiğit”in nasıl bir yol
izleyeceğinin daha belli
olmadığını söyledi Bakan.
47 milyon Avro’nun da
boşa gitmediğini, bilgi
birikimi sağladığını belirtti.
Endüstri 4.0 üzerinde
İstanbul Milletvekili Bihlun
Tamaylıgil durdu ve bazı
genel önerilerde bulundu.
Fakat, neden hala
“kaçırma lüksümüz yok”
söylemi ötesinde somut
bir adım, bir yol haritası
olmadığı sorgulanmadı.
Bilgi toplumu/teknolojileri,
inovasyon, rekabet
gücü gibi konularda
uluslararası sıralamalardaki
durumumuzu ayrıntılı
olarak dillendiren
Eskişehir milletvekili
Emine Nur Günay’ın
konuşması dikkatimi

çekti. Milletvekilliğim
sırasında, her yıl
Türkiye’nin karnesini
yayınlar, hükümete
öneriler sunardım. İçi
boş hedefler koymak
yerine, bu sıralamaları
belirleyen endeksleri ve
alt-endeksleri dikkatle
inceleyip, hangilerinde
ve somut olarak nasıl bir
iyileştirme yapılacağını
belirleyen sanayi ve
teknoloji politikaları olması
gerektiğini vurgulardım.
Bunun hala yapılmaması
üzücü ama tekrar
dillendirildiğini görmek
sevindirici.
PBK’nin 10 Kasım
oturumunda, Kalkınma
Bakanlığı bütçesini
sunan Bakan Lütfi Elvan
(http://bit.ly/2Ct0aaV)
daha çok ileriye dönük
genel ve iyi niyetli
hedeflerden söz etti.
Kalkınma Bakanlığı’nın
yayımladığı “2015-2018
Bilgi Toplumu Stratejisi
ve Eylem Planı” ile
ilgili nelerin yapıldığı,
nelerin yapılamadığı
üzerine bilgi sunulmadı.
Milletvekillerinden de bu
konuda bir soru gelmedi.
Dikkatimi çeken bir
nokta, bakanlıkların bütçe
sunumlarını - ilgili tablo
ve istatistiklerle beraber
- içeren kitapçıklar,

bakanlıkların internet
sitelerinde artık yok.
Örneğin, önceki Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
her yıl yaptığı bütçe
sunumuna bakanlık
sitesinin “Konuşma
Metinleri ve Sunumlar”
sayfasından (http://
bit.ly/2Bz1Anw) hala
erişilebiliyor. Fakat, şimdiki
bakan Lütfi Elvan’ınkiler
yok.
İstanbul milletvekili Garo
Paylan’ın Lütfi Elvan’a
hitaben şu sözleri, üç
bakanlığın bütçe görüşme
tutanaklarını okurken
bende oluşan hissiyatı
da yansıtıyor: “İnanın
sunumunuzu dinlerken
şöyle bir şey hissettim:
Siz yeni iktidar olmuş
bir parti olsaydınız
çok heyecanlanırdım,
gerçekten, ‘çok güzel
hedefleri var bu
Bakanımızın’ derdim ama
Sayın Bakan, siz onbeş
yıldır iktidarsınız … ve
şimdi gelip söylediğiniz

hedefler hep ‘ecek,
acak’…”
Sunum ve tartışmalarda
eksik değinilen birçok
önemli noktadan,
sadece üç tanesi: (1)
İnternet altyapımızın ve
güvenliğinin bugünkü
durumuyla ciddi inovasyon
yapılamaz, lojistik sektör
gelişemez, Endüstri 4.0’ın
omurgası olan nesnelerin
interneti konularında
ilerleme olamaz. (2)
Yapay zeka konusunda
bilgi kapasitesi, yetkin
uzmanlık ve yoğun
araştırma olmadan
üretilecek otomobil, ancak
dünün pazarlarına hitap
eder. (3) Bu yılın Mayıs
ayında G. Kore başkanı
seçilen Moon, K. Kore’nin
tehditleri altındaki
ortamda, Ekim’de Endüstri
4.0 komisyonunu kurup
insan odaklı yol haritasını
açıkladı bile. Ülkemizde
ise bol sloganlı boş
konuşmalarla hala çok
zaman kaybediliyor.
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2017
www.bthaber.com.tr
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Kurumsal konseptler mobilite ile yenileniyor
Elimizde mobil cihaz ve her türlü bağlantı imkanı olduğu
sürece bizlerde kesintisizlik hakim. Bireysel hayatta yolunu
bulan mobil çözümler, doğal olarak kurumsal hayatta da
yerini alıyor. Çünkü hem tüketici hem çalışan bunu istiyor.
Peki ya güvenlik? Ya da entegrasyon? İşte bu gibi sorular
her sektörde her ölçekte şirketin derdi. Her şirket bu gibi
sorulara doğru yanıtları vermesi gerektiğinin farkında, ama
konu fikri icraata dönüştürmek olunca, işte orada bazı

aksaklıklar (!) oluyor. İster BT şirketleri ile entegrasyon
eksikliği diyin, ister “benim derdimi anlamıyorlar” diye isyan
edin, ister “bana ne mobiliteden, geleneksel süreçlerin suyu
mu çıktı?” gerekçesine sığının… Geldiğimiz noktada sırt
dönülemeyecek bir gerçek mobilite, bu konseptin etrafında
gerek çalışanlar gerekse tüketicilerle buluşmayı sağlayan
çözümler. Asıl önemli olan doğru mobil strateji ile en doğru
adımları atmayı bilmek.

Dosya Sponsoru
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Tasarım süreçlerinde odak müşteri,
hedef ise hız ve verimlilik
Milenyum çağında en sonunda
hayal ettiğimiz yaşantıya geçmeye
başladık. Teknoloji artık giyilebilir
teknoloji haline geldi ve bizi
sardı. 2000’li yıllarda yaşamaya
başladığımız ‘dijital dönüşüm’
kavramı ise gerçek anlamda
kurumların yaşantısına girmeye
başladı. İş artık ofis binalarından
sokağa, masaüstlerinden cebe girdi.
Bu tespitlerini, “Dijital dönüşümü
sadece teknoloji olarak gören
firmalar artık geride kalırken, bu
dönüşümü benimseyen her firma
kendisine hız, verimlilik, performans
ve marka bilinirliği kattı” yorumu
ile pekiştiren Mod Tasarım Genel
Müdürü Ercan Sicim’e göre, dijital
dönüşüme ayak uydurmak sadece
bir proje ile kısıtlı kalmamalı, sürekli
devinen ve her gün gelişen bir nefes
alma şekli olmalı.
Gelinen noktada dijital dünyamızın
olmazsa olmazı haline gelen mobil
dünya, hayatımızın da merkezine
yerleşti. Alışverişten sağlığa,
ticaretten eğlenceye ve pazarlamaya
kadar hemen her alanda tüketicilere
yeni alışkanlıklar, şirketlere ise yeni iş
modelleri kazandırdı. Mobil bize bu
kadar değişim kazandırmışken, Ercan
Sicim de, eski alışkanlıklarımızla yeni
dönüşüm yapısı arasında şöyle bir
karşılaştırma yapıyor:
Hedefte müşteri olmak zorunda
“Tüketici önceden alışveriş
yapmak için girdiği bir mağazada
düzenlenmiş bir sınıflandırma ile
karşı karşıyaydı. Ancak şu anda
ürünlere ilişkin bilgi zenginliği içinde.
Önceden ilgili kişilerden yardım

Bağlar sürekli gelişiyor
Mod Tasarım’ın mobil çözüm ile temel
hedefi; ürün ve hizmet sağlayıcısı
arasındaki mesafeyi kısaltmak,
sadeleştirmek ve etkinleştirmek.
Böylece artık müşteri ile direkt bağ
kurulabiliyor. Müşteri de bütün tasarım
süreçlerinin bilfiil içinde yer alıyor ve
hayal ettiğinin ne olduğunu görüyor.
Tüm bu süreçlerin sonunda Mod
Tasarım’ın müşteriyi, müşterinin de
Mod Tasarım’ı anladığı projeler hayata
geçiriliyor. Mod Tasarım’ın müşterilerine

Mod Tasarım Genel Müdürü Ercan Sicim
alma imkanı varken, şu anda ise
sosyalleşme ve iki yönlü diyalog
ile alışveriş yapabiliyor. Hayatın
karmaşasında almak istediğine
ulaşmak için özel zaman ayırmasına
gerek kalmadan, istediği her yerden,
her zaman ürüne ulaşıyor. Tablet,
telefon, saat gibi kullandığı cihazlarla
arasında duygusal bağ kuran ve
sürekli keşfeden bir kullanıcı kitlesi
var artık. Böylece daha çok çözüm
alternatifi ve daha fazla tercih
yapma ihtiyacı çıkıyor karşımıza. Bu
gelişim, beraberinde kurumsal bazda
yeni fırsatlar da yaratıyor. Verimlilik
artışı, sürekli çözüm üretme,
alternatif sunma, iletişim ve işbirliği
geliştirme gibi fırsat başlıklarının
yanında yeni satış ve pazarlama
alanları da oluştu. Geleneksel
satış ve pazarlama aktiviteleri,
yerini müşteri deneyimine bıraktı.
Kurumların yapılacak işin odağında

Müşteri için, müşteri ile birlikte
Mod Tasarım; ofis sektöründe her daim
yenilikleri ile öncü olmuş bir marka. Ofis
mobilyaları, çağrı merkezi ve seperasyon
alanında kuruluşundan bu yana yaptığı
çalışmalar ile oluşmamış ihtiyaçlara
çözümler bulmuş ve sunmuş bir şirket
olan Mod Tasarım’ı farklı kılan iş
süreçlerini Ercan Sicim, şöyle anlatıyor:
“Genel olarak bir iç mimari süreç satış
aksiyonunu düşündüğümüzde; müşteri
talebi ile başlayan süreç, müşteri
temsilcisi görüşmesi ile devam ediyor.
Müşteri temsilcisi aldığı istekler ile proje
oluşturuyor, revizeler oluyor, fiyat teklifi,
satış aksiyonu gibi birçok süreç yaşanıyor.
Aslında temelde bakıldığında müşteri için
satış fonksiyonu, marka için de müşteri
memnuniyeti önemlidir. Ancak müşteriye
hayal ettiğini vermek için süreci bu
kadar uzatmak yerine, daha kısa bir yol

izlenmeli. Yani müşteriye direkt temas
etmeli ve sürecin içinde olunmalı. Mod
Tasarım’ı sadece bir satış aksiyonu için
değil, işbirliği içinde olduğu marka dostu
olarak görmesini sağlamayı hedefledik.
‘Müşteri için, müşteri ile birlikte’ dedik.
Bu kapsamda da satış aksiyonu için
müşteri istediği her yerden, istediği her
zaman mobil uygulamayı kullanarak
projesini çizsin, istediği ürün hakkında
bilgi alsın, istediği ürünün rengini veya
dokusunu değiştirsin, fiyat teklifini
alsın istedik. Böylece hayal ettiği ürüne,
arada hiçbir aracı bulunmadan direkt
ulaşmasını sağladık. Bahsettiğimiz bütün
süreçlerden onları uzaklaştırdık, yapıyı
sadeleştirdik, müşterinin isteklerine
ulaşmasını hızlandırdık. Bütün süreçlerin
dört adımda ve beş dakika içinde
yapılmasını sağladık.”

müşteriyi konumlandırması, müşteri
memnuniyetini hedef olarak
belirlemesi gerek.”
Ölçülebilir veri, fark yaratıyor
Mobil çözümler ile oluşan yeni
yaşam şeklinden, bunun beraberinde
gelen yeni alışkanlıklardan bahsettik.
Kurumlar açısından baktığımızda
ise sosyal medya çalışmalarından
çok daha büyük avantajlar mobil
çözümlerle geliyor. “Rekabet ortamı
olmuyor ve sadece markaya özel
çalışmalar yapılıyor” diyerek Ercan
Sicim, bunun da markalaşma için
daha esnek çözümleri beraberinde

sunduğu Android uygulama çok kısa
bir sürede 5 bin indirme sayısına ulaştı.
Uygulamanın iOS ve masaüstü versiyonu
da var. Süreçleri kısaltan, her istediği
zaman karşısında Mod Tasarım’ı yine
bulma imkanına sahip olan müşteri
geri dönüşleri de bu paralelde çok iyi
düzeyde. Mod Tasarım’ı çok iyi tanıyan
müşteriler, sektörün öncüsünden
inovatif projeleri her zaman bekliyor ve
Mod Tasarım da bu beklentilere cevap
vermeye odaklanıyor.

getirdiğine dikkat çekiyor. “İlgili
olan kişiler, sizin uygulamanız ile
ilgileniyor” yorumunu yapan Ercan
Sicim, şu detayları da vurgulamadan
geçmiyor:
“Ölçülebilir bir veri sunuyor.
Sanal ortamdan gerçek kişilere
ulaşabiliyor ve müşteri deneyimi ile
kişilere dokunabiliyorsunuz. Ofis
mobilyaları olarak baktığımızda, şu
aşamada sosyal medya kullanımı
dijital pazarlama unsurları ile marka
bilinirliği sağlanıyor. Mobil çağın
sunduğu yeni pazar, e- ticaret ile
bazı değişiklikler ise sektörel bazda
oluşmaya başladı.”
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Süreçleri sadeleştirme fırsatı
elde ediliyor
Mobil çözümlere yapılacak yatırımlar,
kurumun makro stratejilerinin bir
parçası olarak konumlandırılmalı.
Sektör içindeki trendler kadar,
sektör dışındaki gelişmeleri de
yakından takip etmek önemli. Bu
noktada, ihtiyaca göre danışmanlık
desteği alma gereksinimi kurumdan
kuruma değişebilir. “Bunun yanı
sıra Fintech’lerle çözüm ortaklığı
fırsatlarını değerlendirmenin de
önemli olduğunu düşünüyoruz”
bilgisini veren Türkiye İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Burak

Seyrek, kurumsal yaklaşımlarını şöyle
anlattı:
“İş Bankası olarak kurumsal mobil
çözümlerimiz ile amacımız bir
yandan operasyonel giderlerimizi
azaltmak, diğer yandan süreçlerimizi
basitleştirerek, işlem sürelerini
kısaltarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını
daha hızlı bir şekilde sonuçlandırmak.
Kurumsal mobil çözümlerin diğer
OpEx azaltıcı uygulamalara göre
müşteri ve çalışan memnuniyetini
artırma, tasarruf imkânı sağlaması
yönünden daha avantajlı olduğunu

Risk noktaları azalacak
Kurumsal mobil çözümlerin, kâğıtsız
bankacılık süreçlerine hızla artan ölçüde
etkisi olacağı öngörüsünü yapan Burak
Seyrek’e göre, bu değişim de hem şube
içerisinde çalışanların hem sahadaki
mobil ekiplerin yetkinliklerini önemli
ölçüde artıracak. “Özellikle müşteriye
erişimde saha ekiplerinin öneminin
daha da artacağını öngörüyoruz”
diyen Burak Seyrek’e göre, ikinci büyük
gelişim alanı ise kurum içi süreçlerin
daha fazla mobilleşerek, hız ve
süreklilik kazanması. “Artık kurumların
çalışanlarına tahsis ettikleri mobil

cihazlar, iletişim ihtiyaçlarının ötesinde
iç süreçlerin daha etkin yürütülmesinde
de kullanılacak” yorumunu yapan Burak
Seyrek, bir örnekle şu eklemeyi yaptı:
“Basit bir örnek vermek gerekirse; bir
şube müdürü, onayına iletilen bir krediyi
yurtdışında dahi olsa mobil telefonu
üzerinden onaylayabiliyor. İş sürekliliği
riski yaratan noktaların önümüzdeki
dönemde mobil çözümlerin hayatımıza
yoğun bir şekilde girmesiyle azalması,
kurumların müşterilerine daha
fazla odaklanabilmelerine imkân
sağlayacak.”

söyleyebiliriz. Örnek vermek
gerekirse; pilot aşamasında olan
Dijital Onay uygulamamız üzerinde
çalışan ve şubede kredi sözleşmelerini
tablet üzerinden aldığımız yeni
sürecimizle ilgili, şubelerde kağıt
sözleşme sayısını yüzde 70 oranında
azalttık. Aynı zamanda müşterilerimiz
ve çalışanlarımız için de meşakkatli
bir süreci pratik bir deneyime
dönüştürmüş olduk.”
Aracılar devre dışı kalıyor
Burak Seyrek, mobil çözümlerin
kurumsal süreçlere katkısını iki
başlık altında değerlendirdi.
Birincisi; süreçlerin çevik
dönüşüme adaptasyonu, ikincisi
de iş sürekliliğine olan katkısı. “Bu
kapsamda mobil çözümleri dijital
dönüşümün bir parçası olarak
konumlayıp, dijital dönüşüm
stratejisinin içerisinde ele alıyoruz”
bilgisini veren Burak Seyrek, kurumsal
stratejilerini şöyle tanımladı:
“Dijitalleşmenin anahtar kelimesi
“aracısızlaştırmayı” sadece
müşterilerimizi dijital kanallara
yönlendirmek olarak değil, iş
yapış şekillerimizde müşterilerimizi
ve çalışanlarımızı lokasyon
bağımlılığı, fiziksel doküman

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Burak Seyrek
bağımlılığı, donanım bağımlılığı
gibi kısıtlardan kurtarıp, gerçek
bir dijital çalışma ortamı yaratma
olarak değerlendiriyoruz. Örneğin
çalışanlarımız, WhatsApp üzerinden
iletilen bir müşteri talimatını
kurumsal mobil cihazlarda bulunan
Mobil Nar uygulamamız üzerinden
tek bir tuşla operasyon merkezine
yönlendirebiliyor. Bunun gibi basit
bir çözüm, tek bir adımda talimatlı
işlemler sürecinde kağıt, faks,
fiziki şube gibi aracıları devre dışı
bırakabiliyor.”

Bilgiye erişimde artık sınır yok!
Mobil cihazlar gündelik hayatımızın
merkezinde yer alıyor. Cep
telefonlarımız, tabletlerimiz, akıllı
saatlerimiz artık uyurken bile
yanımızda. Mobil çözümler; iş ve
özel hayatımızda yaptığımız pek
çok işte ana yardımcımız haline
gelmiş durumda. İşyerlerimizdeki
talep-onay döngülerini hızlı bir
şekilde cevaplayabilmek, ajanda
yönetimimizi etkin bir şekilde
yapabilmek ve iş hayatımızın

vazgeçilmezi e-postalara her
an ulaşabilmek için mobil
uygulamalardan faydalanıyoruz.
“Temel kurumsal uygulamalarımızın
mobil versiyonları sayesinde her
bilgiye iş lokasyonu dışında bile
kolayca erişebiliyor, müşterilerimiz
ve diğer çalışanlarımız ile sürekli
ve hızlı bir şekilde iletişimde
oluyoruz” eklemesini de yapan
Akbank Kalite ve Süreç Yönetimi
Bölüm Başkanı Zeynep Orman

Kaldıraç etkisi giderek güçleniyor
Mobil çözümlerin önümüzdeki dönemde
sabit olarak kullandığımız aygıtların
çoğunun yerini alarak ilgili iş süreçlerinin
de dijital akışlara taşınmasını bekliyoruz.
Bu tespitini paylaşan Zeynep Orman
Özdemirel, şöyle devam etti:
“Kurumların çalışanlarına sundukları
mobil teknolojiler hem kullanıcıların hem
kurumların üretkenliklerini arttırıyor.

Bu çözümler sayesinde şirketler
pazarlama, satış ve tedarik olanaklarını
geliştirip müşteri deneyimini üst
seviyelere taşıyor. Mobil teknolojilerin
bağlantı hızı ve etkinliği her geçen gün
daha da ileri bir seviyeye erişiyor ve
cihazlar arası iletişim güçlendikçe, bu
kaldıraç etkisi de kendini daha fazla
hissettiriyor.”

Özdemirel’in dikkat çektiği gibi,
mobil çözümler sadece kurumsal
alanlarımız dışından çalışmayı
kapsamıyor. Buna ek olarak, mevcut
çalışma alanı içerisinde de özgürce
hareket edebilmek, mekana bağlı
kalmadan bilgiye erişimi mümkün
kılabilmek anlamına geliyor. Zeynep
Orman Özdemirel, bu konuda
yatırım yapmak isteyen şirketler için
danışmanlık desteğinin önemine ise
şöyle işaret etti:
“Şirketler için know how’ın yeterli
olmadığı ya da best practice’lerden
uyarlamalara ihtiyaç duyulan
durumlarda danışmanlık alınması
verimli bir yöntem olabilir. Böylelikle
zaman içinde öğrenilecek hata
ve revizyonların önüne geçilerek,
daha kısa sürede doğru bir mobil
çözüme ulaşmak mümkün.
Özellikle operasyonel faaliyetlerin
yoğun olarak yaşandığı sektörlerde
mobil uygulama ve çözümler
zaman tasarrufunun yanı sıra

Akbank Kalite ve Süreç Yönetimi
Bölüm Başkanı
Zeynep Orman Özdemirel
maliyet avantajını da beraberinde
getiriyor. Bununla birlikte, şirketler
bugün mobil teknolojileri sadece
iş akışlarını yönetmek için değil,
performans ve verimlilik takibi için
de kullanıyor.”

Bu ortaklık şimdiden “en iyisi” olmaya aday...
Yeni distribütörümüz Test Teknoloji gücümüze güç kattı.
Birlikteliğimizin yıllar boyu sürmesi dileğiyle...

EFB Elektronik İthalat İhracat Üretim Tic. Ltd. Şti.
Halide Edip Adıvar Mah. Sultan Sok. Mavi Plaza No:22 D:11/22A 34384 Şişli - İstanbul
T. +90. 212. 222 92 50 pbx F. +90. 212. 222 92 89 E. info@efb-elektronik.com.tr

Alt yapımızda “kalite” var!

www.efb-elektronik.com.tr
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Çok daha bağlı, kolay ve verimli bir
gelecek hayal değil
Mobil servis ve çözümlerin teknoloji
ile birleşip hızlanması nesnelerin
de birbirleri ile haberleşebildiği; bu
sayede yüksek değer, hizmet kalitesi
ve çözüm çeşitliliği sunabildiği
yeni bir kavramı, “Nesnelerin
İnterneti” kavramını ortaya çıkardı.
4.5G ve mobil, internete erişimi
kolaylaştırdı, bu kolaylık ise bilgi
toplumuna dönüşümü hızlandırıyor.
Kurumlardaki değişim, kurumlarla
birlikte ülkeleri ve ekonomik
stratejileri de değiştiriyor. “5G,
Endüstri 4.0 ve yapay zeka gibi
geleceğin yeni teknolojileri üzerinde
çalışıyor ve bu kapsamda yatırım
yapmaya devam ediyoruz” bilgisini
veren Türk Telekom Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı Hakan
Dursun, şu kurumsal bilgileri
paylaştı:
“1 milyondan fazla kurumsal
müşterimize hem teknoloji ile
maliyetlerini azaltıp verimliliklerini
artırmaları hem de iş süreçlerini
etkin yönetebilmeleri için saha
ekiplerimiz, 81 ilde faaliyet gösteren
Türk Telekom bölge ağımızla destek
veriyoruz. Türkiye’yi ve ülkemizdeki
kurumları Endüstri 4.0 çağına
hazırlamak için start-up’lardan
KOBİ’lere, devlet kurumlarından
holdinglere kadar tüm şirketlere,
Türk Telekom’un yaygın altyapısı ve
teknoloji gücünün desteğini vermek
üzere çalışıyor, şirketlerin dijitalleşme
sürecinde onlara eşlik ediyoruz.
Şirketlerin dijitalleşme süreçlerindeki
stratejik danışman olarak da

yer aldığımızı söyleyebiliriz. Bu
kapsamda bilişim çözümleri
üreten iştirakimiz INNOVA, global
yazılım devi SAP ile kurumsal ve
KOBİ çözüm paketlerini daha da
çeşitlendirmek üzere bir işbirliği
anlaşması imzaladı. Ek olarak,
Türk SAP ile e-ticaret alanında da
işbirliğine giderek, yine KOBİ’lerin
satın alma ihtiyaçlarını daha
verimli bir şekilde karşılamak için
online bir pazar yeri oluşturacak.
GE Dijital ile gerçekleştirdiğimiz
işbirliğiyle Türkiye’de endüstrilerin
rekabetçiliğini artırmak ve dönüşüm
için bilinen en iyi metotları
paylaşmayı amaçlıyoruz ve ilk
aşamada ‘500 Büyük’ olmak üzere,
Türkiye’deki sanayi şirketlerine dijital
dönüşüm danışmanlığı sunacak,
şirketlerin dijitalleşme seviyelerini
tespit etmek ve dijital dönüşümün
yol haritalarını belirleyebilecekleri
gelişmiş teknolojik çözümler sunmak
üzere ortak servisler sağlayacağız.”
Her sektör için net fayda
4.5G’nin sunduğu hızlı veri aktarımı
ile güvenlik ihtiyaçları daha etkin
yönetilebilecek. Toplu taşıma araçları
ve taksilere konumlandırılacak araç
içi kameralarla, yetkili kurumlar
7/24 görüntü kaydı yapabilecek
ve istenildiği zaman araç içinden
görüntü alabilecek. İşletmelerin
yerleşkelerine konumlandırılacak
4.5G destekli kameralarla kesintisiz
gözlem ve güvenlik sağlanabilecek.
Güvenlik güçlerinin taşıyabileceği

giyilebilir kameralar ile merkezlere
anlık veri transferi sağlanabilecek
ve güvenlik güçlerinin emniyeti,
suç unsurlarının tespiti ve
aydınlatılması daha verimli hale
gelebilecek. “Şehirler Akıllanıyor
projesiyle lanse ettiğimiz sokak
aydınlatma sistemleri, şirketlere
sağlayacağımız enerji yönetim
modülleri ile belediyeler ve
işletmeler elektrik tüketimlerini anlık
olarak ölçümleyerek enerji tüketim
verimliliğini artıracak ve enerji
maliyetlerinden tasarruf edebilecek”
bilgisini veren Hakan Dursun, şöyle
devam etti:
“Uzaktan sayaç okuma cihazlarının
4.5G teknolojisiyle entegre
olmasıyla elektrik dağıtım işletmeleri
merkezi lokasyonlarından sayaç
ölçümlemesini gerçekleştirebilecek.
4.5G ile birlikte artan internet hızı
sayesinde son kullanıcıların akıllı
telefon ve tabletlerinden yaptıkları
satın alma oranlarında önemli
artış yaşanacak ve e-ticaret pazarı
genişleyecek. İnteraktif pazarlama
metotları daha etkin kullanılabilecek.
İşletme yerleşkelerinden uzakta olan
mecralara uzaktan içerik yüklemesi
ve yüklenen içeriği yönetmesi 10
kat daha hızlı olacak. Şirketler
ve okullar mobil eğitim/akademi
uygulamaları ile tüm Türkiye’deki
personeline uzaktan gerçek
zamanlı eğitim hizmeti sunabilecek,
işletmeler ve çalışanlar zaman
ve maddi olarak önemli tasarruf
elde edebilecek. İnşaat şantiyeleri

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Hakan Dursun
ve kapalı alanlara kurulacak
Mobil Wi-Fi Modem/Routerlar ile
birden fazla kullanıcı aynı anda
4.5G hızında internete girerek
işlerini ofislerinde çalışıyormuş
gibi hızlı devam ettirebilecek.
Bankalar ise ATM’lerden, Mobil
POS’lardan ve ödeme kaydedici
cihazlardan gerçekleşen işlemleri
4.5G sayesinde veri merkezlerine
çok daha hızlı transfer edebilecek,
böylece kredi kartı ya da banka
kartlarında gerçekleşecek olası bilgi
dışı işlem riski azalacak, ATM’lere
konumlandırılacak 4.5G kamera ve
alarm sistemleri ile ATM güvenliği
7/24 sağlanabilecek.”

Dönüşüme ayak uydurmak kaçınılmaz
bir gereklilik
Günümüzün iş koşullarında,
müşterilerin bilgi ve yanıt için
sabırsızlığı ile trafik gibi dış
koşulları birleştirdiğimizde mobil
çözümlerin önemi daha da artıyor.
Akıllı telefon veya tabletlerimizden
artık sadece e-postalarımıza
değil, mobil, web veya Legacy
Windows uygulamaları çalıştırmak,
hatta sanallaştırma teknolojileri
ile masaüstümüze ulaşmak dahi
mümkün. Bu avantajlara karşılık,
kurum ağı dışında her türlü cihaz
ve lokasyondan kurumsal herhangi
bir bilgiye ulaşan kullanıcıların

cihazları mutlaka güvenlik altına
alınması gerektiğine dikkat çeken
VMware Türkiye Ülke Müdürü
Murat Mediçeler’in belirttiği
gibi, güvenli e-posta, kurumsal
içeriklere güvenli erişim, uygulama
yaşam döngüsü yönetimi gibi
farklı senaryolar olabilir. Bunların
hangisi veya hangileri konusunda
bir kurumsal mobilite yönetimi
altyapısı kurulacaksa, onunla ilgili
danışmanlık hizmeti almakta da
fayda var.
Mobil çözümlerin kullanımı çok
hızlı bir şekilde artıyor. Bu da

verimliliği, müşteri ve çalışan
memnuniyetini yükseltiyor. “Mobil
çözümler bir yandan da başlı başına
iş yapma şekillerini değiştiriyor”
yorumunu yapan Murat Mediçeler’in
dikkat çektiği gibi, bugün tüm
hizmetlerini mobil çözümler
üzerinden sunan firmalar oluşuyor.
Bu da rekabet ortamını kökten
dönüştürüyor. Murat Mediçeler’e
göre, önümüzdeki dönemde bu
dönüşümün daha da hız kazandığını
göreceğiz. Sektör dinamikleri de bu
dönüşüme ayak uyduracak şekilde
kendini dönüştürecek.

VMware Türkiye Ülke Müdürü
Murat Mediçeler

Şişecam Düzcam, müşterilerinin doğru ürüne
kolayca ve kısa sürede ulaşabilmelerini
sağlayan Dokunmatik Kiosk Projesi’ni hayata
geçirdi. Şirket, bu projeyi Sistem 9 ile birlikte
gerçekleştirdi. Şişecam Topluluğu BT Teknoloji
Geliştirme Uzmanı Neslihan Erdoğan, projenin
detayları ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Dokunmatik Kiosk projesi hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Dokunmatik Kiosk Projesi, Şişecam Düzcam
tarafından hayata geçirilen, müşterilerin doğru
ürüne kolayca ve kısa sürede ulaşmasını
sağlamayı amaçlayan bir projedir. Kiosk
kullanımı ile hedefimiz, müşterilerimizin
Isıcam Sistemleri ürün ailesi içinde ihtiyacına
uygun ürünü kolaylıkla bulmasını sağlamaktır.
Kiosklarda yer alan Isıcam Seçim Sihirbazı
uygulamasına, enerji tasarrufu sağlayan
nitelikli Isıcam Sistemleri ürünlerimizin
(Isıcam Sistemleri S ve K Serisi) kullanımının
yaygınlaştırılması, PVC doğrama firmalarının
tüketicileri ihtiyaçları doğrultusunda doğru
ürüne yönlendirebilmeleri ve nihai tüketicilerin
beklentileri doğrultusunda doğru ürünü
seçebilmeleri için hem mobil platformlarda hem
de web üzerinden ayrıca ulaşılabilmektedir.
Dokunmatik kioskların markanıza katkıları
neler oldu ? (hizmetlerinize olan taleplere
etkileri, maliyetlerinizdeki azalan kalemler,
basılı metaryeller vb.)
Şişecam Düzcam,33 ilde 100 PVC doğrama
firmasında hizmete sunduğu dokunmatik
özellikli Isıcam Kioskları ile tüketicilerin ürünler
hakkında doğrudan bilgi edinebilmesi için
uygun ortamı oluşturmuş oldu. Dokunmatik
Isıcam Kioskları, PVC doğrama bayilerinin
müşterilerine; Isıcam ürün ve uygulamaları
hakkında detaylı bilgi alma imkanı ve ürünlerin
görsel olarak tanıtılması için de kolaylık
sağlamıştır. Kiosklar,Isıcam Seçim Sihirbazı
uygulamasının yanısıra, Isıcam filmleri, katalog
ve broşürlerine de bir tıkla erişim imkanını
getirmiştir. Ürün tanıtım materyallerinin

interaktif olarak kiosk üzerinde yer alması
cam ihtiyacı olan müşteriler açısından
oldukça ilgi çekici olmuş ve nihai tüketicilerin
kiosklar vasıtasıyla ürünlerimizle buluşmasını
sağlamıştır. Basılı materyal ihtiyacı da doğal
olarak azalmıştır. Proje, bu açıdan bağlı
olduğumuz Şişecam Topluluğu’nun çevre ve
sürdürülebilirlik politikasıyla da örtüşmektedir.
Toplam kaç adet kiosk aktif durumda, şehir
sayısı vb. detaylardan bahseder misiniz?
İleriye yönelik düşüncelerinizi paylaşır
mısınız?
Kiosklar bugün 33 ilde, 100 PVC doğrama
firmasının showroom’unda tüketicinin doğru
ürüne ulaşmasını sağlamaktadır. 2018 yılında
da bu sayının ihtiyaç oranında artırılması
planlanmaktadır.
Isıcam Seçim sihirbazı ile tam olarak
gerçekleştirilmek istenen neydi ve şu an
amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?
Bu uygulama ile “Daha az ödeyerek daha
iyi ısınmak ister misiniz ?”, “Evinizde yaz
sıcağından bunalıyor musunuz ?”, “Yazın klima
kullanıyor musunuz ?”, “Güvenlik ihtiyacınız
var mı ?” ve “Gürültüden rahatsız mısınız ?”
sorularına cevap vererek oturduğunuz bölgeye
ve ihtiyaçlarınıza en uygun Isıcam ürününü
seçebilir, size en yakın Isıcam Yetkili Üreticisine
ulaşarak ürünü temin edebilirsiniz. “Bize ulaşın”
bölümünden,uzman teknik personelimize
her türlü soru ve sorununuzu ileterek destek
alabilirsiniz.
Uygulamamızın hayata geçmesi sonrasında
nitelikli Isıcam ürünlerimizin (Isıcam Sistemleri
S ve K Serisi) kullanımında gözle görülür
artışlar yaşanmış, ziyaret edilen PVC doğrama
firmalarından uygulamamızın kullanım kolaylığı
ile ürün tavsiye süreçlerini kolaylaştırdığı

konusunda olumlu geri dönüşler alınmıştır.
Şişecam Düzcam’ın ilk mobil uygulaması olan
Isıcam Seçim Sihirbazı özellikle PVC doğrama
firmaları tarafından hızla benimsenerek çok
kısa bir zamanda 5.000 yükleme sayısına
ulaşmıştır.
-Sistem 9 hizmetlerini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Anahtar teslim
çözümler üretmesinin şirketinize katkıları
hakkında söz eder misiniz?
Sistem 9 ile ‘’Kurumsal TV’’ ve ‘’Kiosk’’
projelerinde beraber çalışma fırsatı bulduk.
Sistem 9 yeniliklere açık ve tecrübeli uzman
ekibi ile anahtar teslim çözümler üreten bir
firma. Beraber çalıştığımız konularda firmanın
uzman ekibi ile projenin hayata geçme süresinin
kısalması bizim açımızdan olumlu olarak
değerlendirilmektedir. Destek sürecinde
taleplerimize hızlı geri dönüşler almak da bizim
için artı bir özellik oldu.

‘Daha önce yapılmamış, farklı bir proje’
olarak bilinen, Türkiye’de ‘Dijital Yayın
ve Bilgilendirme Ekranları’ adıyla
yaygınlaştırdığımız sistemi 200’den
fazla hizmet verdiğimiz müşterimiz ile
devam ettiriyoruz. Hizmet verdiğimiz
müşterilerimizden biri olan Isıcam’ın
bu projesi sayesinde kiosklar üzerine
de daha önce yapılmamış farklı bir
çalışmayı uyarlamış olduk” dedi.

SİSTEM 9 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SUZİ BAHARTİ

Tüm sektörlere “Geleceğe Taşıyan Dijital
Çözümler” ilkesiyle hizmet verdiklerini
belirten Sistem 9 Genel Müdür
Yardımcısı Suzi Baharti, “Yaşamın
ayrılmaz bir parçası haline gelen
dijitalleşme konusunda akıllı çözümler
sunuyoruz. Dünyada ‘Digital Signage’

Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkede 40 bini
aşkın ekranla tüm sektörlere “Dijital
Yayın ve Bilgilendirme Ekranları” adıyla
hizmet verdiklerini hatırlatan Baharti,
“Dünya ve Türkiye’de enerji tasarrufu
son derece önemli hale geldi. İnsanlar
artık hem doğayı hem de bütçelerini
korumak için hangi yöntemle ne
kadar tasarruf edeceklerini görmek
istiyor. Sistem 9 olarak biz de Isıcam
Dokunmatik Kioskları için uzaktan
erişime sahip tek merkezden yönetilen
çözümler ürettik ‘’ dedi.
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ŞİŞECAM TOPLULUĞU BT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME UZMANI
NESLİHAN ERDOĞAN

Dokunmatik Isıcam Kioskları ile
doğru ürüne hızlı ulaşım…

Teleperformance’ın iş süreçleri
QlikView ile hız kazandı
Dünyanın ve Türkiye’nin lider CRM ve çağrı merkezi hizmetleri sunucusu
olan Teleperformance, hem operasyonel raporlar hem de destek ekiplerinin
raporlamaları için QlikView’i aktif şekilde kullanıyor.
CRM ve çağrı merkezi hizmetleri alanında dünyanın
lider kuruluşu Teleperformance Group, 1995 yılından bu
yana Türkiye’de de hizmet sunuyor. Teleperformance
Türkiye, İstanbul, Uşak, Trabzon ve Balıkesir’de bulunan
4 merkezinde 2500’ün üzerinde çalışanı ile hem
Türkiye’de hem de Yakın Kıyı ülkelerinde farklı sektörlerde
faaliyet gösteren birçok öncü firmaya çağrı merkezi
hizmetlerimizi sunuyor.
2016 yılından bu yana hem operasyonel raporlar hem
de destek ekiplerinin raporlamaları için QlikView’u
aktif şekilde kullanan Teleperformance Türkiye, tüm iş
süreçlerinde önemli ölçüde hız kazandı. BI Technology
ile birlikte gerçekleştirilen İş Zekası Projesi konusunda
Teleperformance Türkiye Planlama, Raporlama ve
İzleme Müdürü Bahadır Eren, sorularımızı yanıtladı:

1. Teleperformance Group ve Türkiye yapılanması
konusunda bilgi verebilir misiniz?
Teleperformance Group olarak 1978 yılından bu yana,
74 ülkede 340 çağrı merkezinde, dünyanın önde gelen
uluslararası firmalarına 217.000’den fazla çalışanımızla
265 dil ve lehçede hizmet sunuyoruz. Ovum, IDC, Everest
Group ya da Frost&Sullivan gibi dünyanın tanınmış birçok
bağımsız araştırma ve denetleme kurumu tarafından
dış kaynak çağrı merkezleri arasında dünya lideri olarak
seçilmemizin getirdiği sorumluluk ile deneyimlerimizi
sektörle paylaşarak daha iyi müşteri deneyimi yaşatmak
için daha çok çalışıyoruz.
Türkiye’nin önde gelen dış kaynak CRM (Müşteri
İlişkileri Yönetimi) ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcısı
Teleperformance Türkiye olarak ise, 1995 yılında eşsiz
müşteri deneyimi sunmak için yola çıktık. “Global
Standartlarda Yerel Mükemmellik” ilkemiz ışığında bir
yandan müşterilerimizin kendi müşterileriyle kurduğu

Teleperformance Türkiye Planlama, Raporlama ve İzleme Müdürü
Bahadır Eren
bağı güçlendirirken, diğer yandan da portföylerinin
gelişmesi için onlara yardımcı olmaya devam ediyoruz.
İstanbul, Uşak, Trabzon ve Balıkesir’de bulunan 4
merkezimizde 2500’ün üzerinde çalışanımız, esnek
ve çevik iş modelimiz, güçlü teknolojik altyapımız ve
benzersiz CRM uzmanlığımızla hem Türkiye’de hem de
Yakın Kıyı ülkelerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren
birçok öncü firmaya çağrı merkezi hizmetlerimizi
sunuyoruz.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin CRM

2. Kurumunuzu bir İş Zekası aracı kullanmaya yönelten
sorunlar nelerdi?
Teleperformance Türkiye olarak 50’nin üzerinde kurumsal
müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda günlük, haftalık
ve aylık rapor ve analizler hazırlayarak paylaşmamızın
yanı sıra anlık taleplerini de yanıtlıyoruz.
Günde yüzbinlerle ifade edilebilecek çağrı ve işlem
hacmini veritabanlarımızda işleyip anlamlı analizler
haline getirmek ve müşterilerimize fayda sağlayabilmek
işimizin önemli bir parçası.
Raporların hazırlanmasında kullanılan geçmiş
operasyonel verilerin yanı sıra operasyonlarımızın
başarılarını arttıracak günlük verilerin zamanında ve
eksiksiz hazırlanması bizim için ihtiyaçtan çok olmazsa
olmaz bir zorunluluktur. Bu işlemlerin insan eliyle
yapılması hem gecikmeye hem de hata riskine olanak
vermektedir. Tam da bu noktada iş zekası araçlarını
kullanmak bizim gibi teknolojik inovasyonlara önem
veren şirketler için vazgeçilmezdir.

3. Kullandığınız Qlik uygulamaları hakkında genel bilgi
verebilir misiniz?
QlikView’u 2016 yılından bu yana hem operasyonel
raporlarımız hem de destek ekiplerimizin raporlamaları
için aktif şekilde kullanmaktayız. QlikView üzerinden
oluşturduğumuz raporların belki de en önemli özelliği veri
kaynağınızın bağımsız olması.
QlikView’un sunmuş olduğu bir diğer önemli özellik ise
self-servis raporlar. İş zekası araçları kullanılmadan önce
e-postalar üzerinden Excel raporları paylaşılıyor ve bu
raporların hazırlanması için zaman kaybediliyordu. Şu
an geldiğimiz noktada ise operasyon yöneticilerimiz
kendi verilerini tek tıkla, bir sonraki günü beklemeden
almaya başladı. Hatta bir çok müşterimiz de artık
raporlarına web tarayıcısı olan PC, tablet, akıllı telefon
gibi platformlardan erişebilir durumda. Veriye ulaşmanın
altın değerinde olduğu çağımızda müşterilerimize en
iyi deneyimi yaratmak için iyi bir platform seçtiğimize
inanıyoruz.

4. Qlik ile yapılan işbirliği size neler kattı? İşbirliğinden
önceki süreç ile sonraki süreci değerlendirebilir misiniz?
Tek kelime ile özetlemek gerekirse “hız” diyebilirim.
Önceki süreçte saatler süren bir analiz ya da bir tablo
oluşturma artık tek tıkla elimizin altında. Her geçen gün
dashboardlarımızın görünümünü zenginleştiriyoruz.
Operasyon duvarlarında artık müşteri temsilcileri kendi
fotoğraflarının yanında o ana kadar yaptığı arama
adedini, satış performansını ve diğer verilerini anlık olarak
izliyor. Çağrı merkezi dünyasında standart izleme araçları
çok temel KPI’ların izlenmesine izin verirken QlikView’de
kontrol bizde. İstediğimiz metriği saniyeler içerisinde
oluşturup rapora yansıtıp görünür hale getirebiliyoruz.
5. BI Technology ile nasıl bir sinerji oluşturdunuz?
Proje uygulama aşamasındaki deneyimlerinizden
bahsedebilir misiniz?
BI Technology ile iş hayatında yolum sık sık kesişti.
Danışman arkadaşların ne kadar alanlarında uzman ve
bilgili olduğunu zaten biliyordum.
Teleperformance Türkiye olarak ihtiyaçlarımızı iyi analiz
etmeleri ve bize uygun yeni teknoloji ve uygulama
önerileri ile gelmeleri, bir konu danışmamız gerektiğinde
aynı gün yardımcı olmaları zaten BI Technology’nin
müşterisine sadece satışı yapana kadar değil
sürekli olarak hizmet sunan anlayışa sahip olduğunu
gösterdi. Bildiğiniz gibi biz dünyanın lider çağrı merkezi
Teleperformance’ın bir parçasıyız ve dünyadaki en iyi
uygulamalarımızı paylaşarak eşsiz müşteri deneyimi
sunuyoruz. QlikView uygulaması ile Türkiye’de elde
etmiş olduğumuz başarıyı da diğer ülkelerle paylaştık.
Başarımızı dinleyip, örnek uygulamaları görüp, Qlik ile
tanışan ve kendi operasyonlarında uygulayan ülkeler
oldu. Bu da yakalamış olduğumuz sinerjinin ve başarılı
işbirliğimizin sonucu.
6. Qlik tecrübenizi özetleyecek tek cümle nedir?
Hem müşterilerimizden hem de şirket içi
departmanlarımızdan aldığımız geribildirimler dünya
lideri Teleperformance olarak raporlama ve iş zekası
alanında da dünyanın en iyi BI platformu ile çalışması
ne kadar doğru bir iş yaptığını ortaya koyuyor. En
iyi olmaya devam etmek için en iyilerle çalışmamız
gerektiğini biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. BI
Technology ailesi ve Qlik ürünleri ile teknolojiyi en önden
takip etmeye devam eden öncü şirket olmaya devam
edeceğiz.

advertorial

ortağı olarak 7/24 müşteri hizmetleri sunmakla kalmıyor;
aynı zamanda müşteri kazanımı, teknik destek, alacaklar
yönetimi, BPO hizmetleri ve sosyal medya yönetiminden
oluşan destek hizmetlerimizi de telefon, e-posta,
internette çevrimiçi sohbet, sosyal medya kanalları ve
web forumları üzerinden sunuyoruz.
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İtibarınız en büyük servetinizse…
Dijital itibar markalar için
büyük önem taşıyor. Dijital
dünyadaki olumsuz içerikler
ise anlık tüketici davranışlarını
doğrudan etkilerken, uzun
vadede marka itibarını ve
imajını sarsabiliyor. İnternette
asılsız haberlerin kaldırılması
konusunda faaliyet gösteren
E-Koruma.net’in Genel Müdür
Yardımcısı Esra Topal, dijital
itibarı korumak için öncelikli 5
maddeyi şöyle sıraladı:

E-Koruma.net
Genel Müdür Yardımcısı
Esra Topal

1. Gizlilik sözleşmesi
imzalayın: Bireysel veya
kurumsal markanız ile

yapacağınız işlemlerde
çalıştığınız kurum ve
kuruluşlarla mutlaka
gizlilik sözleşmesi
imzalayın. Sözleşme
sayesinde hem bilgileriniz
korunacak, hem de
hukuki olarak korunma
altına alınacaksınız.
2. Arama sonuçlarını
kontrol edin: Özellikle
online alışveriş
dışında satın alma
kararı veren kişiler,
arama sonuçlarındaki
detayları inceleyerek
mağazalarınıza ziyaret

gerçekleştirebilir. Örneğin
beyaz eşya satın almak
isteyen kişiler çevrimiçi
bir araştırmadan sonra
fiziki olarak satın alma
yapabilir.
3. Sosyal medyanızı takip
edin: Hakkınızda başkaları
tarafından paylaşılmış
veya kendi paylaştığınız
her gönderinin dijital
ortamda saklandığını
unutmayın. Tüm sosyal
medya hesaplarınızda
aktif olun.
4. Şikayet yönetimi:
Müşterilerinizden gelen

olumlu veya olumsuz
bütün isteklere cevap
vermelisiniz. Yapılan
şikâyetin düzeltilmesi
hem sadık müşterilerinizi
elinizde tutmaya, hem
de yeni müşteriler
kazanmanıza olanak
sağlar. Bir sonraki satın
alma işleminde müşteri
mağduriyet yaşasa bile
çözüleceğinden emin olur,
güven duygusu gelişir.
5. Alarm oluşturma:
Hakkınızda yapılan
yorumları, yayınlanmış
haber, görsel ve içerikleri
takip edebileceğiniz alarm
oluşturun. Böylelikle
olumlu veya olumsuz
yorumlara daha erken
ulaşırsınız. Hakkınızda
yayınlanmış asılsız
haberler için ise işin ehli
uzmanlara başvurun.

Epson’dan
iki yeni ofis
projektörü

Epson, ofis yaşamına yönelik
projeksiyon çözümlerini
arttırırken, EB-S41 ve
EB-X41 olmak üzere iki yeni
modeli Türkiye’de satışa
sundu. Bu yeni modeller,
teknik özellikleriyle sunum
kalitesini yükseltirken,
ergonomik tasarımlarıyla da
az yer kaplıyor. 15.000:1
kontrast oranına sahip olan
iki model de, Epson’un Eşit
Oranlı Renkli ve Beyaz Işık
Çıkışı (CLO) teknolojisiyle
en aydınlık ortamlarda dahi
renkleri net ve canlı olarak
sunuyor. Epson EB-S41, 3.300
ve EB-X41, 3.600 lümenle
giriş seviyesi projeksiyonda
performans sunuyor. İki
model de ekonomik modda
kullanıldığında 10 bin saate
varan lamba ömrüne sahip.
Kablosuz bağlanma seçeneği
ise opsiyonel.
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BT yatırımlarının ilaçta sonu ve sınırı yok!
İlacın kalitesini etkileyen tüm süreç, yazılım ve donanımların düzgün şekilde
değerlendirilmesi ve işletilmesi Santa Farma’nın adımlarında öncelik.
İlaç sektörü
gerek küresel
gerekse yerel
düzenlemelerin
en yoğun
Handan Aybars olduğu
sektörlerden
biri. İlaçtaki yerelleşme
çalışmaları sonucu yerli
ilaç üretim firmalarının
önemi de giderek artıyor.
Bu gelişmelerde söz sahibi
olmanız için ülke ve şirket
denetimlerinden hatasız
geçebilmeniz önemli.
“2016’da Avrupa GMP
denetiminden başarı ile geçip
Avrupa Birliği (AB) GMP
belgemizi aldık” bilgisini
veren Santa Farma Planlama
ve İş Süreçleri Direktörü
Akın Duman’a göre, BT
sistemlerini de kapsayan bu
denetimden, düzenlemelerin
gerektirdiği yatırımları yapmak
suretiyle başarı ile geçildi.
Küresel düzenlemelerin yanı
sıra yerel düzenlemeler de
BT yatırımlarında belirleyici
oluyor. İlaç Takip Sistemi,
e-Fatura, e-Defter, İlaç
Tanıtım Yönetmeliği gibi
birçok yerel düzenlemenin iş
süreçlerini doğrudan etkileyen
düzenlemeler olduğuna
işaret eden Akın Duman, bu
başlıkların BT yatırımlarına yön
verdiğinin altını çizdi. Akın
Duman ile Santa Farma’nın
yatırım önceliklerini ve
hedeflerini konuştuk:
İlaç sektöründe BT
uygulamaları, gerek
donanım gerek yazılım
başlıklarında ne gibi
avantajlar sunuyor?
İlaç sektörü hammadde
tedarikinden üretime,
üretimden satışa, satıştan
iadeye ve iadeden
imha süreçlerine kadar
tüm aşamalarda kalite
standartlarının çok sıkı
bir şekilde kontrol altında
tutulduğu bir sektör. Bu
sebeple ilacın kalitesini
etkileyen tüm süreç, yazılım ve
donanımların düzgün şekilde
değerlendirilmesi ve işletilmesi
gerek. Bu durum ciddi bir
iş yükü getirmekle birlikte,
diğer taraftan yapılan tüm
işlemlerde bir disiplin içinde
olmamızı, böylelikle hata
risklerini minimize etmemizi
sağlıyor. İlaç sektöründe
satış performanslarının, ürün
kalitesi yanında büyük ölçüde
saha ekipleri ve dijital kanallar
üzerinden yapılan tanıtım

ve pazarlama faaliyetleri
sonucuna bağlı olarak
gerçekleşmesi ise CRM, CLM,
iş zekası, satış yönetim ve prim
sistemleri gibi yazılımların, bu
yazılımların üzerinde çalıştığı
donanımların kullanımını
beraberinde getiriyor. Bu
yazılım ve donanımların doğru
biçimde yapılandırılması
ve etkin kullanımı, satış
sonuçlarını ve iş verimliliğini
doğrudan olumlu etkiliyor.
Tüm bu süreçleri sağlıklı olarak
yürütmemiz doğru şekilde
planlanmış ve yapılandırılmış
BT uygulamaları olmadan
mümkün değil. Küresel ve
yerel rekabetin üst düzeyde
yaşandığı bir ortamda başarılı
olmak için, iş süreçlerimizi
verimli şekilde yürütmemizi
sağlayan BT uygulamalarının
getirdiği avantajlardan etkin
bir biçimde yararlanmamız
gerek.
Santa Farma, iş süreçleri ve
Ar-Ge yatırımları için nasıl
bir BT politikası izliyor?
Yaklaşık 300 çalışanımızın
görev yaptığı üretim
tesisimizde yer alan ArGe merkezimiz, tamamen
dedike yapıda, farmasötik
teknoloji ve farmasötik analitik
geliştirme laboratuvarları,
proje geliştirme, patent ve
biyoeşdeğerlik-biyoyararlanım
ofisleri ile faaliyet gösteriyor.
Son derece modern cihaz,
altyapı ve BT yatırımları ile
tasarlanan Ar-Ge ve üretim
tesisimiz tüm dünya firmaları
ile rekabet edebilecek şekilde
faaliyetlerini sürdürüyor.
Öyle ki üretim tesisimiz
EMA ülkesi tarafından tüm
üretim hatlarını içerecek
şekilde denetlenmiş ve
GMP sertifikasını almaya
hak kazanarak Avrupa’ya
ilaç üretme faaliyetlerini
yerine getirebilecek nitelikte.
Rekabette bilişimin daha
fazla ve etkin kullanımı önem
kazanıyor. Bilgi güvenliği de
önemli. BT politikalarımızı
bu unsurların etkin şekilde
yönetilmesi amacıyla belirliyor
ve uyguluyoruz.
Bu politikaları
örnekleyebilir misiniz?
GEBKİM fabrikamız ve Ar-Ge
merkezimizde iş sürekliliğini
sağlamak amacıyla depolama
altyapımızı fabrikamızda iki
farklı veri merkezi üzerinde,
birbirlerini yedekleyecek
şekilde kurduk. Sanal sunucu

Santa Farma Planlama ve İş
Süreçleri Direktörü
Akın Duman
altyapımız yedekli depolama
altyapısı ile entegre çalışarak,
yine iki ayrı veri merkezi
üzerinde tam yedekli ve
anlık replikasyon teknolojisi
ile çalışıyor. İki ayrı şehir
arasında felaket kurtarma
senaryosunu oluşturmak
için Dilovası Fabrika ile Şişli
Merkez Ofis arasında anlık
replikasyon ile veri transferi
sağlanıyor. Kurulan ağ ve
güvenlik çözümlerimiz ile IP
bazlı çalışan tüm cihazların
up\down durumları tek bir
merkezden izlenerek, e-posta
ile tarafımıza iletilmekte.
Böylece ağ üzerinde olası
problemler daha kolay tespit
edilerek, daha hızlı müdahale
edilebiliyor.
2017 yılında ne gibi BT
yatırımlarını hayata
geçirdiniz?
2017 yılında mevcut ERP’miz
üzerinde iyileştirdiğimiz
süreçlerimiz olduğu gibi yeni
kurguladığımız süreçlerimiz
de oldu. Ar-Ge kapsamındaki
teşvikli projelerimizi ERP
üzerinde detaylı takip
edebilmek ve yönetebilmek
için proje bazlı yapıya geçtik.
Bütçe süreçlerinde etkin
kontrol adına bu yapıyı şirket
içinde başka süreçlerde de
hayata geçirme çalışmalarımız
var. BPC bütçe uygulamamız
üzerinde yaptığımız iyileştirme
projesi ile bütçenin sadece
üst yönetim için değil, tüm
iş birimleri için etkin yönetim
aracı olarak kullanılmasını
hedefliyoruz. Projenin
2018 bütçesinden itibaren
kullanıma alınmasına yönelik
çalışmalarımız sürüyor. Satış
Yönetim Sistemi’mizde
değişen iş ve pazar dinamikleri
doğrultusunda düzenli
olarak yaptığımız genişletme,
geliştirme ve iyileştirme
faaliyetlerine 2017’de

devam ettik. Bu yıl başlatmış
olduğumuz bir diğer proje
ise IMS analiz ve raporlama
altyapımızın Microsoft Power
BI altyapısı üzerinde daha
esnek, görsel ve performanslı
yapılandırılması projesi.
Proje tamamlandığında, iş
birimlerimizin halihazırda
ihtiyaç duyduğu ve ileride
ihtiyaç duyabileceği tüm
raporlama ve analizler bu
altyapı üzerinde hızlı ve
verimli şekilde sağlanabilecek.
Bu platforma ileride dahil
etmeyi planladığımız
CRM, satış, prim, ERP gibi
sistemlere ait veriler ile çok
boyutlu raporlama ve analiz
yeteneğine de sahip olacağız.
Mevcut e-fatura sürecimize
ihracat satışlarımızı da
ekleyerek e-fatura alanımızı
genişlettik.
Kurumsal iletişim portalımız
EKOL; saha, merkez ve fabrika
olmak üzere tüm Santa Farma
çalışanlarını aynı çatı altında
buluşturuyor. Performans
Değerlendirme Uygulamamızı
yeniden yapılandırıyoruz.
Pazarlama ve satış, merkez ve
fabrika için farklı farklı olan
performans değerlendirme
sistemini ortak bir yapıda
toplayarak tek sistemden
yönetimi sağlanacak ve Ocak
2018 itibarı ile hayat geçecek.
‘Newgen’ isimli uygulamamız
yeni ürün belirleme
sürecini daha etkin şekilde
yönetmek için tasarlandı.
Laboratuvarlarda kullanılan
enstrümental cihazların tek
platformda birleştirilerek,
cihazların kontrol edilmesi
ve veri yönetimi sağlamak
amacıyla EMPOWER CDS
sistemi kuruldu. 2014’te
Edirnekapı fabrikamızda
manuel takip edilen kalite
süreçlerinin valide bir sistem
üzerinden daha hızlı, daha
az insan gücüyle takibinin
yapılması ve izlenebilirliği
için QMex sistemi devreye
alındı. Toplam 13 modüle
sahip Qmex’in yeni GEBKİM
tesisimizle birlikte iyileştirme
ve yeni modüllerin aktive
edilmesi çalışmaları devam
ediyor. 2017’de başladığımız
ve 2018’de devam edecek ITIL
projemizden de bahsetmek
isterim. BT operasyonlarımızın
daha etkin yönetimi için ITIL
metodolojisini kullanmaya
karar verdik. Öncelikle
hizmet kataloğumuzu
oluşturduk ve 2018’de
de şu an sadece teknik

destek ekibi için kullanılan
‘ticket’ uygulamamızı tüm
hizmetlerimiz için genişletmeyi
hedefliyoruz.
Gerek 2018 yılı gerekse orta
vade için Santa Farma'da
hangi başlıklarda ne gibi BT
yatırımları gündeminizde?
Öncelikle 2018 yılında
ITIL metodolojisine geçiş
projemizin ilk adımlarını
hayata geçirmek istiyoruz. En
önemli projelerden bir diğeri
ise Merkezi Satınalma projesini
ERP sistemimize entegre
olarak hayata geçirmek.
2018’de Satış Yönetim
Sistemi’ne kanal depolar ile
yürütülen sipariş süreçlerini
entegre etmeyi hedefliyoruz.
Satış ve sevkiyat süreçlerinde
hizmet kalite ve hızımızı
artıracak bu entegrasyon
ile planlama süreçlerimizde
önemli verim artışı planlıyoruz.
2018’den başlayarak orta
vadeye yaymayı planladığımız
uzun soluklu bir projemiz
ise fabrika verimlilik
projemiz. Bu projemiz ile
fabrika iş süreçlerimizde
iyileştirmeler yaparak,
üretim maliyetlerimizin
düşürülmesi temel hedefimiz.
İK departmanımızın iç
süreçlerinde de yazılımsal
yeni çözümler sunmayı
hedefliyoruz. Bunlardan biri
adayın işe alım sürecinin
takip edilebileceği ve
raporlamalarının yapılacağı
uygulama geliştirmek. Uzun
zamandır elektronik ortamda
yürüttüğümüz masraf yönetim
uygulamamız e-Masraf’ı
yeni teknolojik altyapı ve
cihazlara uyum sağlayacak
bir platformda yenilemek
istiyoruz. Yasal olarak tebliğ
edilen e-İrsaliye projesi de
yıl ortasında canlı kullanıma
geçecek şekilde önemli
projelerimiz arasında. Bir
doküman yönetim sistemi
de kurmayı hedefliyoruz.
Özellikle ruhsat gibi yoğun
dokümantasyon arşivi olan
bölümlerimizi doküman
yönetime taşımak istiyoruz.
2018 için planladığımız en
büyük yatırımlarımızdan
biri de saha ekibimizin yeni
mobil cihazlara geçmesi
olacak. Cihazların saha ekibi
tarafından etkin şekilde
kullanımı ve kurum içi
uygulamalarımıza bu cihazlar
üzerinden sorunsuz olarak
erişiminin sağlanması öncelikli
hedeflerimizden biri olacak.
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Kuzey Kıbrıs BT ile dönüşüyor

BTvizyon Toplantıları’nın 2017 yılındaki son durağı Girne oldu.

Panasonic Kurumsal Mobil
Çözümler Satış Müdürü
Emre Taşman
Anadolu şehirleri ve
KKTC’deki kurum ve
şirketlerin teknoloji
dünyasındaki gelişmeleri
yakından takip edebilmesi
amacıyla Bilişim Zirvesi Şirketi
tarafından düzenlenen
BTvizyon Toplantıları’nın 2017
yılındaki son durağı Girne
oldu. 2018 yılının ilk etkinliği
ise 18 Ocak’ta Bursa’da
yapılacak.

bilgi ve hizmet vermeleri
sağlanacaktır. e-Dönüşüm
süreçlerinin hızlanması ile
birlikte büyüme 2018 yılında
da artarak devam edecektir”
dedi.

KKTC Bilgi Teknolojileri ve
Haberleşme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Kadri Bürüncük

Denizler Bilişim Direktörü
Lisani Deniz
Etkinliğin ilk konuşmasını
gerçekleştiren Denizler
Bilişim Direktörü Lisani Deniz,
“KKTC’de e-Dönüşüm”
başlıklı sunumunda,
e-Dönüşümün KKTC için
büyük önem taşıdığını
vurgulayarak, “Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
yapısal dönüşümü de
yine e-Devlet Programı ile
mümkün olacaktır. e-Devlet
Projesi sayesinde kamu
kurum ve kuruluşlarının
sahip olduğu ve olacağı
bilgilerin sayısal ortamlara
aktarılması ile kamu – kurum
ve kuruluşları arasında
bilgi alışverişi de sağlanmış
olacaktır. Böylece kamu
kuruluşlarının otomasyonu ile
vatandaşa daha hızlı, doğru

Mobil Çözümler Satış
Müdürü Emre Taşman
ise “Mobil Dünyadan
Başarı Hikayeleri” başlıklı
sunumunda Toughbook ve
Toughpad ürün aileleri ile
gerçekleştirdikleri projeler
konusunda bilgi verdi.

KKTC Bilgi Teknolojileri ve
Haberleşme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Kadri Bürüncük de,
“KKTC’de Bilişim Sektörü,
Mevcut Durum ve Gelecekte
Planlanan Yatırımlar” başlıklı
sunumunda gerçekleştirdikleri
projeler konusunda bilgi verdi.
4.5G teknolojisine yönelik
çalışmaların başlatıldığını
kaydeden Bürüncük, mobil
numara taşınabilirliği,
elektronik belge yönetimi,
ihale sistemi, siber güvenlik
gibi konularda önemli adımlar
attıklarını söyledi.

Morten Genel Müdür Yardımcısı
Cumhur Kızıları
Morten Genel Müdür
Yardımcısı Cumhur Kızıları
da “Yeni Nesil İnsan
Kaynağı” başlıklı sunumunda,
e-Dönüşüm, dijitalleşme ve
Endüstri 4.0 konularında
başarının temelini insan
kaynağının oluşturduğunu
belirterek, eğitimlerin
güncelliği ve detaylarının
sektörün gerisinde kaldığını,
pek çok öğrencinin mezun
olduklarında karşılaşacakları
iş fırsatlarından habersiz
olduğunu söyledi. Kızıları,
BT Eğitim / Morten’in bu

KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve
e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı
Olgun Amcaoğlu
KKTC Başbakanlık Müsteşarı
ve e-Devlet Yürütme
Kurulu Başkanı Olgun
Amcaoğlu da e-Nüfus
Projesi, e-Kimlik Projesi,
e-Arşiv Projesi ve Kamu
Sertifikasyon Projeleri’nin
hayata geçirildiğini belirterek,
e-Gümrük ile Mekansal
Adres Kayıt Sistemi projeleri
konusunda çalışmalara
başladıklarını ve bu projelerin
yeni yılda hayata geçeceğini
kaydetti.
Kurumsal müşterilere en iyi
hizmeti sunmak için dikey
pazar stratejisi uyguladıklarını
belirten Panasonic Kurumsal

Netcad Kurumsal Temsilcisi
Dr. Emin Bank
“Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
Önemi ve Netcad
Çözümleri” başlıklı bir
sunum gerçekleştiren Netcad
Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin
Bank ise konuşmasında; artan
nüfus, azalan kaynaklar, iklim
değişikliği, çarpık kentleşme,
doğal afetler ve çevre kirliliği
gibi sorunların, coğrafi bilgi
sistemleri ile çözülebileceğini
kaydetti. Doğru planlama,
etkin ve dinamik izleme,
uygun yer seçimi, doğru analiz
ve karar destek unsurlarının
öneminden bahseden Dr.
Emin Bank, CBS’in dünyamızı
iyi anlamaya ve yönetmeye
yarayan en iyi araçlardan biri
olduğunu kaydetti.

Comtech Genel Müdürü
Hilmi Kansu
konularda hem sektörü
hem de öğrencileri doğru
yönlendirmeye çalıştığını
sözlerine ekledi.
“Dünyada Bilişim Sektörü ve
Trendler” başlıklı bir sunum
gerçekleştiren Comtech Genel
Müdürü Hilmi Kansu da
rekabet için dijital ekonomiye
evrilmenin şart olduğunu
kaydederek, “Rekabetin
ötesinde dijital dönüşümü
kendi yenilikçi ve işe yarar
milli ürünleri ile sağlayamayan
ülkelerin geleceği risk
altındadır” dedi.
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PARANIN ADI DEĞİŞİYOR,
DÜZENLEMELER YETİŞME ÇABASINDA
Bilişim Zirvesi ‘17’de ikinci gün,
Emirgan 2 Salonu’nda “Dijital Finans
Platformu” ile başladı. “Yeni Nesil
Bankacılık” sunumu ile açılışı yapan
Medyasoft İş Geliştirme Müdürü
Volkan Taner, küresel markaların
kendini yenilemesi ışığında finans
sektöründeki değişime odaklandı.
Kullanıcı deneyiminin önemi ile tüm
işlemleri müşterilerin perspektifine
göre yeniden şekillendirmenin
önemine işaret eden Volkan Taner,
mobil internet kullanımının masaüstü
bankacılığın çok önüne geçmiş
durumda olduğunu hatırlattı. Giyilebilir
teknolojilerin, bankacılığa girmeye
başladığını belirten Volkan Taner, şöyle
devam etti:
“Güvenliğin artırılması konusunda
trendler de mevcut. Chatbot,
bankacılık uygulamalarında da
karşımıza çıkacak. Özellikle finansal
risk modellemelerinin yapay zeka
üzerinden tanımlanması söz konusu
olabiliyor. Artık raporlama yerine,
büyük verinin gücünü kullanarak
öngörülerde bulunmak önemli.
Özellikle dolandırıcılık tarafında
bankalar, büyük veriden oldukça fazla
yararlanıyor. Dünyada 2018 trendlerine
baktığımızda, bankaların dijital
varlıklarını 3. parti firmalara açması
ve böylelikle daha fazla müşteriye
ulaşabilmesi imkanı oluşturulabiliyor.
Birçok banka Blockchain ile ilgili
çalışmalar yapmaya başladı. Biyometrik
tanıma da yeni nesil trendler arasında.
Açık kaynak kodlu veri tabanı veya
yazılımların dünyada kullanım giderek
artıyor ve Türkiye'de de bunun
artacağını düşünüyoruz.”
Sigorta sektöründe değer zinciri
değişiyor
Ata Finans Grubu CDO'su Sarp
Demiray, "Finans Dünyasında Erken
Dönüşüm" başlıklı sunumuyla Fintech
ekosistemindeki ciddi ivmeye işaret
etti. Küresel bazda hızla yayılan
bu gelişimlerin finans alanındaki
yansımalarını paylaşan Sarp Demiray,
“Ödeme sistemlerindeki en büyük
gelişme daha fazla müşteri deneyimi
ve satış tarafındaki akışlarla ilgili
oluyor. 2020 yılına kadar toplam
ödemeler içinde mobilin payının
ağırlık kazanması bekleniyor ve
mobil ödemelerle ilgili entegrasyon
hızlı şekilde artıyor” dedi. Uygulama
içi ödemelerin ağırlık kazanması ile
ödemeyi başta yapıp, dükkana gidip
malı alıp çıkma imkanına işaret eden
Sarp Demiray, şöyle devam etti:
“Biyometrik ödemeler de gelişiyor.
Ödemelerin diğer tarafı kişiler
arası para transferlerine bakacak
olursak, 6-7 günde giden uluslararası
transferler, mobil operatörlerle

birleştirilerek kullanılan uygulamalarla
ivme kazanacak. Kripto paraları
kullanan insan sayısı da artacak.
Sigortacılık yeni teknoloji ile birlikte
müşteri odaklı oldukça, değer zinciri de
değişiyor. IoT sigortacılık için en önemli
şey. Bankacılık ne kadar hızlı etkiyi
aldıysa teknolojiden, sigortacılık da
IoT ile büyük bir etki edinecek. Sağlık
için de benzer şekilde, kullandığımız
cihazlardan sigorta platformu
yaratılabilir. Bir diğer konu ise API
bankacılığı. Ortak platformlar gittikçe
daha fazla kullanılır hale geldi.”
Fintech’lerle bağlar güçlenecek
Platformun ilk paneli ’Yenilenen
Bankacılık, Dijital Banka’ başlığında
düzenlendi, UKBasecamp Firma
Ortağı İbrahim Göğüş’ün yönettiği
panelin konuşmacıları ise Paraşüt
Kurucusu ve CTO’su Andaç Türkmen,
TEB Dijital Bankacılık Grup Direktörü
Deniz Devrim Cengiz, Medyasoft
Dijital Çözümler Direktörü Mehmet
Taha Doğruyol ve iyzico COO’su
Orkun Saitoğlu oldu. Katılımcılar,
kurumsal dijitalleşmenin önemine
dikkat çekerken, markalarla beraber
çalışmanın, ortak çözüm platformları
geliştirebilme yetkinliğinin önemine
işaret ettiler. Fintech başlığındaki
kırılımların önemine vurgu yapan
panelistlere göre, bankalar ve
teknoloji dünyası arasında oluşan
köprü, KOBİ’lere de önemli faydalar
sunuyor, yer ve mekan bağımsız işlem
yapma gücünü getiriyor. Bu yönüyle
fintech’leri bankaların rakibi olarak
değil, iş ortağı olarak tanımlayan
panelistlere göre, yıllar içinde bu
bağlar daha da güçlü biçimde
oturacak. Panelistlerin de vurguladığı
gibi, dönüşüm adına tüm paydaşlar
daha yolun başında. Ayrıca özellikle
müşteriler noktasında atılması gereken
daha çok adım var. Ama gelişimin
önümüzdeki yıllarda istikrarlı biçimde
devamı ile hayatın herkes için çok daha
kolay bir hal alacağı da açık bir gerçek.
Blockchain dünyasının içinde
olmamız gerek
İletişim arası sonrası sözü, 'Finans
Dünyasında Elektronik İmza' sunumu
ile E-Güven İş Geliştirme, Satış ve
Pazarlama Direktörü Ayşegül Topoğlu
Tüzün aldı. E-imza dünyasındaki
hızlı değişime dikkat çeken Ayşegül
Topoğlu, şöyle devam etti:
“Geliştirdiğimiz çeşitli çözümler
var. Toplu imzalara ihtiyaç duymak,
e-arşiv, sözleşme imzalama süreçlerine
e-imzayı dahil etmek mümkün. Kapalı
çözümler bir diğeri de. Elektronik
imzanın zorunlu olduğu ve olmadığı
projeler var. Bu anlamda nasıl
ihtiyaçlarınız olduğunu biraz daha

netleştirebilirsiniz. Çözümler anlamında
bunu baz almalısınız. Vatandaşlar AB
içinde seyahat ederken elektronik
imzalı e-kimliklerini kullanıyorlar.
Vatandaşların yüzde 88'i düzenli
internet kullanıcısı. E-imzanın satış
ve pazarlama dünyasında son yılların
popüler kavramı nöro marketing.
Bir pazar araştırması ile insanların
elektronik imza sistemlerinde neler
yaşadığını anlamaya çalıştık. Bu
Türkiye'nin ilk ve tek elektronik imza
pazar araştırmasıydı. İkinci araştırmayı
da bu ay içinde bitirdik. 2013'teki
araştırmadan bugüne geldiğimizde,
elektronik imzanın kullanıldığı
alanlar değişti, çünkü yenilikler geldi.
Blockchain, oldukça özgür ve birçok
insanın tercih etmesi gereken, birbirini
tamamlayan bir yapı. Blockchain'e
borsaların, bankaların ihtiyacı olabilir.
Blockchain de elektronik imza da aynı
altyapıyı, aynı şifrelemeyi kullanıyor.
Blockchain dünyasının karşısında
değil, içinde olmamız gerek ve biz var
olan ürün ve hizmetleri Blockchain'le
güncelledik. Bu gelişimin karşısında
değil, yanında olmak bize çok daha
doğru geliyor.”
Türkiye hızlı olmak zorunda
“Dijital Finans Platformu” başlığında
düzenlenen son oturum ‘Dijital Para
Dünyası, Kripto Para Sistemleri ve
Blockchain Devrimi’ başlıklı panel
oldu. Mindstone Kurucu Ortağı
Tansel Kaya'nın yönettiği panelin
katılımcıları ise Blasea Yönetim Kurulu

Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, Mobil
Çözümler Yazılım ve Danışmanlık
CEO'su Özgür Seyrek ve KPMG Türkiye
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm
Başkanı Sinem Cantürk oldu. Para
basımını da ortadan kaldıran Bitcoin’in
temel anlamda uluslararası jeolojik
ve politik sınırları olmayan bir para
birimi olduğuna, merkez bankalarını
da ortadan kaldıran bu yapının en
büyük mevcut güçler için büyük
bir tehlike olarak adlandırılmasına
sebep olduğuna değinildi. Kayıt
zinciri teknolojisini Türkiye’ye getirip,
farkındalığı oluşturmak ve Türkiye’nin
bu alandaki stratejilerine destek olmak
gerekliliğine işaret eden panelistlere
göre, güvenli veri iletişimi sistemi
üzerinde devam edecek sistem
şifrelenmiş durumda ve burada kişiden
kişiye iletişimi sağlayacak bir sistem ve
teknik altyapı söz konusu.
Şifrelenmiş Blockchain yapısında,
misal oylama sistemlerini de bu
altyapıya taşıma fikrini ortaya koyan
panelistlere göre, Bitcoin özelinde
insanların bilgisi arttıkça katılım da
arttı. Bazı ülkelerde merkez bankaları
kendi sanal para birimlerini çıkartıyor.
Türkiye’de de böyle bir proje hazırlığı
düşünülüyor. Düzenlemeler konusu ise
panelistlere göre, herkesin aklındaki
öncelikli soru işareti. Panelistlere göre,
bu alanda Türkiye’de yapacak çok iş
var ama hızlı olmak lazım.
Zira doğru bir strateji ve mevzuatla
Türkiye için hızlı bir şekilde büyük
imkanlar var.

"TBV Türkiye Bilişim Stratejisi Raporu" hazırlandı:

Türkiye'nin geleceği
bilişim altyapısında

Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) ilk projesi
olan "Türkiye Bilişim Stratejisi Raporu"

düzenlenecek bir toplantıyla kamuoyuna

etmeyi düşünüyoruz" dedi.

duyurulacak.

hazırlandı Hazırlanan raporda, temel olarak

Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonrasında
hazırlanan "Türkiye Bilişim Stratejisi"

"Türkiye Bilişim Stratejisi" Proje

Türkiye'nin, bilgiye dayalı ekonomiye sahip

Yürütücüsü ve Raportörü Emrehan Halıcı,

taslağında bilişim ve bilgi altyapısı

gelişmiş bir ülke olması için bilişim altyapısı

strateji çalışmalarıyla ilgili olarak

konularında dünyada ve Türkiye'deki

politikasını saptaması ve bilgi teknolojilerine

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret

durumun genel bir değerlendirilmesi

yatırım yapması gerektiği belirtildi. Internet

ettiklerini belirterek, "Sayın

yapılırken, ayrıca "Stratejik Hedefler" ve

aracılığıyla vakıf üyelerinin görüşüne

Cumhurbaşkanımız bu konuda bize destek

"Yapılması G e r e k e n l e r d e n de söz ediliyor.

sunulan ve TBV Yönetim Kurulu'nda da

olacaklarını vaat ettiler. Rapor nihai bir

Bunun yanı sıra "Türkiye Bilişim Stratejisi"

görüşülen raporla ilgili son düzeltmeler 30

metin haline gelince başta

raporunun her yıl güncelleştirilerek sürekli

Aralık 1995 tarihine kadar yapılacak. Daha

Cumhurbaşkanımız olmak üzere başbakan

yayınlanması planlanıyor.

sonra, "Türkiye Bilişim Stratejisi" Ankara'da

ve bakanlar düzeyinde ziyaretlerimize devam

(Ayrıntılı haber sayfa 4'te)

Mitac ve Albini in 1996'daki planları

Türkiye'de toplam BT pazarı içinde son 10 yıldaki yazılım
gelirlerinde 1994 yılı dışında sürekli bir büyüme gözleniyor. Ancak
toplam BT pazarı içinde yazılım gelirlerinin payı hiç bir zaman
donanım gelirleriyle yarışacak oranda olmamış. Pazar otoriteleri
1997 yılına randevu vererek toplam pazar içinde özellikle yazılımda
önemli bir gelişme yaşanacağına işaret ediyor. Yazılım dosyamızda
Türkiye yazılım pazarının son 10 yıllık gelişimini irdeleyerek pazarın
gelişimi, sorunları ve geleceğini ele aldık.
- Türkiye

yazılım

- Uluslararası
- Yerli yazılım
- Yazılım
- Yazılımda

pazarının

yazılımların,

genel

şirketlerinde yeni

teknolojisinde

altında
Küçük ve Orta Ölçekli Sana
yi Geliştirme ve Destekleme

1995 yılı uğurlu geldi. Bir yandan

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

uluslararası PC şirketleriyle büyük

dünyanın çeşitli ülkelerinde bu

üretim anlaşması yaparken öte yan

lunan 25 milyondan fazla şirke

dan, PC'deki rekabet dolayısıyla

te ait bilgilere Bilgi ve Dokü

son yıllarda bir türlü erişemediği

mantasyon Merkezi ile ulaşıyor

kârlılığına bu yıl kavuştu. 1995'i 1

ve işbirliği sağlıyor.
Bilgi

etkisi

stratejiler

ise, 1.6 milyar dolar ciro elde et

için hedefi ise; Türkiye'de faali

mek.

yet gösteren

şirketleri

ye pazarında yeni arayışlar içinde.

turmak, öncelikle KOSGEB Da

Türkiye'de PC pazarına girmek iste

nışma Kurulu ile Merkez arasın

yen Mitac, Türkiye'deki işortağı Al-

da elektronik posta sistemi kur

bim ile görüşüyor. Albim yetkilileri

uyduramayacak politikalarla ortaya

mak ve Intemet'de Web sayfa

ise, Mitac'ın satılabilecek her ürü

çıkmanın anlamsız olduğunu belir

ları düzenlemek.

nünü satmak

tiyor.

istediklerini ancak

Türkiye'de PC'deki rekabete ayak

(Ayrıntılı haber sayfa 6'da)

(Ayrıntılı haber
sayfa 3 'de)

Nakil vasıtaları
yaygınlaştırılıyor

E
C

likte vergi dairelerinin otomasyonu

çalışmalarını da destekleyen Nakil
Vasıtaları

N
Ö

A
T
L
I
F
Y
A
2
2
H
U
B

Müdürlüğü tarafından yürütülen ve

Otomasyon çalışmaları

1995'in Şubat ayında Türkiye CD'sini pazara sunduklarında bir ayda

yaygınlaştırılıyor. 1993 yılında İstan

bin tane satacakları asla akıllarına gelmedi. Daha sonra Eskiçağlar, Kur

bul'da başlayan uygulamanın 1996

tuluş Savaşı, 100 Türk Filmi CD'leri peşpeşe geldi. Çoğu kimse 'işte Mul-

yılı içinde Ankara, izmir, Adana ve

timedia'mn önlenemez yükselişi' derken perdenin arkasındaki oyuncular

Bursa illerindeki nakil vasıtalarını

ise o anda 26 ay boyunca hiç bir ışık görmeden karanlıkta yaşamanın ve

da kapsayacağı öğrenildi.

sonra da gün ışığına çıkmanın sarhoşluğunu yaşadı. Kısa zamanda hiç bir

Maliye Bakanlığı'ndan bildirildi

karşılık beklemeden ve geleceğin nesillerinin yeni teknolojilerle yetişme

ğine göre ülkemizde 6 milyon araç

sine öncülük etme fikriyle yeşeren 3. Boyut, bugün Türk insanının eğitim

var. Bu projeyle yaklaşık 3 milyon

ve kültür düzeyini yukarılara taşıma misyonunu üstlenmiş durumda.

aracın vergilerinin tahakkuk ve tah

Başarının sırrı ise 3 sözcükte gizli; inat, sabır ve gönül bağlılığı.

silatı bilgisayar sistemiyle yapılacak.

(Ayrıntılıyazı sayfa 42-43'de)

bütün

yıl

kapsayan bir veri tabanı oluş

Tek Vergi Numarası projesiyle bir

İnat, sabır ve gönül işi...

önümüzdeki

Mitac 1996 yılı ile birlikte Türki

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel

(Sayfa 23-33)

Dokümantasyon

Merkezi'nin

neredeyiz?

devlet politikaları

ve

cak olan şirketin 1996 yılı hedefi

otomasyonu

değerlendirmesi

yerli yazılım pazarına

dünya elinizin

Bir Tayvan şirketi olan Mitac'a

milyar dolar ciro yaparak kapaya

Türkiye'de yazılım pazarı

KOSGEB'le

(Ayrıntılı haber sayfa 8'de)

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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Karınca Lojistik’te
yeni IT Direktörü
CIO Turkey üyelerinden
Mete Han Topgül, Karınca
Lojistik’te CIO (Bilgi Teknolojileri
Direktörü) olarak göreve
başladı. Mete Han Topgül,
Marmara Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden
1999 yılında mezun oldu.
Kariyerine Intermat Bilgisayar’da
yazılımcı olarak başlayan,
sonrasında Eresoft Bilgisayar
Hizmetleri’nde SAP danışmanı olarak görev alan Topgül,
gerek yurtiçinde gerek yurtdışında çeşitli projelerde ve
değişik görevlerde çalıştı. Detaysoft Danışmanlık’ta Proje
Yöneticisi olarak görev alan Topgül, Karınca Lojistik’ten
önce son olarak PepsiCo Türkiye’de İş Zekası Yöneticisi
olarak görev yaptı. Mete Han Topgül, halen Marmara
Üniversitesi’nde doktorasını devam ediyor.

Hepsiburada BT Grup
Başkanı Kaplancık oldu
Hepsiburada’da Bilgi
Teknolojileri Grup Başkanlığı
görevine, sektörün deneyimli
isimlerinden Önder Kaplancık
atandı. Tarsus Amerikan Koleji
sonrasında, 1992 yılında
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği, 1999 yılında
da Koç Üniversitesi Executive
MBA’den mezun olan, Koç
Grubu’nda farklı şirketlerde 7 yıl
görev aldıktan sonra, Teknosa’nın kuruluşunda önemli
rol oynayan Önder Kaplancık, 2013 yılından itibaren
Carrefoursa’nın teknolojik dönüşüm sürecine liderlik
ederken, e-ticaret operasyonunu da yönetti.

Blesh’in yeni Genel Müdürü
Ali Yılmaz oldu

25 - 31 Aralık
2017

Zihinsel zindeliğin ipuçları

SiZe Bütünsel Yaklaşım
Kurucu Ortağı Sibel Yücesan,
zihinsel zindeliği; etkin karar
verebilme, odaklanma,
problem çözme, kapasiteyi
artırma ve stresle başa
çıkabilme ile açıklarken,
işyerinde zihinsel zindeliği
artırmak için geliştirdiği ve
işe yaradığı bilimsel olarak
kanıtlanmış 10 ipucunu şöyle
sıraladı:
1. Zihnimizden günde
60 bin ile 80 bin arası
düşünce geçiyor:
Olumsuz düşüncelere
kaçmak, olumluya
odaklanmaktan daha
kolay ve beyin bunu
öğrenince, bir sonraki
sefer daha kolay
olumsuza odaklanabiliyor.
Bu yüzden kendinizi
olumsuz düşünceler
arasında bulduğunuz
anları fark edip, olumlu
düşünceleri bilinçli olarak
seçin ve odaklanın.
2. Bol ve temiz oksijen ile iyi
uyku beyin için önemli:
Sık sık odanın penceresini

3.

4.

5.

6.

7.

açın. Bu mümkün değilse,
binadan dışarıya kısa
bir mola için çıkmayı
alışkanlık haline getirin.
Uyku sağlığınıza da önem
verin.
Beyninize yeni düşünme
yolları tanıtın: Ofiste
masanızın farklı bir
alanını kullanarak çalışın.
Meditasyon ve
Mindfulness pratikleri
öğrenin ve yapın: En az
5 - 10 dakika nefesinize
odaklanmak zihninizi
sakinleştirin.
Hayatınızın içinde kısa
molalar yaratın: Mesela
10 dakikalık bir tatil
yapın. Gözleri kapatın,
derin nefes alın, kendinizi
misal deniz kenarında
düşleyin.
Sakinleşme teknikleri
kullanın: Hayal edin,
müzik dinleyin, kalkıp ofis
içinde yürüyün, dışarıya
çıkın, sevdiğiniz bir iş
arkadaşınızla kahve için.
İş arkadaşlarınızı yakından
tanımaya ve dostluklar
oluşturmaya gayret

edin: İş yaşamında da
en önemli ihtiyacımız
insan olduğumuzun
hatırlanması, birilerinin
bizi dinlemesi ve
paylaşmak.
8. Gününüzü planlayın:
‘Keşke yapmasaydım’
dedikleriniz ve ‘keşke
yapsaydım’ dedikleriniz
ile ilgili bir liste yapın.
Bu stresi azaltıyor.
Listenizdeki her güne
yapılacak en önemli
üç madde ile başlayın.
Bunları tamamladığınızda
kendinizi tebrik edin.
9. Olaylara başkalarının
bakış açısından bakın:
Onların gözünden
olaylara bakıp farklı
bakış açılarından duruma
odaklanmak, düşünce
yapınızı saplandığı yerden
çıkarıp size esneklik
getirecektir.
10. “Sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur”: Fiziksel
zindelik, zihinsel zindelik
getirir. Ofis saatlerinde de
bol bol hareket etmeye
özen gösterin.

BT profesyonelleri işe alım turnuvasında
yarıştı
Beacon teknolojisi ile IoT alanında Türkiye’de ve
uluslararası alanda çalışmalar yürüten Blesh’in yeni Genel
Müdürü Ali Yılmaz oldu. TED Ankara Koleji, ODTÜ ve
University of San Francisco’daki eğitimlerinin ardından
IBM’de iş hayatına atılan Ali Yılmaz, 7,5 yıl boyunca
farklı ürünlerde satış uzmanlığı, müşteri ve kanal
yönetimi gibi görevler üstlendi. Ardından Google’da
geçirdiği 6 yıl boyunca, önce Google Türkiye’de daha
sonra Google Singapur’da sektör satış ekiplerinin
yöneticiliğini yapan Yılmaz, 2012 yılında Türkiye’ye
dönerek Veri Odaklı Dijital Pazarlama alanında faaliyet
gösteren SEM’in Genel Müdürü oldu. 2017 yılında Ströer
SE & Co. KGaA tarafından SEM’de Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz, halen SEM’deki
yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor.

Geliştirdiği uzaktan çalışma
modeli ile küresel bazda
kalifiye iş gücünü küresel
şirketler ile buluşturan
Crossover’ın İstanbul’da
düzenlediği işe alım
turnuvası BT uzmanlarından
büyük ilgi gördü.
Düzenlenen turnuvada farklı
pozisyonlar için başvuran
yaklaşık bin aday arasından
seçilen 150 kişi küresel
şirketlerde iş bulabilmek için
yarıştı. Bu arada Crossover,
önümüzdeki aylarda yeni
bir işe alım turnuvası daha

düzenleyecek. Başta Java
olmak üzere, .NET, Ruby,
Python, PHP gibi farklı
yazılım dillerinde kıdemli
yazılım geliştiricilerin ve
yöneticilerin ABD’li teknoloji
şirketlerinde istihdamını
sağlayan Crossover bugüne
kadar Türkiye’den 100’e
yakın profesyoneli işe
yerleştirdi.
Gördükleri ilgiden oldukça
memnun kaldıklarını
belirten Crossover Türkiye
Genel Müdürü Sinan
Ata, “Bugün teknoloji

tüm iş hayatını kökünden
değiştirirken, uzaktan
çalışarak büyük değişimlerin
parçası olmanız, dünyanın
dört bir yanındaki ekip
arkadaşlarınızla ortak proje
yürütmeniz mümkün.
Türkiye’nin de bu trendleri
yakalaması, geleceğin
çalışma modellerini
şimdiden tüm sektörlere
entregre etmesi gerekiyor.
Hedefimiz 2018 yılında
200 kişinin daha üst düzey
pozisyonlarda istihdam
edilmesini sağlamak” dedi.
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RTB House Türkiye Ülke Müdürü
Tunçer oldu
Derin öğrenme
ile güçlendirilmiş
yeniden hedefleme
teknolojilerinin küresel
sağlayıcısı RTB House’ta
Türkiye Ülke Müdürü
Can Tunçer oldu.
Yeditepe Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nü
bitiren Can Tunçer,
Vancouver Island
University’de MBA
eğitimini tamamladı.
Kariyerine Index
Bilgisayar’da Ürün
Müdürü olarak başlayan
Tunçer, ardından kendi
girişimi Preskafe ve Artmanya şirketlerini kurdu. Son
olarak RTB House Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev
alan Tunçer, yeni görevlendirme ile Ülke Müdürü oldu.

Z kuşağı, kendi işini ve yöntemini yaratıyor
Teknolojik gelişim sayesinde
yeni meslekler hayatımıza
giriyor. Bu mesleklerin
yaratılmasına öncülük eden
ise iş hayatına adım atmaya
başlayan Z kuşağı. Hanersman
Genel Müdürü Ecehan
Ersöz, geleceğin mesleklerini
tasarlayan Z kuşağının,
günümüz iş hayatında
köklü değişikliklere yol
açacağını vurguladı. Bilgisayar
ve internet hayatlarının
vazgeçilmez parçası olduğu
için Z kuşağının büyük bölümü
meslek seçiminde tercihini bilgi
sistemleri, bilgisayar, yazılım ve
elektronik mühendisliğinden
yana kullanıyor. Girişimciliği
tercih edenlerde bu alanlara
ek olarak, sağlık, gıda
teknolojileri, fintech ve
e-ticaret gibi başlıklara yönelim

öne çıkarken, kendilerinden
önceki kuşaklardan farklı
olarak, geleceğin mesleklerini
tasarlamaya yönelik girişimlere
de öncülük ediyorlar. Ersöz,
Z kuşağının yaratacağı
mesleklerle ilgili olarak,
“Dijital dönüşüm, Endüstri
4.0 gibi küresel rekabeti
şekillendiren gelişmelerle, Z
kuşağı geleceğin mesleklerinin
yaratılmasına öncülük edecek.
Robot veterinerliği, gen
terapistliği, sanal gerçeklik,
holoportasyon uzmanlığı,
etik hacker’lık, duygu
tasarımcılığı, bilgi madenciliği,
elektronik gazetecilik, 5 duyu
reklam tasarımcılığı, yapay
zeka pazarlamacılığı, rüya
gerçekleştiricileri, yapay organ
imalatçısı gibi meslekler,
fütüristlere göre 20 yıl

içinde hayatımıza girecek.
Z kuşağının birincil önceliği
‘deneyim odaklılık’. Yaparak
öğrenmek, çalışmaların
bizzat içinde yer almak
istiyor, figüran olmayı kabul
etmiyorlar. Girişimcilik ruhu
Z kuşağının DNA’sında var.
İşyerlerinin işbirlikçi çalışma
ortamı, gelişim, eğitim ve
kariyer fırsatları, adil ücret
yönetimi politikası ve alternatif
yan haklar sunması gerek.
Z kuşağına işi ve işyerini
sevdirmenin bir yolu da
kurumsal girişimcilik. Şirketler
yaratıcı ve inovatif fikirlerin
çalışanlar tarafından hayata
geçirilmesine fırsat tanırsa,
Z kuşağı bu tip çalışmalara
katılıyor ve şirketle arasındaki
bağı güçlendiriyor” bilgisini
verdi.
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ETKİNLİK TAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R
18 Ocak 2018
BTvizyon Bursa Toplantısı
Divan Otel Bursa
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

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

Y U R T İ Ç İ

8 Şubat 2018
İstanbul BTvizyon
Anadolu Yakası Toplantıları
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

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

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

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

28 Haziran 2018
BTvizyon Elazığ Toplantısı
Elazığ
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

E T K İ N L İ K L E R
9-12 Ocak 2018
CES
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ:
www.ces.tech/

Y U R T D I Ş I

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

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

15 - 17 Mart 2018
e-Devlet Bilişim Zirvesi
Afyonkarahisar
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

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

Esri’nin Mobil Çözümleri

1

Workforce for ArcGIS

4

Operasyon yönetiminde en
önemli konu farklı birim ve
kuruluşlarla etkileşimdir. Doğru
bir yönetim sürecinde anlık
olarak iletişim ve birimler arası
entegrasyon sağlanmalıdır.

2

Workforce for ArcGIS ile oﬁsten
saha çalışanlarına kolayca iş emri
oluşturabilirsiniz. Workforce for
ArcGIS ile saha çalışanlarını takip
edebilir, en yakın personeli
seçebilirsiniz. Tamamlanan,
atanmamış ya da üzerinde
çalışılan tüm işleri harita üzerinde
sınıﬂandırabilirsiniz.

Saha çalışanları gününün
büyük bir çoğunluğunu
arazide geçirir. Her gün
oﬁse uğrar, yapılacak işlerin
listesini alır ve çalışmaları
tamamlar. Gün sonunda
oﬁse rapor verir.

3

CBS kullanıcıları günün büyük
çoğunluğunu ArcGIS Pro ve
ArcGIS Desktop’ta geçirir. ArcGIS
Teknolojisi ile veri üretimi ve
yönetimi ile saha çalışanlarına
gerekli yönlendirme ve
bilgilendirme dokümanları
hazırlamaktadır.
Survey123 for ArcGIS

7

Survey123 for ArcGIS ile akıllı anket
formları oluşturun ve dilediğiniz
ortamda çalıştırın. Ön tanımlı akıllı
sorular ile veri toplama işlemini
hızlandırın ve sonuçlarını
yetkilendirilmiş kişilere göre
kurumunuzun ArcGIS kullanıcılarıyla
paylaşın. Her anket bitiminde oﬁs
çalışanları anket sonuçlarını analiz
edebilirler.

Navigator for ArcGIS
En etkili rotayı Navigator for
ArcGIS ile hazırlayabilir ve hedef
nokta sayısını arttırabilir ya da iş
verimliliğini arttırmak için yol
güzergahını düzenleyip, optimize
edebilirsiniz. Çalıştığınız alanın
yol verisini Navigator for ArcGIS
ile indirerek ya da kendi yol
verinizi kullanarak, çevrim içi ya
da çevrim dışı en doğru rotayı
bulabilirsiniz.

Collector for ArcGIS

6

Saha çalışanları, oﬁs
çalışanından gerekli birden
fazla haritayı çevrim içi
alabilir, çevrim içi ya da dışı
çalışırken aynı zamanda
coğraﬁ veri düzenleme,
güncelleme ve üretimi
gerçekleştirir. Collector for
ArcGIS ile sahadan yüksek
hassasiyette veri toplayın,
anında web üzerinde
görüntüleyin.

Gerçek Zamanlı Takip
Operations Dashboard

8

Oﬁs çalışanları, sahada
gerçekleştirilen tüm veri üretimi ve
düzenlemeleri anlık olarak takip
edebilir. Arazi çalışmalarından gelen
tüm veriler kişiselleştirilebilir bir
yönetici ekranında gösterilebilir.
Dinamik graﬁkler, veri bazlı
ﬁltrelemeler, tematik haritalar ile
zenginleştirilebilir. Karar vermek,
önemli olayları ve işleri takip etmek,
performans ölçmek için yönetici

www.esriturkey.com.tr
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Yılın son haftasından merhaba,
Gelenin gideni aratmadığı bir yıl
olması temennisiyle başlıyorum
haftaya. Rotamızı bulabilmemiz
temennimizi dinleyen Yandex’ten
bir haberim var. Yandex
Navigasyon, kullanıcılarından
aldığı geribildirimlerde en çok
istenen özellik olan “çevrimdışı
navigasyon” özelliğini hayata
geçirmiş. Böylece Yandex
Navigasyon kullanıcıları, mobil
cihazlarında internet bağlantısı
olmasa da navigasyon özelliğini
kullanılabilecek. Kullanıcılar
çevrimdışıyken bile yer ve adres
arayabilecek, rota oluşturabilecek
ve sesli yönlendirme alabilecek.
Yandex Navigasyon’un
yeni çevrimdışı özelliğinden
faydalanmak için de ilgili
şehirlerin haritalarının internet
bağlantısı olduğunda mobil
cihazlara indirilmesi yeterli.
Dijital işte kız kardeşlik platformu
BinYaprak, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı’nın kitle fonlama
platformu İdeanest üzerinden
başlattığı kampanyayla ilk 24
saatte 17 bin 410 TL toplayarak
bir ilke imza atmış. “Ülkesini
gururlandırmak isteyen bir
bilim kadını olarak, kanserin
altındaki nedenleri bulmak
için bir yolculuğa çıkıyorum.
Desteklerinizi bekliyorum”
diyen kök hücre araştırmacısı ve
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencisi İnci Kadribegiç’e,
https://ideanest.org/projeler/
kanseri-beraber-yenelim/detay
linki üzerinden katkıda bulunmak
mümkün. Sözün özü; biz
kazanalım, kanser kaybetsin! Bu
arada hatırlatayım: BinYaprak’ın
“Bilim ve Teknoloji İncilerine
Destek” kampanyalarına STEAM
alanında araştırma yapan kadın
öğrenciler; kitap, konferans
katılımı, yurtdışı araştırma stajına
ulaşım masrafları gibi harcamalar
için bütçe ihtiyaçları adına
başvurabilirler.
Gurur veren haberlerim bu
kadarla da sınırlı değil… Yıldız
Teknopark’ta faaliyet gösteren
AxolotlBio’nun geliştirmeye
devam ettiği 3D biyo baskı
cihazıyla işlevini gerçekleştiremez
hale gelen organlar tarih olacak.
Baskı cihazı sayesinde, hasta
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Girişimcilik, bilinçli destek
ile büyüyor

kişinin kök hücresini, laboratuvar
ortamında çoğaltarak, yapılması
istenen organ dokularıyla
karıştırıp 3D çalışabilen bir organ
basmak ve nakil yapmak 5 yıl
içinde mümkün hale gelecek.
Yıldız Teknopark Kuluçka
Merkezi’nde KOSGEB’in Ar-Ge
ve İnovasyon Programı’ndan
hibe alarak 2017’de kurulan
AxolotlBio, geliştirmeye devam
ettiği 3D biyo baskı cihazıyla
işlevini gerçekleştiremeyen
organları yeniden basacak, ki
dilerim küresel başarıları da bu
sayfalarda paylaşırım senenle.
Doğru girişimcilik ve buna destek
verenler haklı olarak kazanır. İşte
bir örnek… Geleceğin sigortacılık
deneyiminde fark yaratmak
isteyen girişimcileri buluşturan,
Türkiye genelinde 50 girişimcinin
başvurduğu ve ön elemenin
ardından seçilen 10 girişimcinin
fikirlerinin yarıştığı Aksigorta
Startup Challenge’ın birincisi
biyoteknoloji tabanlı wellness
uygulaması Vivoo, ikincisi güvenli
sürüş desteği veren Drive Buddy,
üçüncüsü sigorta çözümü
Sigorta.io olmuş. Örneklere
devam… Yapı Kredi, 8-10 Aralık
tarihlerinde düzenlediği 48 saatlik
Hackathon’da fintech alanındaki
yenilikçi fikirleri ödüllendirmiş.
Bine yakın başvurunun olduğu

Yapı Kredi Hackathon’da 92
katılımcının yer aldığı 27 ekip
yapılan değerlendirme ile ön
elemeyi geçerek yarışmaya
katılmaya hak kazanmış. Code.
yapıkredi programı kapsamında
düzenlenen Hackathon’un
kazananı ise Prox ekibi olmuş.
İkincilik 76 isimli ekibin olurken,
üçüncülük ödülüne P=nP layık
bulunmuş.
Kaybolmaya yüz tutan mesleklere
dikkat çekmek amacıyla Anadolu
Sigorta tarafından hayata
geçirilen ‘Bir Usta Bin Usta’
Projesi kapsamında 2017 yılı
eğitimlerinden Balıkesir-El Yapımı
Sabun Üretimi, Denizli-Buldan
Bezi Dokumacılığı, İstanbul- Şile
Bezinden Giyim ve Aksesuar
Yapımı ve Sinop- Model Gemi
Yapımı kursları tamamlanmış.
Böylece Anadolu Sigorta’nın
2010 yılında hayata geçirdiği ‘Bir
Usta Bin Usta’ Projesi, sekizinci
yılında da kaybolmaya yüz
tutan meslekleri canlandırmaya,
geleceğin yetenekli ustalarını
yetiştirmeye devam etmiş. Bu
arada, Bir Usta Bin Usta’nın 2018
proje dönemi programı yeni yıl ile
birlikte açıklanacak. Projeyle ilgili
gelişmeler www.birustabinusta.
com.tr sitesinde takibimizde
olsun.
Sırada, öncelikle ceplerimize

dokunan yönüyle enerji kullanımı
odaklı bir yaratıcılık var. Cosa’nın
Türkiye’de geliştirip ürettiği
yeni ürünü “Cosa Akıllı Enerji
Monitörü”, hanelerde enerji
tüketen bütün aletlerden gelen
veriyi raporlayıp, tüketimin
kontrol altına alınmasını
sağlayacak. Sonuçta evlerimizdeki
elektrik enerjisi tüketimini ne
için, ne kadar ve ne zaman
harcadığımızı bilirsek, o zaman
enerjiyi yönetebilir duruma da
gelebiliriz. Ziyadesiyle yerinde bir
hedef, ne dersin?
Sadece cebimize değil, doğaya
da faydası olan bu bilginin
ardından, akademik çevrecilik
başarısında sıra. İstanbul Teknik
Üniversitesi, dünyanın seçkin
üniversitelerinin kampüslerinin
yeşil ve sürdürülebilirlik açısından
değerlendirildiği Greenmetric
(Yeşil Ölçüm) sıralamasında
619 üniversite içerisinde 77.
sırada yer alarak ilk 100’e giren
ilk ve tek Türk üniversitesi
olmuş. Dilerim bu sayı git gide
artar. Yeşil kampüs projelerini
2013’ten beri sürdürdüklerini
vurgulayan İTÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karaca’nın da
dikkat çektiği gibi, bitmeyen
trafiği ve gökdelenleriyle
Maslak'ın ortasında Ayazağa
Yerleşkesi, yıllardır Yeşil Kampüs

projeleriyle şehrin doğaya açılan
kapısı. Sıradaki hedef ise “akıllı
kampüs”.
Bir süredir sıkıntılı gözlerimi
kendine getirmek için doktor
tavsiyesi ile gözlerimi yıkamakta
kullandığım, çocukluğumuzun
vazgeçilmezi Dalin, marka
yönetimi ve pazarlaması
konusunda uluslararası bağımsız
bir otorite olan ve 89 ülkede
faaliyet gösteren Superbrands
tarafından Türkiye’nin
Süper Markası ödülüne layık
görülmüş. Araştırma şirketi
Gartner ise Vodafone’u dört
yıl üst üste ‘makineler arası
iletişim teknolojilerinin lideri’
olarak ilan etmiş, bu alanda
Magic Quadrant Lideri olarak
nitelendirilmiş.
Bu haftaki kitabım Bingöl’ün
Kiğı ilçesinden dünyaya açılan
75 yıllık bir hikaye, hazır giyim
sektörünün dev ismi Abdullah
Kiğılı’nın kariyer ve yaşam
hikayesini içeren “Bir Markayı
Yaratmak” kitabı. Duayen
gazeteci Nuri M. Çolakoğlu
tarafından kaleme alınan
kitapta, Kiğılı’nın yaşam
hikayesinin yanı sıra sektördeki
başarı hikayesi ve spor adamı
kişiliği de aktarılıyor. Kiğılı’nın
75 yıllık hikayesini okumak,
zorlu günlerde başarı sağlayıp
küresel bir imzaya sahip olan
Türk markalarını anlamak adına
önemli olacak.
Burnumuzun dibindeki bir
mimari inovasyonla haftaya
nokta koyuyorum. Yapı Kredi
Kültür Sanat binası, Teğet
Mimarlık imzasıyla geçirdiği
renovasyonun ardından bir süre
önce Beyoğlu Galatasaray’daki
yerinde yeniden kapılarını
açtı. Kültür sanat meraklılarını
semte tekrar kazandıracak olan
binanın ziyaretçileri, Guardian
Glass ürünü Guardian Clarity ile
tasarlanan yeni cephe sayesinde
Beyoğlu’nun tarihi ve bugününü
buluşturan özgün atmosferini
görebilecek. Bu da şantiyeden
hallice durumdaki İstiklal
Caddesi’ne çıkmak için iyi bir
fırsatımız olsun.
Bu hafta da bu kadar, ama yine
buluşacağız tabi ki,
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There are many steps to be taken for digital transformation
competence in the industry
Considering the export of
high technology products and
R&D investment to GDP ratio
in Turkey, it seems there is a
long way in order to reach the
pioneer countries in the digital
transformation race. According
to a study done by TÜSİAD and
results announced in Digital
Transformation Capabilities
Conference, measuring the
digital transformation level
of competence of companies
that use technology in
Turkey in order to realize
the digital transformation of
the industry, identifying the
technology supplier company
competencies, identifying
missing and determining the
point to be focused are the
points to take action on. The
main findings from research
results with 108 technology
users and 110 technology
suppliers are as:
•

•

•

While the vast majority
of companies indicate a
high level of knowledge
and interest in digital
transformation in the
industry, the percentage
of companies that think
that transformation is
ready is relatively low.
Industrial companies in
Turkey are at the stage
of carrying out pilot
projects in the field of
digital transformation
applications.
The competitiveness of
companies, especially
Strategy and Roadmap

•

•

and Governance, is low.
Competitiveness levels of
companies do not vary
according to sectors.
Nevertheless, companies
with large size (companies
with annual revenues
of more than 250
million TL) have higher
digital transformation
competence levels
(50/100) than small-scale
companies (33/100).
Companies say that
the biggest obstacles
in front of the digital
transformation are the
high investment costs and
uncertainty about return
on investment.

Status of Turkey in the race
and solution offerings
• Unlike developed countries
in terms of the obstacles
encountered in the digital
transformation journey in
industrial companies investing
in Turkey are in both the pre
and planning period.
• Technology using companies
indicate that there are no
domestic suppliers, while
technology suppliers indicate
that demand is a major
problem for companies,
indicating that there is no link
between supply and demand.
Making investment decisions
before companies decide
on digital transformation
strategies and spending limited
resources on these decisions
can cause companies to waste
their resources.

According to the information
given in the report where the
development of the innovation
ecosystem in Turkey and for
the sustainability of public,
private sector and universities
is of great importance to
effective cooperation among
all stakeholders. The primary
steps to be taken in this
context are:
•

•

Companies and
investments by identifying
technology needs to be
focused on Turkey’s duty
to encourage the public
to create the necessary
mechanisms to direct
these areas. Domestic
champions that are
strengthened at this point
will increase their global
competitiveness and
increase their potential as
brands.
Considering that a
significant portion of
domestic suppliers’
revenues (70%) are from
domestic markets, but
the technology using
companies prefer foreign
technology supplier
companies instead of
domestic suppliers,
the importance of a
mechanism that domestic
technology supplier
companies and technology
user companies come
together is better
understood. The system
flow should be accelerated
by eliminating the

•

•

•

disconnection by means of
a tool portal that can bring
together the technology
using companies and
suppliers.
The necessary
arrangements to be
made in Turkey for
venture capital industry
and increasing access to
finance will increase the
growth rate of technology
suppliers.
Establishing a high
technology institute that
can serve as a bridge
between the universities
and the industry,
following successful
examples in countries
such as Singapore, Japan
and Germany that have
gone through digital
transformation hand in
hand with the industry
will enable the creation of
a sustainable innovation
ecosystem.
There are important tasks
for technological users in
major industrial companies
to develop both supply
industry and technology
suppliers. According to
the results of the research,
the importance of the
difference in competence
among large-scale
companies and smallscale companies increases
the importance of the
development of SME’s
digital transformation
competencies. Promoting
the transformation of

supply industries by setting
the standards of major
industrial companies
can lead to an increase
in the level of digital
transformation of the
supply industry.
According to the information
provided in the report, the
companies should primarily
develop the competence of
the strategy and governance
and investments should
be prioritized according to
strategic targets in Turkey.
Establishment of an ecosystem
in which the competencies
of technology companies
are enhanced in terms of
strategic investments and
measures are taken to address
the new needs that the
industry can take in the digital
transformation journey (such
as qualified employee needs,
data security, connectivity
standards and network
infrastructure) and establish
links between companies and
domestic and foreign suppliers.
With all these happen, it will
be easier to include Turkey
among the countries which
led the race in the digital
transformation of the industry.
It is critical that the policies
to be formed in this direction
are integrated with the main
industries, large companies
and SMEs, which are very
important in our economy, as
well as the privatization of the
companies according to their
needs.

Point reached in e-prescription is above 85%
According to the Ministry of
Health General Directorate
of Public Hospitals,
e-prescription usage rates
are announced for cities.
According to the published
data, the e-prescription
rate reached an average of
86% in public hospitals. The
Ministry of Health aims to
increase this rate to more
than 95%. The e-prescription
system initiated by SGK was

put into practice on July 1st,
2012 and became mandatory
as of January 1st, 2013.
The highest percentage
of electronic signed
e-prescriptions belongs to
Tokat and Bolu with 97%.
These figures are 96% with
Yalova and Aydın, 95% with
Adana, Çorum and Tunceli.
The city with the lowest
percentage is Erzurum.
59% of the prescriptions

written in Erzurum consist
of e-prescriptions with
electronic signatures.
According to other figures,
the lower e-prescription
rates are from Malatya,
Muş and Mardin with 65%.
Family practices and private
hospitals are mostly using
the e-prescription program,
which is started in order to
prevent paper waste and
counterfeit prescription

within the framework of
e-transformation and to
enable citizens to reach
health services more rapidly.
E-trust General Manager
Can Orhun noted that the
application provided
97% of the prescriptions
written by the family
physicians in the electronic
environment and 90%
in the private hospitals.
The application provides

important contributions
to the development of the
economy and healthcare
sector such as convenience
and speed. The paper and
energy-saving e-prescription
system brings archival
simplicity.
The e-prescription practices
that prevent abuses such as
unnecessary examinations
are spreading quickly with
the regulations made.”

E-Waybill will be in our lives in 2018
Starting January 1st, 2018,
the e-Waybill period begins.
E-Waybill solution will
move paperwork to digital
processes. E-Waybill, which
is an electronic document
with a data format and
standard set up by the
Revenue Administration (GİB),

containing all the information
required in a document as
contents, transmitted between
the seller and the buyer via
GİB. The e-waybill is not a new
document type and will have
the same legal qualities as the
paper waybills. The application
will be prepared in a closed

system like e-invoice. In this
context, only those who are
involved in the application will
be able to organize e-waybills
in electronic environment.
The digitalization of print
outs that need to be printed
and archived several times
at once will also provide

companies with a significant
cost advantage. In the new
year, e-invoice users who
want to voluntarily switch to
e-waybill will be able to make
applications to GİB.
EFinance also offers
accessibility to e-waybill
through eFinance cloud

application. With the e-waybill
template design tool,
users can design their own
e-waybills. With eFinance
Portal, it is possible to easily
follow e-waybills. In addition,
eFinance offers a ten-year
storage service with bank
guarantee, free of charge.

Time to understand and evaluate the true
value of data
Turkey Informatics Association
(TBD) İstanbul branch along
with Kadir Has University
organized 11th İstanbul
Informatics Congress with the
theme of “Footsteps of Data
Oriented E-Transformation”
on December 6th, 2017 at
Cibali Campus. Approximately
450 participants were hosted
in the congress, where the
public, universities, private
sector, information center
managers and experts,
academicians, NGOs,
entrepreneurs, media
representatives and students
participated to 7 sessions
and 33 presentations. Deniz
Tiryakioğlu, Chairman of TBD
İstanbul Branch, stressed
that the congress targets
are about discussing and

shedding light on the future
in the frame of the world’s
rapid developments through
e-transformation and data.
Deniz Tiryakioğlu emphasized
that Industry 4.0 and its
role in the transformation,
e-transformation’s
indispensability,
entrepreneurship structure in
Turkey, e-money, e-finance,
virtual/digital money concepts,
Bitcoin and its infrastructure
and technologies such
as Blockchain would be
discussed in the panel,
covering all dimensions. TBD
Chairman Rahmi Aktepe gave
the following information in
his opening speech:
“In today’s business world,
the oil of this era is expressed
as ‘data’. The companies

that process, interpret,
produce and use data have
great advantages against
their competitors and turn
into the most valuable
companies in the world. It
is not right to reduce digital
transformation to just one
or a few technologies.
Digital transformation is
the integration of many
technologies in the multidisciplinary structure and
involves redefining all
enterprise assets, business
processes and stakeholder
relationships in a digital
environment. It is now a
necessity for us to upgrade
our level of digital maturity
by becoming data driven,
generating and using
information to stay in the

game and not to miss the
train while cards are being
distributed once again.”
Opening speeches were
made in the congress by
Kadir Has University Dean of
the Faculty of Engineering
and Natural Sciences Prof.
Dr. Nihat Berker, President
of the Congress Executive
Board Hüseyin Karayağız,
Turkey Informatics Association
İstanbul Branch Chairman
Deniz Tiryakioğlu, Kadir
Has University Dean of the
Faculty of Engineering and
Natural Sciences Assist. Prof.
Taner Arsan, TBD Chairman
Rahmi Aktepe, along with
the Deputy Mayor of Fatih,
Okan Erhan Oflaz. Futurists’
Association Prsident Eray
Yüksek also made a speech

on “Future Sectors and Our
Businesses” at the event.
TBD Chairman Rahmi Aktepe
moderated the series of
presentations regarding the
situation of e-transformation
in our country and around
the world including e-Trust
Business Development, Sales
and Marketing Director
Ayşegül Topoğlu Tüzün,
Fortinet Country Manager
for Turkey Serdar Yalçın, HP
Turkey General Manager Filiz
Akdede, SAS Middle East,
Turkey and Eastern Europe
Business Solutions Director
Yiğit Karabağ on the topic of
“Where are we at the Data
Focused E-Transformation?”.
Throughout the day, the life
cycle and value of data were
explained in the panels.

Advanced technologies competed
“Design Contest for
Unmanned and Autonomous
Land Vehicles” was organized
by the Undersecretariat of
Defense Industries (SSM)
for the first this year as
“ROBOİK” and it aimed to
increase the operational
capabilities of both internal
security and military area
using advanced technology,
reduce the error margin and
prevent possible personnel
casualties or to reduce it to
a minimum level, as well as
providing added value by
broad participation of young
and productive brains with
appropriate incentives. The

ROBOİK-Unmanned and
Autonomous Land Vehicles
Contest planning started in
January 2017 and after the
contest announcement on
June 12th, 2017, project
applications were collected
until October 19th, 2017. At
the end of the application
process, 310 project jury
assessments were included.
“Unmanned and Smart
Systems Workshop”
and “Design Contest for
Unmanned and Autonomous
Land Vehicles – ROBOİK” was
hosted by Undersecretary of
Defense Industry Prof. Dr.
İsmail Demir on December

14th, at the Bilkent Hotel.
Prof. Dr. Demir described the
goals of the contest as:
“Defend your imagination
with ROBOİK, we said. In a
short period of time, over
500 project applications have
been made in all over the
country and 310 of them
were able to be evaluated
directly at the evaluation
camp in Ankara on 23-25 of
November. After the detailed
and multi-stage evaluation
process, the first twenty
projects were selected by
the experts of the jury. One
of the most important issues
in the defense industry is

the human resource and
the workshop will provide
significant contributions to
the creation of the human
resource and the mapping of
the human resource in this
area. Defense Industry Youth
Project was actualized with
defense Industry Academy
with the aim of training of
professionals for the defense
industry and to increase
awareness and national
consciousness for new
technologies, covering middle
school, high school and
university students. It will
be a more dynamic and
participatory contest season

for ROBOİK, which will be
announced in the first month
of 2018.”
ROBOİK-Unmanned and
Autonomous Land Vehicles
Design Contest Award
Ceremony was realized with
the participation of Deputy
Undersecretary Dr. Celal
Sami Tüfekçi. Uğur Akpınar
received the first prize in the
contest with the Efe Modular
Autonomous Vehicle project.
The second prize was given
to Çağrı Demirbaş with the
Dost (Friend) Autonomous
Robot Project, and the third
prize to Hakan Cavit Yıldız
with Otosar Halka-İl Project.

