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Trio Mobil, tüm ticari tesislerin Endüstri 
4.0 dönüşümünü hedef alan yeni nesil 
tesis yönetim sistemini Ocak 2018'de 
tanıtmaya hazırlanıyor. 
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Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından 
düzenlenen Kamu Bilişim Etkinliği 
Antalya’da gerçekleştirildi. 

Kamunun gündeminde güvenlik ve 
veri merkezi var

“Türkiye’den dünyaya teknoloji 
ihraç edeceğiz”
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CIO Turkey ve BThaber, bu çocukların 
eğitimine katkı sağlamak amacıyla Beykoz 
Öğrenim Birimi’ne bir adet projektör 
bağışladı. 

CIO Turkey ve BThaber’den 
eğitime destek
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Güvenlik ve 
gizlilik temel 
başlıklar oldu

Innovera tarafından bu yıl 
üçüncü kez düzenlenen 
SHIELD Güvenlik Konferansı, 
“Dijital Geleceği Güven Altına 
Almak” teması ile İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

• Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri
• Yeni Nesil Lisanslama Çözümleri
• Büyük Veri
• Bulut

Dijital Dönüşümünüz için  
Este Bilişim ile 2018’e geç kalmayın !

Bulut

Büyük Veri

Güvenlik
Lisanslama
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İstanbul Kongre Merkezi'nde 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Bilişim Zirvesi'17 iki 
gün boyunca "Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" çerçevesinde, "REkonomi Başlıyor!" 
mottosuyla dijital ekonominin duvarlarını nasıl yıkmakta olduğunu gündeme taşıdı. 
200’ü aşkın konuşmacı ve panelistin sahne aldığı Bilişim Zirvesi’nde, 4 bini aşkın katılım 
alan 18 farklı program içeriğinde, “Duvarlar yıkılırken altında kalmayın, önümüzdeki yıl 
sizlere duvarın ardındakileri de göstereceğiz” mesajını verildi. Bilişim Zirvesi’nin 2018 yılı 
mottosu da bu doğrultuda "Duvarın Ardı - Behind the Wall" olarak belirlendi. 

Duvarların yıkıldığı zirveden
yeni döneme ait ipuçları…
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HAFTALIK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİSİ GAZETESİ www.bthaber.com.tr
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5GTR Forum Buluşması Ve Çalışma Grupları 
Çalıştayı’nın ilk toplantısı gerçekleştirildi.  
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 
(BTK) düzenlenen çalıştayda akademisyenler, 
ilgili kamu kurumları, işletmeciler, 
sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve 
tedarikçilerden oluşan 5GTR Forum üyesi 
yaklaşık 200 katılımcı bir 
araya geldi. 5G ve ötesi yeni nesil 
haberleşme sistemlerinde ulusal ve 
uluslararası pazarlarda yer alacak yerli/milli 
ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesinin 
sağlanması vizyonu çerçevesinde çalışmalar 
başlatılması adına önemli adımlar atıldı. 
Çalıştayın açılışında konuşan BTK Başkanı 
Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin bu 
konuda izlemesi gereken yol haritası 
hakkında bilgi verdi. 5G’yi “Bugüne kadar 
edindiğimiz bütün alışkanlıkları değiştirecek 
nitelikte bir dünya kuruluyor” sözleriyle 
tanımlayan Sayan, “Bu yola çıkarken 
hedefimizi 5G değil, “5G ve Ötesi” 
şeklinde koyduk. Artık iletişim sektöründe 
sürekli yeni teknolojilerin, diğerlerini domine 
ettiği ve farklı şebekelerin birlikte çalıştığı 
uzun soluklu, heterojen ve esnek bir yapıya 
gidiyoruz. Bu nedenle ilk standartları ve 
ticari kullanımları 2020 yılını hedefleyen 
5G’yi değil, 4.5G şebekesinden başlayarak 
öteye uzanacak bilgi ve iletişim teknolojileri 
ekosistemi oluşturmayı hedef ve başarı 
ölçütü olarak kabul ediyoruz” dedi. 

Dikey sektörlerde kaçınılmaz değişime 
hazır olun
5G’nin; ulaşım, enerji, şehircilik gibi dikey 
sektörler açısından önemine işaret eden 
Sayan, “5GTR Forum paydaşı olmayanlara 
da gerekli farkındalığı kazandırmak için 
çalışmaya devam edeceğiz. 5G’nin dikey 
sektörlerde yaratacağı değişimi özel 
etkinliklerle tartışmaya başladık” bilgisini 
verdi. Sayan, sözlerine şöyle devam etti: 
“5G ile birlikte sektörlerin paradigma 
değişikliğine gideceği, gitmeyenlerin 
kaybedeceği bir ortam var. 5G ve 
Ötesi, Endüstri 4.0 kavramının en temel 
bileşenlerinden birisi olacak. 
Tüm endüstriler yeni bir dönüm noktasından 
geçerken, 5G ve Ötesi teknolojilerle 
ilerleyecek yapay zeka ve blockchain gibi 
konuları hatırda tutmamız faydalı olacaktır. 

Artık sadece kolaylık veya hız değil, anlayış 
değişiklikleri ile karşı karşıyayız. Bunun en 
önemli örneğini kendi kendine gidebilen, 
diğer araçlara veya ulaşım altyapısına 
bağlanabilen araçlarda görüyoruz. Bu 
kelimeler bağlantı araç, paylaşımlı araç, 
özerk sürüş ve elektrik olarak karşımıza 
çıkıyor. Otomotiv sektörü temsilcilerinin 
5GTR Forum’a katılımlarını memnuniyetle 
karşılıyor ve işbirliklerinin artmasını 
diliyoruz.”
Çalıştayın sonunda BTK Başkan Yardımcısı 
Rıdvan Kahveci, BTK TED Başkanı 
Ramazan Yılmaz, Netaş Ar-Ge ve Strateji 
Direktörü Rıza Durucasugil, HAVELSAN 
Stratejik Ar-Ge, Sistem Asıl Mühendisi 
Ali Telli ve Aselsan Proje Lideri Elif Tepeli 
çalıştay kapsamında ele alınan konularla ilgili 
bilgi paylaştı.
 
Hedef, kısa zamanda maksimum verim 
elde etmek
Açılış programı ve sunumların ardından, 
katılımcılara 5GTR Forum’un kurulmasından 
sonra yapılan çalışmalar, aktiviteler ile 
Forum organizasyon yapısı hakkında bilgi 
verildi. 5GTR Forum çalışmalarının yerli ve 
milli, katma değeri yüksek yeni nesil mobil 
haberleşme ürün hizmet ve teknolojilerini 
üretme hedefi doğrultusunda, ulusal ve 
uluslararası işbirlikleri ile kısa zamanda 
verimli yol alabilmesini sağlamak üzere; 

• 5G ve Ötesi’nin temelini oluşturacak 
yazılım tabanlı şebekelere olanak 
sağlayan SDN/NFV gibi yeni teknolojilere 
odaklanacak Çekirdek Ağ Grubu, 

• Yüksek hızları destekleyen çoklu giriş 
ve çıkış temelli anten teknolojilerinin 
geliştirilmesi, baz istasyonu üretilmesi, 
milimetre dalga teknolojisini  
destekleyen RF ve yeni dalga formlarının 
Ar-Ge’sine yönelik teknolojik alanlara 
odaklanacak Fiziksel Ağ Grubu,

• Son kullanıcılara yönelik akıllı ulaşım 
sistemleri, akıllı şehirler, sağlık, enerji ve 
tarım gibi dikey sektör uygulamalarına 
yönelik Hizmet ve Uygulama Grubu ile 

• 5G teknolojilerinin uluslararası 
standartlarının belirlenmesine yönelik 
Standardizasyon Grubu dört ayrı salonda 
bir araya gelerek çalışmalar yürüttü. 
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5G ve daha fazlası için tüm 
sektörler birlikte çalışmalı

3GÜNDEM
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Platin Bilişim 
davetlisi 
olarak Kamu 
Bilişimcileri 
Derneğinin 
Antalya’da 
düzenlediği 
Kamu Bilişim 

Etkinliğine katıldım. Son 
derece konforlu ve konferans 
yapmaya müsait lüks otelin 
bu dönemde görece boş 
ama yine de bayağı sayıda 
misafire hizmet veriyor 
olması, kalitesinin güçlü 
bir göstergesi olsa gerek. 
Odalar, yemekler ve hizmet 
mükemmeldi. 16 – 19 Kasım 
günlerinde gerçekleştirilen 
etkinlik alanında çok değerli 
Kamu yöneticileri ve ekipleri 
yerlerini almışlardı. Kimler 
yoktu ki; Ulaştırma Denizcilik 
ve Habercilik Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka, 
Müsteşar yardımcısı Galip 
Zerey, Haberleşme Dairesi 
Genel Müdürü Ensar Kılıç, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
EKA Genel Müdürü Hüzeyfe 
Yılmaz, TÜBİSAD Başkanı 
Erman Karaca, bilgi işlem 
daire başkanları ve Platin, 
Netaş, ArtıVeArtı, Biltam, 
AtarLabs, Morten, Netcad, 
Ruijie ve Oracle gibi sponsor 
firmaların temsilcileri.
Etkinlik kapsamında 
gerçekleştirilen oturumlara 
katılan UDHB Müsteşarı Hayri 
Suat Aka, "Kırtasiyeciliğin 
azaltılması için dijitalleşmeyi 
yoğun ve hızlı şekilde 
gerçekleştirmeliyiz" dedi. 
UDHB Haberleşme Dairesi 
Genel müdürü Ensar Kılıç da 
“Kamuda dijital dönüşümü 
özel sektörün desteği ile 
işbirliği içinde gerçekleşmemiz 
gerekiyor" dedi.
Biltam YK Üyesi Şükrü 
Atlandı “En değerli markamız 
ülkemiz. Ülkemizin rekabette 
öne çıkabilmesi için verimliliği 
arttırmak gerekiyor” derken, 
UDHB Daire Başkanı Tolga 
Acar ise "UDHB bulut 
depolama sistemimiz, özel 
depolama mimarisi ile 
bakanlığımız kullanıcılarına 
hitap eden bir depolama 
sistemidir" dedi.
Hazine Müsteşarlığı Daire 
Başkanı Ahmet Akın Şahin 
"Karar destek sistemleri 

ile elde edilen bilgilerden 
katma değer üretmeliyiz" 
görüşünü savunurken, 
UDHB Haberleşme Genel 
Müdürlüğü Siber Güvenlik 
Daire Başkanı İlhan Keskin 
"Bakanlığımız siber güvenlik 
noktasında denetleme yapıyor 
ve önümüzdeki günlerde 
yaptırım da bulunma yetkisi 
alması söz konusu olacak" 
dedi.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Müdürü Mustafa Özçelik, 
"Kamu kurumları, sanayi 
sektörü ve üniversiteler 
işbirliği halinde olup 
kümelenme kurmalıdır" 
derken,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Daire Başkanı Ahmet Çevik de 
bakanlık ve bakanlığa bağlı 
kurumları ile tek veri merkezi 
oluşturmak için çalışmalara 
başladıklarını kaydetti.
SGK Bilgi Sistemleri ve Siber 
Güvenlik Daire Başkanı Yenal 
Arslan ise dijitalleşmenin 
kurumları için çok önemli 
olduğunu belirterek, gerçek 
anlamda dijital dönüşümü 
sağlamak için sürekli yeni 
projeler geliştirdiklerini 
söyledi.
Denize girmek için uygun 
sıcaklık olmasa da güneşin 
altında geçirilen birkaç saatlik 
keyif de biriken yorgunluğu 
almadı değil. Hem bu nedenle 
hem de bu etkinliğe BThaber 
adına beni davet ettikleri 
için Platin Bilişim’e ayrıca 
teşekkür etmek lazım. Platin 
Bilişim, etkinlikte, dijital 
devlet kavramının temelini 
teşkil eden siber güvenlik, 
veri koruma, arşivleme, 
iş sürekliliği ve BT altyapı 
yönetimi konularındaki 
profesyonel çözümlerini 
tanıttı.
Yaka kartımda BThaber 
yazılmasına izin verilmeyince 
Platin Bilişim çalışanı olarak 
gözükmekten gurur duydum. 
Çünkü etkinliğin belki de en 
önemli konuları bu firmamızın 
yaptığı konuşmalarda kendini 
gösterdi: Genel Müdür 
Ayhan Bamyacı: “2019 da 
dünya genelinde 6 milyon 
siber güvenlik uzmanına 
ihtiyaç olacak. Türkiye hızla 
bu alana yatırım yapmalı. 
Siber güvenlik artık bir 

ölüm kalım meselesi haline 
geldi. Ülke menfaatleri 
açısından titizlikle üzerinde 
durulması gerektiğini 
savunduğumuz siber güvenlik 
konusunun etkinliğin teması 
olarak ele alınmasını son 
derece yararlı buluyorum. 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve 
Başbakanlık’a yayınlanmak 
üzere gönderildiği duyurulan; 
kamuoyunda Siber Güvenlik 
Yasası olarak bilinen 
‘5809 Sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanununda 
ve Diğer Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağı’nın 
yasalaşmasını beklediğimiz 
şu günlerde Antalya Kamu 
Bilişim Zirvesi’nde siber 
güvenlik konularının ele 
alınması çok yerinde “

Türkiye’nin acilen 21 bin 
siber güvenlik uzmanına 
ihtiyacı var!
Ayhan Bamyacı, Türkiye’nin 
yeni kanuni düzenlemeler 
ile siber güvenlik alanında 
hukuki mevzuatı da 
geliştirme çalışmalarının 
devam ettiğini belirterek, 
önümüzdeki günlerde çıkması 
beklenen Siber Güvenlik 
Yasası’nın her şirkete en az 
bir siber güvenlik uzmanı 
istihdam etme zorunluluğu 
getireceğini hatırlattı. 
Bamyacı, uzman açığının 
kritik önemini şu sözler ile 
değerlendirdi: “İlk etapta 10 
bin şirketin yasa kapsamına 
alınacağını öngörüyoruz. Bazı 
şirketlerin birden fazla siber 
güvenlik uzmanına ihtiyaç 

duyacaklarını göz önüne 
aldığımızda Türkiye’nin acilen 
21 bin siber güvenlik uzmanı 
ihtiyacı olduğunu görüyoruz. 
Kamu kurumlarına atanması 
beklenen 1000 yeni siber 
güvenlik uzmanı da bu sayıya 
dahil. Tabii bu ilk etapta 
kanun kapsamına girecek 
şirketlerin ihtiyacı. Kanunun 
dalga dalga tüm şirketleri 
kapsayacağı düşünüldüğünde 
bu ihtiyaç katlanarak artacak 
demektir.” 

2019’da 6 milyon siber 
güvenlik uzmanına ihtiyaç 
olacak
Siber güvenlik uzmanı açığı 
sadece Türkiye’nin konusu 
değil. 2019 yılında dünya 
genelinde 6 milyon siber 
güvenlik uzmanına ihtiyaç 
olacağı öngörülüyor. Bu 
rakamlardan çıkaracağımız 
sonuçların başında, siber 
güvenliğin önemi artmaya 
devam edecek demektir. 
Öte yandan geleceğin parlak 
mesleklerinden birisi siber 
güvenlik uzmanlığı olmaya 
devam edecek diyebiliriz. Bir 
diğer sonuç da siber tehditler 
de artacak ve güçlenecek 
demektir.
Ayhan Bamyacı, siber 
güvenliğin unsurları arasında 
yer alan Siber Savunmanın 
Güçlendirilmesi ve Kritik 
Altyapıların Korunması, Siber 
Suçlarla Mücadele, Farkındalık 
ve İnsan Kaynağı Geliştirme, 
Siber Güvenlik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi, Siber 
Güvenliğin Milli Güvenliğe 
Entegrasyonu konularının 
kritik önemine dikkat 
çekti. Çıkması beklenen 

yeni yasanın, gerektiği 
durumlarda şirketlerdeki 
ve kamu kurumlarında 
görevli siber güvenlik 
uzmanlarının ülke güvenliği 
için siber orduya da hizmet 
vermesine dair hükümler 
içereceğini hatırlatan 
Bamyacı, kanunun getirdiği 
bu zorunlu görev halini, 
“Siber güvenlik uzmanları 
sadece şirketler için önemli 
bir görevi ifa etmeyecekler. 
Yeni yasa ulusal güvenlik 
söz konusu olduğunda bu 
kişilerin uzmanlıklarından 
yararlanılması gerektiğini 
de öngörüyor. Savaş anında 
askere alım işleminin 
yapılması bilinen bir uygulama 
iken artık bu uygulama 
siber güvenlik konusunda 
da söz konusu olabilecek. 
Günümüzün savaşlarının siber 
dünyada gerçekleşebileceği 
konusunda çok ciddi 
kaygılar var. Çünkü ne kadar 
ekonomisi büyük devlet 
olursanız olun, askeriniz, 
uçağınız, silahlarınızın 
gücü ne olursa olsun, siber 
dünyada her devlet tehditlere 
açık durumda. Her devlet bu 
yeni saha için savaş ihtimaline 
yönelik hazırlıklarını yapmaya 
çalışıyor. Siber ordular teşkil 
ediyorlar. Türkiye’nin de siber 
dünyada ülke savunmasını 
boş bırakması düşünülemez 
elbette. Ülkedeki yetişmiş 
nitelikli insan gücü, aynı 
zamanda siber ordunun 
potansiyel birer askeri 
durumunda olacak. Bu 
da ilk etapta Türkiye’nin 
21 bin siber askeri olacağı 
anlamına geliyor” sözleri ile 
değerlendirdi.

Kamunun gündeminde güvenlik ve
veri merkezi var

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Etkinliği 
Antalya’da gerçekleştirildi.

Murat Göçe
Antalya  
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Master OpenScape 4000
Master OpenScape Business

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde,
iş akışlarınıza uyum gösteren IP haberleşme sistemlerindeki

çözüm ortağı...
Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcilerimiz ile görüşün ya da web sitemizi zirayet edin.!
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı Öğrenim Birimleri, 
eğitim olanaklarının sınırlı 
olduğu il ve ilçelerdeki 
çocuklara çeşitli konularda 
eğitimler veriyor. Şahıslar ya 
da yerel yönetimler tarafından 
tahsis edilen alanlarda kurulu 
bu öğrenim birimlerinden 
yılda yaklaşık 700 çocuk 
yararlanıyor. Öğrenim 

birimlerinde farklı amaçlar 
için özel olarak tasarlanmış 
4 etkinlik odası, 1 adet 
bilişim ve teknoloji odası ve 1 
adet kütüphane bulunuyor. 
CIO Turkey ve BThaber, 
bu çocukların eğitimine 
katkı sağlamak amacıyla 
Beykoz Öğrenim Birimi’ne 
bir adet projektör bağışladı. 
Cihaz hem bina içi hem de 

eğitim tırında verilecek olan 
eğitimlerde kullanılacak. 
Projeksiyon, CIO Turkey adına 
Panda Dondurmaları Bilgi 
Teknolojileri Müdürü Çağatay 
Sözer, Bilcee & Macron BT 
Müdürü Serkan Yücesan ve 
BThaber Yayın Koordinatörü 
Ayhan Sevgi tarafından, 
TEGV Beykoz Öğrenim Birimi 
Makbule İnanç’a teslim edildi.

CIO Turkey ve BThaber’den eğitime destek

Suudi Arabistan’ın 'Sophia' 
isimli robota vatandaşlık 
vermesi, Shibuya Mirai adlı 
robotun Japonya’da oturma 
izni almasının ardından, yapay 
zeka teknolojisinin geldiği 
nokta da tartışılıyor. Bu 
teknolojinin hukuki açıdan bazı 
sorunlar yaratacağını belirten 
Altınbaş Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan 

Sınar, şu bilgileri paylaştı:
“Yapay zeka teknolojisi şu 
an emekleme aşamasında, 
hayatımıza daha çok girdikçe 
hukuki açıdan sorunlara 
yol açacağını göreceğiz. 
Hukuk dünyasında yeni 
düzenlemeler ortaya çıkacak. 
Hukuk anlayışımız ve yasal 
düzenlemelerimizi buna 
göre revize etmek zorunda 
kalacağız ve bunun, hukuk 

uygulamasını köklü biçimde 
değiştireceğini öngörüyorum. 
Gelecek planlarımızı yapay 
zekanın hayatımızın parçası 
olacağı gerçeğine göre 
şekillendirmemiz gerek. Yapay 
zekanın sunduğu fırsatların, 
bir de savaş ve silah teknolojisi 
için kullanıldığını düşünürsek, 
yapay zeka korkunç zararlar 
verebilecek olağanüstü bir 
teknoloji olarak karşımıza çıkar. 

Bugün bir savaş ortamında 
dahi kısaca “insancıl hukuk” 
dediğimiz ve doğrudan sivillere 
saldırmayı yasaklayan, nükleer 
silah kullanımını engelleyen 
kurallar var. Oysa, insan 
unsurundan arınmış bir yapay 
zeka hiçbir kuralla bağlı değildir 
ve hedefe ulaşmak için her 
türlü kötülüğü yapabilir. Bu 
nedenle Hawking’in uyarısına 
da kulak vermeliyiz.” 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Türkiye Oyun Geliştiricileri 
Derneği’ni (TOGED) ziyaretinde 
ODTÜ Teknokent’te Panteon 
firmasının Kristal Piksel Oyun 
Ödülleri’nde farklı ödüller 
kazanan “MoBu” oyununu 
oynadı. Maymunların muz 
toplarken düşmemeye çalıştığı 
oyunu oynarken Bakan 
Zeybekçi’nin maymunlara 
attırdığı taklalar da neşeli anlar 
yarattı. TOGED’e ziyaretin 

ardından açıklamalarda 
bulunan Bakan Zeybekçi 

“Sadece oyun yazılımından 
2016'nın ihracat rakamları 

500 milyon dolar. 2017 
yılında kendilerinden daha üst 
seviyede performans sergiliyor, 
Ekonomi Bakanlığı olarak 
kendilerine birçok alanda 
destek veriyoruz. Bir oyunla 
100 milyon dolar ihracat yapan 
bir şirketin binlerce insan 
istihdam etmek yerine, küçük 
bir grupla bir yıllık performansı 
çerçevesinde inanılmaz 
bir katma değeri üretilmiş 
oluyor” dedi. Panteon Kurucu 

Ortaklarından Ufuk Şahin 
de, “2017 içinde Teknasyon 
Yazılım firmasından aldığımız 
2 milyon dolarlık yatırım ile 
üretim ekibini büyütmekle 
kalmayarak, Ukrayna ve 
İsrail’de ciddi iş ortaklıkları 
kurduk, tanıtım faaliyetlerimize 
hız verdik. Önümüzdeki yıl 
piyasaya süreceğimiz iki yeni 
oyunumuzda önceliğimiz 
küresel pazarlarda başarı elde 
etmek” bilgisini verdi.  

Hacettepe Teknokent, 
Ar-Ge çalışması yürüten 
firmaların dış ticaret 
hacimlerinin artırılması, 
yeni pazar ve ihracat 
imkanlarını araştırmak üzere 
Azerbaycan’a ticari heyet 
programı gerçekleştirecek. 
Sadece Hacettepe Teknokent 
firmalarına değil, Türkiye’deki 
bütün teknokent firmalarına 
ve yurtdışında ihracat 
imkanı arayan bütün 
Ar-Ge firmalarına açık 
olan program Ekonomi 
Bakanlığı’nın ihracat odaklı 
destekleriyle düzenlenecek. 

5-9 Aralık 2017 tarihleri 
arasındaki etkinlikte 
savunma, yazılım, donanım 

bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında faaliyet gösteren 
şirketlerin yetkilileriyle birebir 

görüşmeler yapılarak, işbirliği 
fırsatları ele alınacak.  
Siber güvenlik, büyük veri 
uygulamaları, e-Devlet 
çözümleri, M2M çözümleri 
ile birlikte savunma sanayi 
çözümleri gibi alanlarda B2B 
görüşmeleri yapabilecek 
olan firmalar, bu konularda 
Azerbaycanlı partnerleriyle 
çalışma olanaklarını 
değerlendirecek.
Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 
daha önce Dubai, Ukrayna, 
Küba gibi ülkelere dış ticaret 
hacmi ve işbirliğini artırmaya 
yönelik organizasyonlar 

düzenleyen Hacettepe 
Teknokent, geçtiğimiz 
haftalarda, yine Ekonomi 
Bakanlığı desteğiyle 
Japonya’da düzenlenen IT 
WEEK Fuarı’na katılmış, Japon 
iş adamları ile teknokent 
firmaları arasında işbirliği 
arayışlarını sürdürmüştü. 
Ekonomi Bakanlığı’nın, Türk 
firmalarının uluslararası 
rekabetini güçlendirmek 
için sağladığı katkılarla 
düzenlenecek ticaret heyeti 
başvuruları hakkında detayları 
info@hutech adresinden 
öğrenmek mümkün. 

Yapay zeka, hukuki düzenlemeleri gerekli kılıyor

Oyun sektörü, ülkeyi kalkındıracak

Şimdiki hedef Azerbaycan





Siyasi bir belirsizliğe giren 
Zimbabwe’de geçen hafta 
1 Bitcoin, 14 bin Amerikan 
Dolarına kadar çıkmıştı. 
Sonra bir gün içinde 11 bin 
dolara iniverdi. Günlük kuru 
çok yükselen, çok alçalan 
Bitcoin’e Zimbabwe’deki 
güvensiz ortam yüzünden 
halkın ilgisi yine de fazla. 
Ülkede zaten hiper enflasyon 
var. 2009’da Amerikan 
Doları, bu yüzden resmi para 
birimi olarak kabul edilmişti. 
Ayrıca ülkeye büyük yatırım 
yapan Çin parası da... Komşu 
Güney Afrika parası da... 
Şimdi umut Bitcoin’de. 

Hem merak uyandıran, hem 
kaygı yaratan Bitcoin, 170 
– 200 milyar dolar değeri 
olduğu hesaplanan bütün 
kriptoparalar içinde en 
ünlüsü. Dedikoduya en açık 
olanı. Çünkü merkezi bir 
denetimi olmayan (internetin 
ilk dönemleri gibi) bu ödeme 
sistemi internette her türlü 

kayıtsız ve tezgahaltı alışverişe 
uygun. Örneğin, hakerler 
fidye istediklerinde ödemeyi 
Bitcoin ile istiyorlar. İnternetin 
Karanlık Web bölgesinde 
Bitcoin geçerli para birimi. 
Daha “mazbut” sayılan 
Ethereum, hatta Bitcoin’den 
ayrılan Bitcoin Cash, ve 
diğer birimler Dash (Digital 
Cash), Zcash, Monero, 
Ripple, Litecoin ile birlikte 
1,275 kriptopara var. Yanlış 
okumadınız: Bin iki yüz yetmiş 
beş. Bu, “şimdilik” bir rakam. 
Çünkü bunların işletim 
sistemi: Blok Zinciri. Ama bu 
sistemi kullanmayanlar da 
var: IOTA, tamamen Sanayi 
4.0 düzenine uygun olarak 
icat edilen bir ödeme sistemi. 
IoT’ler arasında yapılacak 
“insanın karışmadığı” 
alışverişlerde kullanılmak 
üzere: “Iota” ingilizcede 
gıdım, zerrei nebze anlamına.

Ve şimdi de karşınızda 
Kriptopara Banka Kartı. Adı 

Dragoncard. Londra Hisse 
Senedi Borsası’nın (London 
Stock Exchange) ismini 
çağrıştıran, ama orayla ilgisi 
olmayan London Block 
Exchange (LBX- bir startup) 
tarafından Visa yardımıyla 
İngiltere halkının hizmetine 
sunuluyor. Elinizdeki Bitcoin’i 
(veya diğerlerini) bu kartla 
nakit paraya çevirmek için. 
Günlük alışverişte kullanımı 
zahmetli ve pahalıya gelen 
Bitcoin, bu kartla gündelik 
yaşamda Visa’nın kabul 
edildiği her yerde para gibi 
kullanılabilecek. Üstelik, 
burada saklı gizli karanlık bir 
durum da yok. Bu kart için 
İngiltere’de finansal işlemleri 
denetleyen Financial Conduct 
Authority izin verdi. Kartı 
çıkartan LBX’in kurucusu 
Ben Dives, Credit Suisse’de 
18 yıl çalıştıktan sonra 
“geleceğin” kriptoparada 
(finansta inovasyon) 
olduğunu görüp, özel 
sektörden 2 milyon Sterlin 

girişim sermayesi toplayarak 
bu işe girişti. 

Ama rekabet, kapıda bekliyor. 
Yine Londra merkezli 
Revolut adlı bir başka bir 
fintek startup 2018’de 
ABD, Avustralya, Kanada, 
Singapur, Hong Kong’da 
hizmete girecek bir ceptel 
uygulamasını başlatmaya 
hazırlanıyor: Sadece 
uygulama (app) üzerinde 

var olacak dijital bankacılık. 
Bu karta Visa’nın rakibi 
MasterCard destek. Kurucusu 
Nikolay Storonsky, yine eski 
bir Credit Suisse çalışanı. 
Revolut, AB’de geçerli olması 
için AB Banka Lisansı almak 
üzere başvurdu. Kartın 
bankası olmayacak, ama yine 
de bir “banka” statüsüne 
ihtiyacı var: Finans hukuku 
20’inci yüzyıl, finansta 
inovasyon 21!inci yüzyıl. 

8 E-TOPLUM Edip Emil Öymen  edip.oymen@gmail.com

Teknoloji transferine hız 

Bankasız banka kartı 

Trump, tweet attıkça parlayıp 
sönen lamba yapıldı. Lamba, 
bir IoT şakası. Ama sadece 
Trump’ın tweet’lerine ayarlı. 
Ne zaman hazret bir tweet 
atsa, bunun “bilgisi” hoop 
lambaya geliyor. Lamba da 
ampullü falan bir Edison 
değil, zamanın ruhuna uygun, 
içinde gaz bulutu dolaşan 
bir süper teknolojik sanat 
eseri. Trump’ın tweet’iyle gaz 
bulutunda bir şimşek çakıyor. 
Eh, beyefendinin tweet 
merakı malum, lamba sık 
sık yanıp sönecek demektir. 
Buradaki resminden bir şey 
anlaşılmıyor. Lütfen şuraya 
bakınız: http://parseerror.
ufunk.net/portfolio/political-
lamp/

Fransız Zihni Sinir Fabien 
Bouchard’ın bir buluşu bu 
yenilikçi lamba. Sadece 
Trump değil, başka tweet’lere 
de ayarlamak mümkün. 
Hatta başka bir lambasında 

Bouchard, yeryüzündeki 
depremlere göre yanan-
sönenini de yaptı. Bu iki 
lambada da amaç, aslında, bir 
tehlikeye karşı sosyal bir uyarı 
yapmak: Trump da deprem 
de çevreye zararlı! Trump’ın 
tweet’leri savaşa bile kapıyı 
açabilir. Depremlerin ne 
yaptığını ise çok iyi biliyoruz. 
Siyasi depremler de fiziki 
depremler kadar yıkıcı 
olabilir. Bouchard, Siyasi 
Lambasını Fransa’nın aşırı 
sağının eylemlerine göre de 
ayarlanabileceğini söylüyor. 

Bu arada: Trump’ın twitter 
takipçi sayısı 49 milyon 960 
bin 862’ye yükseldi. Trump 
ise sadece 45 kişiyi izliyor. 
Örneğin: Sarah Sanders 
(Beyaz Saray Sözcüsü). Trump 
Golf. Trump Organization. 
Mike Pence (Başkan 
Yardımcısı). Melania Trump 
(eşi). Donald Trump Jr (oğlu). 
Ivanka Trump (kızı).  

Siyasi lamba 

27 Kasım - 3 Aralık
2017

BThaber

İleri teknoloji ürünü yaratmak, 
bunu ihraç etmek, böylece 
ülkeye döviz getirmek, uzun 
vadede dış ticaret açığını 
kapatmak. Hayal gibi, ama 
mümkün. Sessiz sedasız, 
“mehtersiz” bir proje yapıldı bu 
konuda: Teknoloji Transferini 
Hızlandırma Türkiye Projesi 
(TTH). BST Bakanlığı, TÜBİTAK, 
TTGV ile birlikte yabancı 
yardımcılar Avrupa Yatırım 
Fonu (EIF), BpiFrance, ABD’den 
VentureWell. Bu ilginç grup, AB-
TR mali işbirliği çerçevesinde BST 
Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında finanse 

edildi. EIF tarafından yönetildi. 
TTGV tarafından yürütüldü.
 
Bu harika işbirliğinden çıkan 
sonuç: Ülkemizde, ileri teknoloji 
temelli 23 girişime 50 bin euro 
ile 2.5 milyon euro arasında, 
toplam 50 milyon euro risk 
sermayesi fonu sağlandı. Malum, 
bir startup’ın en ihtiyaç duyduğu 
şey yenilikçi fikir, evet ama, bunu 
gerçekleştirecek parasal kaynak 
yoksa, fikir kağıt üzerinde kalır. 
 
BST Bakanı Faruk Özlü, gündelik 
hız içinde dikkatten kaçan 
şu önemli verileri hatırlatıyor: 

“Ülkemizde bin firmanın toplam 
ihracattaki payı % 57.28. Geçen 
2016’da bir milyar doların 
üzerinde ihracat yapan sadece 
10 firma var. İhracatçı ilk bin 
firmanın 174’ünde arge merkezi 
bulunuyor. Birinci 500’de 100. 
İkinci 500’de 74. Bu firmalarda 
Ar-Ge’nin toplam cirodan aldığı 
pay % 2.” Bu çok az. Ülkemizde 
Ar-Ge, GSMH’nın yüzde 1.06’sı 
(2015). 2023 hedefi ise yüzde 3. 
Beş yıl kaldı!
 
Bu aşılmazı aşmak için fikir-
inovasyon sahibi ile parayı-
piyasayı bir araya getirmek 
lazım. TTH Projesi’yle tam da bu 
amaçlandı. 41 tanesi TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 65 
Teknoloji Transfer Ofisi’nde 
“ticarileştirilebilecek çalışmaları 
olan akademisyenler ve 
startup’lar” saptandı. Bir de 
büyük tablo hedef vardı: Acaba 
şirketin fikri, uluslararası piyasada 
tutunabilecek, kabul görecek 
güçte mi? Dışarda tutunursa, 
içerde haydi haydi tutunur. 
Büyük hedefimiz, yurt dışına 
bu şirketin ürün/hizmetini ihraç 
edebilmek. Bu işlemi de hızla 
yapmak. 
 
Projede o kadar güzel projeler 
var ki, sanki yabancı inovasyon 
haberlerinden fırlamış gibiler. 
Özel girişimci ve girişimci 
akademisyenlerin yüzde 40’ı 
kadın. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından “FATİH 
Projesi Eğitim Teknolojileri 
Zirvesi 2017”, 17-18 Kasım 
2017 tarihlerinde Ankara’da 
yapıldı. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen zirvenin açılış 
konuşmalarını Millî Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan 
Erdem ve Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürü 
Bilal Tırnakçı yaptı. 3 bine 
yakın katılımcı ve 155 
konuşmacının yer aldığı 
Zirve’de 28 oturum, 4 panel 
ve 50 atölye çalışması yapıldı. 
Oturumlar, YEĞİTEK Daire 
Başkanları ve alan uzmanları 
tarafından yönetilirken, 11 
yabancı çağrılı konuşmacı 
da bildirilerini sundu. Millî 
Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, dünyanın 4.0 
ile yeni arayışlara gittiğine 
ve Türkiye’nin bu süreci 
kaçırmaması gerektiğine dikkat 
çekerek, “YEĞİTEK, FATİH 
Projesi ile eğitim hayatımızı bu 
dönüşümün bir parçası kılıyor. 
Derdimiz; etkileşimli tahta ve 
tabletlerde internet erişimi 
hızlı bir şekilde öğrencilerimize 
eğitim verebilmek” dedi. 
YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal 
Tırnakçı da konuşmasında 
teknolojinin insanlık için tek 

başına bir şey ifade etmediğini 
belirterek, “Disiplinler arası 
etkileşime dayalı bir üretimin, 
buna eşlik eden bir etiğin ve 
sanatın yeni üretim biçiminin 
gereklerinden olduğuna 
inanıyorum. Dünden aldığımız 
ilhamla bugünkü birikimimizle 
geleceğimizi inşa etmek 
istiyoruz” dedi. 
Açılış programı “Eğitimde 
FATİH Projesi, Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) ve Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi Konulu 
Sinevizyon Gösterimi” ile 
devam etti. Törende bu yıl ilk 
kez FATİH Projesi ETZ 2017 
kapsamında düzenlenen 
“Geleceğin Eğitimine Katkı 
Ödülleri” de sahiplerini buldu. 
Bu ödüller “Eğitimde Teknoloji 
Kullanımında İyi Örnekler 
Yarışması” sonucunda seçici 
kurulun, gönderilen projeler 
arasında başarılı bulduğu ve 
halk oylamasına sunulan 20 
öğretmen ve 20 öğrenci projesi 
içinden seçilen üç öğrenci ve 
üç öğretmene verildi. Program, 
çağrılı konuşmacılardan LEGO 
Education Başkanı Esben 
Staerk Jorgensen, eğitim 
bilimci Dr. Özgür Bolat ve 
University College London’dan 
Prof. Dr. Dominic Wyse’ın 
eğitim teknolojileri ile ilgili 
sunumlarıyla sürdü.

17 Kasım Cuma günü öğleden 
sonra zirvede 11 oturum, 2 
panel ve 5 atölye çalışması 
yapıldı. Bahçeşehir Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yavuz Samur’un başkanlığını 
yaptığı ilk oturumda “Oyun 
Temelli Öğrenme İçin Eğitsel 
Oyun Tasarımı” konuşuldu. 
Daha sonra YEĞİTEK Genel 
Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri 
Geliştirme ve Projeler 
Daire Başkanı M. Hakan 
Bücük tarafından yönetilen 
oturumda, STEM üzerine 
sunumlar yapıldı. e- İçerik 
odaklı sunumların yapıldığı son 
oturumun başkanı ise YEĞİTEK 
Genel Müdürlüğü Eğitim 
Yayınları ve İçerik Yönetimi 
Daire Başkanı Mehmet Rüşen 

oldu. 
 “Nesnelerin İnterneti” başlıklı 
oturumu, başkanlığını Ankara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hafize Keser’in 
yaptığı “Kodlama ve Robotik”, 
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ahmet Benzer’in yönettiği 
“Öğretim Teknolojilerinin 
Türkçe Eğitiminde Kullanımı”,  
Fırat Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol’un 
yönettiği “Eğitimde Sanal 
Gerçeklik”, Balıkesir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Canan Nakiboğlu’nun 
yönettiği “Teknoloji Destekli 
Öğretmen Mesleki Gelişimi”, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Fatih Özdinç’in yönettiği 
“Ölçme ve Değerlendirme” 
konulu oturumlar takip etti. 
18 Kasım Cumartesi de 
oturumlar, paneller ve atölye 
çalışmaları takip edildi. 
Atölye çalışmalarından biri 
de “Robotik” olurken, bu 
oturumda robotik çalışmaların 
öğrenmeye, eğitime ve 
bilime katkısı çeşitli örnek 
uygulamalar eşliğinde 
sunuldu.  FATİH Projesi ve 
EBA’nın tedarikçisi ve paydaşı 
olan kurum ve kuruluşlar ile 
STEM, kodlama ve robotik 
üzerinde çalışan çok sayıda 
kurum ve kuruluş, zirvede 
stant açarak ziyaretçilerle 
eğitim teknolojileri alanındaki 
birikimlerini paylaştılar.

Piksel Akademi tarafından 
düzenlenen ve bu yıl 
Teknolojipazar.com’un ana 
sponsorluğunda üçüncü 
kez gerçekleştirilecek olan 
Akdeniz Bilişim Zirvesi, 
Antalya’dan tüm Türkiye’ye 
yayılan bir bilişim rüzgarı 
yaratmayı hedefliyor. 
Zirve; Akdeniz Gençlik 
Federasyonu, Kepez 
Belediyesi ve Türkiye Bilişim 
Derneği Antalya Şubesi’nin 
desteği ile 9 Aralık 2017 

Cumartesi günü Mimar 
Sinan Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 
uluslararası ve ulusal 
marka isimler ile, Endüstri 
4.0, siber güvenlik, dijital 
para, girişimcilik, bilişimde 
farkındalık, algı yönetimi, 
dijital pazarlama, dijital 
tasarım ve yeni nesil iş 
modelleri ele alınacak. Bilişim 
uzmanları, akademisyenler 
ve öğrencilerden oluşan bin 
500 kişilik katılımcı profili 

ile bölgedeki en büyük 
etkinlik olma özelliği taşıyan 
zirvede Piksel Akademi 
de etkinliği konferans 
havasından çıkarıp, bir bilişim 
festivaline dönüştürmeyi 
hedefliyor. Katılımın ücretsiz 
olduğu zirvede kayıtlar 
www.akdenizbilisimzirvesi.
com üzerinden online 
olarak gerçekleştirilebiliyor. 
Organizasyon Komite Başkanı 
Emrah Kozan, zirve ile ilgili 
şu bilgileri paylaştı:  

“Sürekli değer üretilen 
ve ekonomik güçleri 
ülkelerden fazla olmaya 
başlayan projeler, ürünler 
ve teknolojiler ile hayatımız 
baştan aşağı değişti ve hızla 
değişmeye devam edecek. 
Bu noktada ülkemiz ve 
ilimizin bilişim alanında 
farkındalığını arttırmanın 
milli bir görev olduğuna 
inanıyorum. Akdeniz 
Bilişim Zirvesi; sektör 
profesyonellerinin, 

akademisyenler ve 
öğrencilerin ücretsiz olarak 
katılabileceği bir zirve. 
Katılımcılarımızın bilişim 
alanında en son teknolojileri 
ve dünya trendlerini 
yakalayabilecekleri bir ortam 
sunuyoruz. Önceki iki yılda 
düzenlediğimiz etkinlikler 
ile bu ihtiyaçları ve sonuçları 
etkili şekilde gözlemlemenin 
verdiği güç ile 3. 
Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni 
düzenliyoruz.” 

Yurtiçi Kargo, BT alanındaki 
sürdürülebilir, yenilikçi ve 
yaratıcı çözümlerini, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 1 Kasım 2017 
tarihinde onaylanan, Ar-
Ge biriminin katkılarıyla 
geliştirmeye devam edecek. 

Yeni nesil Ar-Ge birimi ile 
kargo sektöründe yeniliklere 
devam etmeyi hedefleyen 
Yurtiçi Kargo, sistem yönetimi, 
yazılım geliştirme, altyapı ve 
iş sürekliliği, entegrasyon 
servisleri ve mobil teknolojiler 
alanlarında yetkin kadrosu ile 

yeni projelerin çalışmalarına 
başladı. Önümüzdeki 
dönemde Yurtiçi Kargo 
tarafından uygulanacak Ar-
Ge projeleri arasında kanun 
ve yönetmelikler çerçevesinde 
gönderi ve bilgi güvenliği ile 
ilgili her türlü bilgi ve gönderi 

varlıklarının Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi standartlarında 
projelendirilmesi ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri kapsamında 
verimliliğin arttırılması ile 
operasyonel mükemmelliyet 
sağlayacak karar destek 
sistemlerinin geliştirilmesi 

dikkat çekiyor. Ayrıca, gönderi 
ve dağıtım optimizasyonu, 
birim verimliliklerinin 
arttırılması, dinamik iş planlama 
modelinin oluşturulması, iş 
ve çalışma modeline uygun iş 
zekası çözümleri gibi çalışmalar 
öne çıkıyor.  

Eğitimde geleceğe bakış

3. Akdeniz Bilişim Zirvesi için geri sayım  

Ar-Ge için onay aldı
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Trio Mobil, takip ve ölçüm 
teknolojilerine odaklanan 
bir IoT şirketi ve nesnelerin 
interneti alanında faaliyet 
gösteriyor. Fabrika, 
süpermarket, mağaza, 
hotel, restoran gibi tüm 
ticari tesislerin Endüstri 4.0 
dönüşümünü hedef alan yeni 
nesil bir tesis yönetim sistemini 
Ocak 2018'de tanıtmaya 
hazırlandıklarını kaydeden Trio 
Mobil Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Ataklı, "sorularımızı 
yanıtladı:
 
Trio Mobil’in faaliyetleri 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Trio Mobil, araç takip 
sistemleri ve nesnelerin 
interneti (IoT) alanında 
teknoloji üretme amacı 
ile 2011 yılında kurulmuş; 
en yenilikçi ürünleri, en iyi 
müşteri deneyimi ile sunmayı 
hedefleyen bir teknoloji 
şirketidir. 2017 yılı itibariyle 
100 kişilik profesyonel 
kadrosu, 8 bin müşterisi, 
75 bin cihaz referansı ve 
yıllık 2 katın üzerindeki 
büyüme hızıyla sektörün 
en büyük oyuncularından 
biridir. Uzman mühendis 
ekibi ile yazılım ve cihazların 
tamamını kendi bünyesinde 
geliştirmektedir. Sürekli 
inovasyon ve yeni projeler 
üretme hedefiyle yapılan 
Ar-Ge çalışmaları TÜBİTAK 
tarafından desteklenmekte 
olup; kalite standartları ISO 
9001, ISO 14001 ve ISO 
27001 kalite sertifikasyonları 
ile belgelenmiştir. 
Türkiye’nin 81 ilinde 

bölge ofisleri ve geniş bayi 
ağı ile hizmet veren Trio 
Mobil, aynı zamanda GSM 
operatörlerinin de çözüm 
ortağı statüsündedir. 
2016 Bilişim 500 Listesi’nde 
yerli donanım üreticileri 
kategorisinde 22. sırada yer 
alan Trio Mobil’e, AK Portföy 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 
yüzde 30 ortak oldu. 

Endüstri 4.0 ile ilgili 
çözümleriniz neler?
Trio Mobil, takip ve ölçüm 
teknolojilerine odaklanan 
bir IoT şirketi ve nesnelerin 
interneti tek odağımız. 
Bu çerçevede, filolar ve 
tesislerin yönetimi de odak 
alanlarımızda. Fabrika, 

süpermarket, mağaza, 
hotel, restoran gibi tüm 
ticari tesislerin Endüstri 4.0 
dönüşümünü hedef alan yeni 
nesil bir tesis yönetim sistemini 
Ocak 2018'de lanse edeceğiz. 
Enerji yönetimi, iç mekan 
konumlandırma, sıcaklık takibi, 
müşteri memnuniyet ölçümü 
gibi bir tesiste ölçmeyi hayal 
edebileceğiniz 10'un üzerinde 
parametreyi zahmetsizce ölçüp 
raporlayacağız. Bu sistemin 
özellikleri eski teknolojilerde 
mümkün değildi çoğunlukla. 
Mümkün olanlar da çok pahalı 
yatırım ve işletme maliyetine 
sahipti. Bu alanda çözümümüz 
dünyada tek diyebiliriz. 
Birçok haberleşme teknolojisi 
üzerine Ar-Ge yapıyoruz, farklı 

sensörlerle ilgili uzmanlığımız 
var.
Araçlar başta olmak 
üzere birçok makinayı 
online olarak takip edip 
ölçümlerini yapıyoruz. Bir 
aracın hızı, yaptığı km, 
tükettiği yakıt, riskli sürüş 
durumları gibi parametreleri 
7/24 ölçümleyerek, 
bulut tabanlı sistemimize 
kaydediyoruz. Araçların yanı 
sıra asansörler, jeneratörler, 
süpermarketlerdeki dolaplar 
gibi birçok farklı makinanın 
ve teçhizatın da uzaktan 
yönetimini sağlıyoruz. Örneğin; 
bir market dolabının içindeki 
ürünün stok miktarından 
sıcaklığına kadar verilerini 
ölçüp raporlayabiliyoruz.

Şu anda 15 ülkede partner ve 
distribütörlerimiz var. Bugüne 
kadar araç takip sistemleri, 
ekonomik ve güvenli sürüş 
asistanı, nesne takip cihazları 
gibi ürünler geliştirdik. 
Ürünlerimizin donanım ve 
yazılım tasarımları ile üretimini 
Türk mühendislerimizle 
ve kendi imkanlarımızla 
gerçekleştiriyoruz.   

Ar-Ge yatırımlarınızdan 
bahseder misiniz?
20 kişilik bir Ar-Ge birimimiz 
var. 2018 yılı için Ar-Ge 
bütçemiz 1 milyon dolar 
civarında. IoT, milyarlarca 
dolarlık fırsatı beraberinde 
getiriyor. Son teknolojiler ile 
geliştirilmiş ürün hedeflerimiz 
var ve bu ürünlere cesurca 
yatırım yapıyoruz.

Trio Mobil’i nerede 
göreceğiz?
10 yıl sonra Trio Mobil'i tüm 
dünyada tanınmış ve saygı 
gören bir teknoloji şirketi 
olarak hayal ediyoruz. Çok 
idealist bir yaklaşımımız var. 
Finansal getiriler önemli tabi, 
ama teknoloji geliştirme 
kabiliyeti, iyi teknoloji ve 
ürünlere sahip olmak bizim 
için çok önemli. Özellikle 
hayal ve hedeflerde büyük 
düşünmekten yanayız. 
Çok daha küçük imkanlarla 
önemli başarılar elde ettik. Şu 
an elimizde büyük imkanlar 
var. 
O yüzden çok daha fazlasını 
başarmalıyız. Türkiye’den 
dünyaya teknoloji ihraç 
eden bir Türk firması olmayı 
hedefliyoruz. 

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, TÜİK 
tarafından açıklanan 
“2016 Yılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetleri 
Araştırması” sonuçlarına 
ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 2016’da Ar-Ge 
harcamalarının yüzde 20’ye 
yakın artarak 24,6 milyar 
TL’ye ulaştığını belirten 
Mehmet Büyükekşi, “Böylece 
Ar-Ge harcamalarının GSMH 
içindeki payı yüzde 0,94 
oldu. Aynı oran, bir önceki 
sene %0,88’di. Bu da, 
kamusuyla, özel sektörüyle, 
üniversiteleriyle ülkemizin 

Ar-Ge’ye daha fazla önem 
verdiğinin en önemli kanıtı” 
dedi ve şöyle devam etti: 
“Gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerde ele aldığımız dört 
temel unsurdan biri Ar-Ge. 
Bu amaçla ihracatçılara her 
platformda Ar-Ge’nin önemini 
anlatıyoruz. Geçtiğimiz 
sene Hükümetimizden, Ar-
Ge faaliyetlerinde bulunan 
firmaların teşvik edilmesini 
talep etmiştik. Hükümetimiz 
bu talebimizi olumlu karşıladı 
ve geçen yıl Ağustos ayında 
“Araştırma, Geliştirme 
ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliği” yayınlandı. 
Ar-Ge faaliyetlerinde 
bulunacak firmalarımız 
daha fazla desteklenmeye 
başladı. TİM olarak özellikle 
ihracatçılarımızın bu 
desteklerden azami ölçüde 
faydalanabilmeleri için 
geçen yıl Ekim ayında kolları 
sıvadık. Firmalarımıza Ar-
Ge faaliyetlerinin önemini ve 
verilen destekleri anlatıyor, 
ihracatçılarımıza danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Bu 
çalışmaların desteklenmesi 
talebi ile Hükümetimizin 
kapısını çaldığımızda 500 
Ar-Ge 500 Tasarım Merkezi 
açma sözü vermiştik. Şu 

ana kadar 183 firmamız 
bu merkezleri açtı veya son 
aşamaya geldi. Çok daha 
fazla sayıda firmamız yakın 
zamanda Ar-Ge merkezlerini 
açacak. Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftamızın da bu 
yıl altıncısını düzenliyoruz. 
6-9 Aralık’taki etkinliğimizde 
en az 70 bin ziyaretçi 
ağırlayacağız. İnovaLİG, 
İnoSuit gibi programlarımız da 
aynı amaca hizmet için yola 
çıktı. Araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin bilinirliğini 
artıracak, toplumun daha 
geniş kesimlerinde Ar-Ge ve 
inovasyon ilgisi uyandıracağız. 
Ay başında düzenlediğimiz 

İhracat Zirvesi etkinliğimizde 
de bu konudaki duyarlılığımızı 
Başbakanımıza iletmiş, 
daha çok desteklenmesini 
talep etmiştik. Tüm bu 
gayretlerimizi destekler 
nitelikte gelen veriler bizler 
için sevindirici. Ar-Ge 
faaliyetlerinin ülkemizde hız 
kazanması önemli. 
Ülkemizin potansiyeli göz 
önüne alındığında, kat 
edilmesi gereken çok yolumuz 
var. Bugün ülkemizde 
yüzde 0,94 olan Ar-Ge 
harcamalarının GSMH içindeki 
payını 2023’te yüzde 3’lere 
çıkarmak temel hedeflerimiz 
arasında.”
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Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı

“Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç edeceğiz”

GSMH’de Ar-Ge’nin payı daha da artacak





Innovera tarafından bu yıl 
üçüncü kez düzenlenen 
SHIELD Güvenlik Konferansı, 
“Dijital Geleceği Güven 
Altına Almak” teması 
ile 21 Kasım’da İstanbul 
Çırağan Palace Kempinski’de 
gerçekleştirildi. Okan 
Bayülgen ve Burcu Bakdur’un 
sunuculuğunu üstlendiği 
konferansta, siber güvenlik 
odaklı yenilikler ve çözümler 
ele alınırken, ulusal ve 
uluslararası çapta uzman 
isimler konuşmaları ile yer 
aldı.  
Siber güvenliğin dijital 
dönüşümde kilit rolüne 
dikkat çektiği açılış 
konuşmasında Innovera 
Genel Müdürü Gökhan Say, 
“Innovera olarak 10’uncu 
yılımızı kutluyor, Bilişim 
500 listesinde tüm güvenlik 
entegratörleri arasında birinci 
olmanın mutluluğunu yaşıyor, 
bu kapsamda yatırımlarımıza 
da hız kesmeden devam 
ediyoruz. İki yıl önce Innovera 
çatısı altında başlattığımız Ar-
Ge ürünümüz Atar, Diffusion 
Capital Partners’dan (DCP) 
aldığı çekirdek yatırım ve 
güçlü yönetim kadrosuyla 
bugün Atar Labs olarak 
Ortadoğu ve Avrupa’da 
birçok ülkede faaliyet 
gösteriyor”dedi.
Siber saldırılar ve veri 
güvenliğinin, sadece 

şirketlerin değil, ülkelerin de 
önemli bir gündem maddesi 
olduğunu belirten DenizBank 
Genel Müdürü Hakan Ateş 
ise konuşmasında finans 
teknolojilerinin ötesinde, 
siber güvenlik de dahil 
olmak üzere tüm teknolojik 
gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini söyledi ve şu 
bilgileri verdi: 
"Teknoloji iştirakimiz 
InterTech’in öncülüğünde, 
finans sektörüne 

teknoloji alanında pek 
çok inovatif ürün ve 
uygulamayı kazandırdık. 
Dijitalleşmenin hayatımıza 
her gün daha fazla nüfuz 
ettiği günümüzde, bilgi 
güvenliği de artarak önem 
kazanıyor. Bu süreç, 
bir ekosistem ihtiyacı 
ve bu ekosistem içinde 
rakip gibi görünen ama 
aslında yeni partnerlerinizi 
ortaya çıkarıyor. Biz de 
hem rekabetin hem de iş 

birliğinin bir arada olduğu 
"Rekaberlik" ifadesi ile 
tanımlayabileceğimiz anlayışa 
evriliyor, finansal teknoloji 
şirketlerini (FinTech) rakip 
değil, bir arada sonuç 
üreteceğimiz yapılar olarak 
görüyoruz." 
ABD’li siber güvenlik ve 
bilgisayar uzmanı Edward 
Snowden da etkinlik 
kapsamında ilk kez Türkiye’de 
sektör uzmanlarıyla bir araya 
geldi. “Yeni Jenerasyon 

Mahremiyet & Güvenlik 
İkilemi Nasıl Çözülecek?” 
başlıklı konuşması ile 
Snowden, dijitalleşme ile 
önem kazanan mahremiyet 
ve güvenlik konularına 
değindi ve “Güvenlik 
problemlerinin arttığı karanlık 
bir dönemdeyiz.  Bize 
sunulan dünyayı olduğu gibi 
kabul etmek zorunda değiliz. 
Dünyayı değiştirmek ve daha 
iyi bir yer haline getirmek için 
çalışmalıyız” yorumunu yaptı. 

Mastercard’ın ERA Research 
& Consultancy ile birlikte 
12 ilde gerçekleştirdiği 
Dijital Kullanım Araştırması, 
Türkiye’deki dijital kullanım 
alışkanlıklarını, ihtiyaçları ve 
gelecek eğilimlerini ortaya 
koydu. Araştırmanın en 
dikkat çeken noktası, cep 
telefonunun neredeyse 
içtiğimiz su kadar temel 
ihtiyaç haline gelmiş olması. 
Kazancı, eğitim düzeyi, sosyal 
statüsü ne olursa olsun 
araştırmaya katılan herkes 
cep telefonuna sahip. Hatta 
bu ihtiyaç öyle bir noktaya 
ulaşmış ki 4 kişiden 3’ü cep 
telefonundan ayrılamıyor. 
Cep telefonundan ayrı 
kalmaktansa eşinden ayrı 
kalmayı tercih edenler, parkta 

yatabileceğini söyleyenler, 
örümceklerle dolu bir kafeste 
yatmayı göze alanlar bile var. 
Hal böyle olunca internet 
kullanımı da buna paralellik 
gösteriyor. Zira cep telefonu, 
tablet ve bilgisayarlar aslında 
daha çok internet için 
kullanılıyor. Aramızdan üç 
kişiden biri, her gün vaktinin 
en az 6 saatini internette 
geçiriyor. Bu süre dikkate 
alınırsa Türkler ya uykusundan 
vazgeçiyorlar ya sevdiklerine 
ayıracak zamanlarından ya 
da belki de sorumluluklarını 
yerine getirmekten… 

Aslında araştırma sonuçları 
dijitalleşme açısından 
değerlendirildiğinde, mobil 
ürün ve hizmetler sunabilen 

yerli ve yabancı firmalar için 
Türkiye bir fırsatlar kapısı. 
Bu kapıyı aralamak için de 
tüketiciler kadar şirketlerin 
de bu dijital dönüşüme 
uyum sağlamaları gerekiyor. 
İnternet kullananlar arasında 
online alışveriş yapma, 
finansal işlemler için internet 
kullanımının yaygın olduğu 
söylenebilir. Burada daha 
çok aşılması gereken nokta, 
her ne kadar Mastercard 
gibi güvenliği sunduğu her 
hizmetin ve çözümün temeline 
koyan kurumsal şirketler olsa 
da internet kullanmayanlar 
ya da interneti online işlemler 
için kullanmayanlar arasında 
güvenlik konusunun en 
önemli endişe olarak karşımıza 
çıkması. Dolayısıyla güvenli 

ödeme çözümleri sunan 
e-ticaret siteleri ise rekabette 
daha avantajlı olacak gibi 
görünüyor. Bu güven sorunu 
da internet kullanıcılarının 
bilinçlendirilmesinin yanı 
sıra küçük firmalara da 
güvenliği sağlamanın önemini 
anlatmakla aşılabilir.
Günlük hayatın koşuşturması 
içinde, kullanıcıların bir 
ürün ya da hizmetten en 
büyük beklentisi hayatını 
kolaylaştırması, hızlı olması 
ve sorun çıkarmaması. Bu 
sebeple de internet üzerinden 
alışveriş her geçen gün dünya 
genelinde yaygınlaştığı gibi 
Türk tüketicileri arasında 
da yaygınlaşıyor. Neredeyse 
her iki kişiden biri internet 
üzerinden alışveriş yaparken, 

online alışverişi tercih 
edenlerin yarısı ise yine 
pratikliği sebebiyle ödemeyi 
kredi kartı ile yapıyor. Güven 
nedeniyle online alışveriş 
yapmayanların yapanlara 
kulak vermesinde fayda var. 
Zira internet üzerinden kredi 
kartı ile ödeme yapan 10 
kişiden 9’u ödeme yaparken 
hiçbir sorunla karşılaşmadığını 
belirtiyor. Ancak Mastercard 
güvencesiyle sunulan ve 
güvenliği daha yüksek, 
dolandırıcılık olasılığı düşük, 
geleneksel şifre kullanımını 
geçmişte bırakan biyometrik 
ve diğer kimlik doğrulama 
yöntemleri hakkında 
bilgi arttıkça, internetten 
alışverişe ilginin de artacağını 
gösteriyor. 
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Güvenlik ve gizlilik temel başlıklar oldu

‘Eşimden vazgeçerim, cep telefonumdan 
vazgeçmem’
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İstanbul Kongre Merkezi'nde 7-8 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşen Bilişim Zirvesi'17 iki gün boyunca 
"Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" çerçevesinde, 
"REkonomi Başlıyor!" mottosuyla dijital ekonominin 
duvarlarını nasıl yıkmakta olduğunu gündeme 
taşıdı. Altı salonda paralel olarak gerçekleşen 
oturumlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
kanaat liderleri, kendi alanlarındaki uzmanlıklarını 
iki gün boyunca Bilişim Zirvesi’17’ye katılan 2379 
karar verici kişi ile paylaştı. 200’ü aşkın konuşmacı 
ve panelistin sahne aldığı Bilişim Zirvesi’nde, 4 bini 

aşkın katılım alan 18 farklı program içeriğinde, 
“Duvarlar yıkılırken altında kalmayın, önümüzdeki 
yıl sizlere duvarın ardındakileri de göstereceğiz” 
mesajını verildi. Bilişim Zirvesi’nin 2018 yılı 
mottosu ise "Duvarın Ardı - Behind the Wall" olarak 
belirlendi. 
Bilişim Zirvesi’17 kapsamında yer alan sunum, 
panel ve oturumlardan yoğun bir içerik oluşturduk. 
Bu içeriklerin bir bölümünü, iç sayfalarımızda 
bulabilirsiniz. Bu sayıda yer veremediğimiz içerikleri 
önümüzdeki sayılarımızda bulabilirsiniz.

Duvarların yıkıldığı zirveden 
yeni döneme ait ipuçları…
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Bilişim Zirvesi’nde açılış konuşmasını 
gerçekleştiren BTHaber Şirketler Grubu 
Başkanı Murat Göçe, “2000’li yılların 
başında, yani bilişim zirvesinin ilk 
dönemlerinde, 17 yıldır bu etkinliği 
düzenliyoruz, bilgi toplumuna 
dönüşüm ve bilgisayar sistemlerinin 
yavaş yavaş iş süreçlerine etkilerini 
konuşuyorduk. Şimdi ise işin ve 
hayatın temelinde bilişim var. Bilişim 
yoksa iş de yok” dedikten sonra 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“BThaber gazetesinin ‘22 Yıl Önce Bu 
hafta’ bölümüne baktıkça geldiğimiz 
noktayı çok daha net görüyorum. 
Bugüne kadar gerçekleştirilen 
zirvelerin ana konularına baktığımızda 
ve geçmişine baktığımızda geçirdiğimiz 
dönüşümü görüyorum. Geçen sene 
sözlerime başlarken şu sözlerimi 
kullanmıştım, devrim bir durumdan 
diğerine anlık geçiştir, evrim ise 
gelişimdir. Zincirin devamı için yeni bir 
halka eklememiz gerekiyordu, hem 
işletmedeki bağlarını koparmayacak 
hem de geleceğe yönelik yeni ipuçları 
verecek bir halka. Her yıl artmakta 
olan enerjisiyle bizlere eni bir soluk ve 
bakış açısı kazandıran Bilişim Zirvesi, 

ulusal ve uluslararası kimliği, geçmiş 
köklerinden beslenen, yeni ve özgün 
içerikleriyle hepimize geleceğe yönelik 
ipuçları vermeye devam ediyor. 
Alanındaki en önemli platform olma 
özelliğini koruyan Bilişim Zirvesi’nde, 
bu yıl ‘Rekonomi başlıyor’ diyoruz. 
Dünya, dijital teknolojilerin ekonomiyi 
ve sosyokültürel yapıyı değişime 
uğrattığı, sarstığı, yerle bir ettiği bir 
dönüm noktasında. Bu dönüm noktası 
sadece ekonomik düzeni değiştirmekle 
kalmıyor, toplumun iş yapma 
biçimlerini, insan ilişkilerini değiştirip 
yerine yeni düzenini, kendi dünya 
görüşünü yerleştiriyor. Yani ya dijital 
ekonominin dijital ekosistemin bir 
parçası olacaksın ya da dinozor. Bilişim 
Zirvesi 2017’de Rekonomi kavramını 
hep birlikte yazmaya geldik. Yıkıcı 
ama yenilikçi olan dijital ekonomiyi 
tanımlayacak, dijital ekonominin 
dinamik yapısını hep birlikte inşa 
edeceğiz. Var olan yapıları sadece 
değiştirmeyeceğiz, inovatif bir yıkım 
ile yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'nin 
uluslararası rekabet yolunda da tek 
çıkış noktasının yüksek teknoloji 
temelli üretimden geçtiği gerçeği 

unutulmamalı. Bu noktada dijitalleşme 
ve Endüstri 4.0 ile atılan temeller 
Rekonomi’yi ayaklarımıza seriyor. 
Kullanılmış, katlanmış hatta 
buruşturulmuş bir kâğıttan dahi 
oluşabilen muhteşem origami, nasıl 
şahane objeler yaratılıyorsa, yıkıcı 
ezber bozan kelimesinin gücüne ve 
sonuç faydasına da inanmak gerekiyor. 
Biz de bu yıl zirvenin sembolünü 
origami turna kuşu yaptık. Bildiğiniz 
gibi origami turna kuşu, hepimizin 

duyduğumuz, deneyimlediğimiz Japon 
katlama sanatıdır. Bunu LÖSEV ile 
beraber bir projeye dönüştürdük. Zirve 
tarihinin LÖSEV’in kuruluş tarihiyle 
aynı olması, origami ile turna kuşu 
projesini başlattı. Her turna kuşu, 
destekleyenimiz Octapot tarafından 
vakfa katkı olarak aktarılacaktır. 
Origami sanatı ile bin adet turna kuşu 
katlanması gerekiyor, biz de bu yıl 
sizlerle turna kuşu katlayıp lösemili 
çocuklarımıza destek olmak istiyoruz.”

“17Bugune kadar gerçekleştirien 17 
Bilişim Zirvesi’nin belki 14-15 tanesine 
katıldım ve çok önemli bir etkinlik 
olduğunu düşünüyorum. Emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyorum” 
diyerek sözlerine başlayan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, şunları 
kaydetti:
“Başbakanlık ile koordineli olarak, 
kamuda bürokrasinin azaltılması, iş 
ve işlemlerin kısaltılması yönünde 
yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Kamu 
tarafındaki iş ve işlemleri tanıyarak 
gereksiz olanların ayıklanması ve 
diğerlerinin de tamamen elektronik 
ortama geçmesi yönünde bir çalışmamız 
var. Bu çalışmaya bağlı olarak elektronik 
belge yönetim sisteminin bütün 
kamuda uygulanması çalışmamızı da 
31 Temmuz itibariyle bitirdik. Bunun 
ardından kamu kurumları arasında ve 
buna ayak uydurabilen, elektronik belge 
yönetim sistemi olan özel sektörle belge 
alışverişini de kayıtlı elektronik posta 
üzerinden yapmaya başladık. Bu yönde 
de hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. 
Yine kamuda özellikle ve öncelikle 
vatandaşa dokunan hizmetlerin 
e-devlet platformuna taşınması 
çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam 

ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın 
bütün işlemlerini e-devlet üzerinden 
yapabilmesini sağlamak. Burada nihai 
hedefimiz, T.C. kimlik numarasıyla 
girildiği anda başka hiçbir belge, bilgi 
istemeden gerekli bütün belgeleri 
arka tarafta ilgili kamu kurumlarından 
alacak ve sonuçta konsolide ederek 
vatandaşın istediği belgeyi verebilir 
hale getirmeyi hedefliyoruz. Burada 
sadece bir tek bilgi, T.C. kimlik 
numarası vermek yetecek. Ve bu 
verilen belgelerle her yerde hukuken 
geçerli olması yönünde de hukuki 

altyapının değiştirilmesi çalışmamız 
var. Bir başka çalışmamız da kamu 
kurumlarından yazılımlarının elden 
geçirilmesi. İlgili kamu kurumunda 
dışarıya doğru bir sızma, bilgi transferi 
var mı veya dışarıdan içire doğru bir 
yetkisiz erişim var mı? gibi soruların 
yanıtlarını bulabileceğimiz çalışmalarımız 
var. Bu çalışmaların tamamını 2018 
yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 
Kamu kurumları ve bakanlıklar dışında 
üniversiteler ve belediyeler de gelecek 
dönemde bu çalışmanın içine alınacak. 
Bu çalışmaların yanında, kamudaki 

verilerin, yani mevcut bakanlıklar ve 
kamu kurumlarının ne kadar verisi 
olduğunun bir resmini çıkardık. Bu 
kamu verilerinin ortak bir yerde 
toplanıp, kamu entegre veri merkezi 
altında daha güvenli, dış ataklara 
daha korunaklı ve mükerrer verilerin 
ayıklanarak, yeni teknolojiyle, yeni 
sıkıştırma teknikleri kullanarak, yeni 
disk teknolojisi kullanılarak daha az 
metrekare işgal edecek şekilde kamu 
entegre veri merkezinin kurulması ön 
çalışmamız da devam ediyor. Tabi bu 
kamu entegre veri merkezinin bir tane 
de yedeği olacak ve felaket kurtarma 
senaryosunu da hazırlıyoruz. Bu şekilde 
verilerin toplanması, korunması, 
yedeklenmesi maliyetinin de önemli 
oranda düştüğünü ön çalışma sonunda 
gördük. Bunların yanında, BTK’nın 
koordinasyonunda 5G Türkiye Forumu 
kuruldu. Bu konuda BTK beraber 
çalışıyoruz. 2020 yılında muhtemelen 
ticari olarak kullanılması beklenen 5G 
teknolojisinde Türkiye'nin öncü olması 
ve mümkün olduğu oranda yerli ve 
milli ürün kullanılması yönünde de 
ön çalışmamız devam ediyor. Burada 
sektörle, üniversitelerle, işletmecilerle 
beraber çalışıyoruz ve bu da çok önem 
verdiğimiz bir konu.”

‘DİjİTAL EKONOMİNİN DİNAMİK ALTYAPISINI 
HEP BİrLİKTE İNŞA EDİYOrUZ’

5G TEKNOLOjİSİNDE MAKSİMUM OrANDA 
YErLİ TEKNOLOjİ
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Bilişim Zirvesi’ni, 2000 yılından 
itibaren bilişimin tüm paydaşlarını 
bir araya getiren, sorunlarına 
çözüm arayan, geleceğe yönelik 
vizyoner bakış açılarının paylaşıldığı 
ve sektörümüzün de gelişimine 
önemli katkı sağlayan önemli bir 
organizasyon olarak tanımlayan 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 
yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:
“BTK Başkanı olarak üçüncü 
kez katıldığım ve bu yıl 17’ncisi 
düzenlenen zirve için emeği 
geçenlere teşekkür etmek istiyorum. 
Dijital bir devrim yaşıyoruz. Zirvenin 
mottosunun ‘Yıkıcı ve yenilikçi 
dijital ekonomi, Rekonomi başlıyor’ 
diye belirlenmiş olması, sayısal 
ekonominin birçok gelişim ve 
değişimi bir arada barındırdığına 
işaret ediyor. Sektörümüzdeki 
gelişmeler aslında bir taraftan 
mevcut iş modellerini, iş kollarını, 
yenilikçiliğe ayak uydurmayan 
firmaları kaldırırken, bir yandan 
da yeni iş modelleri ve iş kolları 
ortaya çıkmakta, yeni fırsatlar 
sunmakta. Bu gelişmeler çalışanları 
ve işverenleriyle bütün özel sektörü 
olduğu gibi kamu idarelerini de 
çok yakından ilgilendiriyor ve 
bütün paydaşların bu gelişimi 
yakalamalarını zorunlu kılıyor. İki 
farklı yaklaşım sergileyebiliriz burada, 
birincisi teknolojik gelişmelerin 
işimizi nasıl etkileyeceği, ikinci olarak 
da gelecekte yaptığımız işin kalıp 
kalmayacağı veya işimizi teknolojik 
gelişmelere nasıl adapte edeceğimiz 
hususlarını değerlendirmek gerekir. 
Yani hangi teknolojik gelişmeleri 
nasıl kullanabiliriz, hatta gelişim 
için ne tür teknolojik altyapılara 
ihtiyacımız var, ne tarz teknolojileri 
kullanmalıyız sorularını sormamız 
lazım. Birinci yaklaşım, geleceği 
takip etmemizi, ikinci yaklaşım 
ise geleceği yakalamamızı hatta 
öngörmemizi sağlayacak. Bugün 
burada yapılacak olan bütün 
konuşmalar ve değerlendirmelerde 
bu iki yaklaşım belirleyici olacak. 
Herkes bilmelidir ki artık geleceği 
takip etme ya da yakalama hedefinin 
reel olarak sağlanması ve bunun 
yanında da öngörmeye artık 
başlamamız gerekmekte. Sadece 
geleceği takip etmek yetmemekte, 
geleceği öngörenlerden olmamız 
gerekmekte. Tarih boyunca 
milletlerin büyük sıçramalar, takip ile 
değil öngörü ve ona göre hareket 
edilmesi ile olmuştur. Teknolojik 
gelişmelerin sağlıklı bir şekilde 
devam edilmesi, ülkelerin bilgi 
teknolojileri ve iletişim altyapısının 
sağlamlığına ve güvenilirliğine bağlı. 

Elektronik haberleşme sektörü de 
tam bu gelişmelerin odağında yer 
almakta. Zirvenin temasında yer 
alan yıkıcı ve yenilikçi teknolojileri de 
dikkate alarak iki önemli gündeme 
değinmek istiyorum. Birincisi, yıllardır 
söylediğimiz geniş bant altyapısının 
geliştirilmesi. İkincisi de ürünlerimizin 
millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi. 
Geniş bant altyapısının geliştirilmesini 
dijital ekonominin temel yapıtaşı 
olarak görebiliriz. Bilişim sektörünün 
ülkelerin geleceğindeki yerini göz 
önünde bulundurarak hepimizin, 
yani üreticilerin, vatandaşların ve 
kamu kurumlarımızın yerlilik ve 
milliliğe ayrı bir önem vermesi 
gerekmekte. Kritik alanlarda daha da 
dikkat edilmesi gereken bu konuyu 
hassasiyetle ele alıp çalışmalarımıza 
bu bilinçle devam etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum.”
Geniş bant hizmetlerinin, ülkelerin 
sosyal ve kültürel kalkınmasında 
itici güç olduğunun altını çizen Dr. 
Ömer Fatih Sayan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Geniş bandın geliştirilmesi için 
bilişim hizmetlerinin artması için 
kurum olarak gereğini yapıyoruz. 
Kurum olarak mesai harcadığımız 
konulardan birisi de 5G. Bütün 
dünyada artık 2020 yılı anons 
ediliyor ama toplantılarda bunun 
her geçen gün biraz daha öne 
geldiği görülmekte. Biz de bundan 
önceki mobil teknolojiler gibi 
5G’nin de yüksek kapasitede 
şebekeye ihtiyaç duyduğunu 
öngörüyoruz. Şebeke yayılımını 

artırmamızı ve en çok otonom 
arabalar gibi nesnelerin internetiyle 
makineler arası haberleşmenin 
artmasına yoğunlaşmamızı gerekli 
kılıyor. Nitekim 5G Türkiye 
Forumu’nu kurduk. Bu forum 
çatısı atında ülkemizdeki tüm 
paydaşlarla birlikte uluslararası 
5G teknolojileri ve standartların 
belirlenmesi sürecini yakından takip 
ediyoruz, katkıda bulunuyoruz. 
5G konusunda önde olan ülke 
ve uluslararası organizasyonlarla 
iş birliği anlaşmalarının yapılması 
da planlanmakta. Bu çerçevede 
yüksek teknoloji alanında söz sahibi 
Japonya, Güney Kore ile iş birliği 
yapacağız.”

Gündemde güvenlik ve yapay 
zeka var
Veri güdümlü yenilik, yeni iş 
modelleri ve sayısal uygulamalar, 
tarım ve sağlık gibi sektörleri 
ve çalışma modellerini adeta 
değiştirmeye başladı. “Çok daha 
etkin veri işlenebilmesi ticari hayatın 
pek çok alanını derinden etkiledi” 
diyen Ömer Fatih Sayan, şunları 
kaydetti:
“Verilerden elde edilen 
korelasyonlarla pek çok ülkenin milli 
hasılasından daha fazla satış yapan 
şirketler ortaya çıktı. Korelasyon 
temelli bir dünyaya gidildiği 
yönünde değerlendirmeler yaygınlık 
kazanmakta ve bu değerlendirmelere 
göre verilerin kısıtlı olduğu eski 
zamanlarda bilim adamları da adeta 
teorilere ihtiyaç duyuyorlardı ama 

bu veriler sayesinde artık veriler 
konuşmakta ve bütün varsayımlar 
buna göre yapılmakta. Bu yüzden 
bilimsel metodolojilerin de artık 
daha da değişeceği iddia edilmekte. 
Artık korelasyonun nedenselliğin 
yerini alacağı ve niçin sorusundan 
ziyade ne sorusunun daha önem 
kazanacağı ortaya çıktı. Pek çok ülke 
bu verilerin güvenliği, gizliliği ve 
siber alemde korunabilmesi daha da 
önem kazandı. Pek çok ülke milli bir 
siber güvenlik stratejisi hazırlarken, 
kişisel verilerin mahremiyetine 
yönelik ulusal stratejilerden çok fazla 
bahsetmek mümkün olmuyor. Kişisel 
verilerin gizliliği, müşterilerin e-ticaret 
güvenliğini doğrudan etkileyen 
hususlar olarak ortaya çıkmakta. 
Türkiye'de de siber olaylara 
müdahale merkezi kurumumuz 
bünyesinde kurulmuş durumda. 
Ülke genelinde tüm kurum ve 
kuruluşlarda gerekli koordinasyonu 
sağlayarak, ülkemize yönelik siber 
tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, 
açıkların tespit edilmesi, önlem 
alınması, ilgili tarafların uyarılması 
görevlerini yerine getiriyoruz. Bu 
noktadan bütün siber olaylara 
anında müdahale etme imkânımız 
bulunmakta. Biraz önce verilerden 
bahsettim, bunun işlenmesi büyük 
veri yönetimi ve yapay zekanın 
kullanılması, son zamanlarda çok 
da öne çıkan bir kavram oldu. Bazı 
ülkeler bütün stratejisini yapay zeka 
üzerinden kurmakta. Yapay zekâ bu 
noktada kaçırmamamız gereken bir 
tren olarak önümüze çıkıyor.”

YAPAY ZEKA TrENİNİ 
KAçIrMAYACAğIZ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
Dr. Ömer Fatih Sayan

18 27 Kasım - 3 Aralık
2017

BThaber





IE Reinventing Yüksek Okulu Beşeri 
Bilimler ve Teknoloji Profesörü 
Tomás de Lara Aguilar, Cyber 
Heroes (Siber Kahramanlar) 
başlıklı sunumuyla Bilişim Zirvesi 
‘17’de kendi güvenlik geçmişine 
dair detayları paylaşırken, artan 
siber riskleri de dönemsel olarak 
tanımladı. 
“Biz insanlar Çevre 1’de 200 bin yıl 
kadar yaşadık, nehirlerden su içtik, 
ağaçlardan meyveler topladık yedik. 
3 bin yıl önce 2 numaralı çevreye 
geçiş yaptık” diyen Tomás de 
Lara Aguilar, ‘kentler’ dediğimiz 
çevreye adapte olamadığımızı 
söylerken, bunun kanıtı olarak da 
bir sürü hastalığımızın oluşmaya 
başlamasını gösterdi. Bunlar olurken, 
bambaşka bir ortama, Çevre 3’e 
geçiş olduğunu belirten Tomás de 
Lara Aguilar, bu dijital dünyada 
robotik ve yapay zekânın varlığına 
işaret etti. “Facebook bir ülke 
olsaydı, 
2 milyar insanın bulunduğu bir 
ülkeden söz ediyor olurduk. Hiçbir 
sınır, herhangi bir kanun, herhangi 
bir engel yok” diyerek, buna karşılık 
yoğun bilgi akışına dikkat çeken 
Tomás de Lara Aguilar’a göre, 
bu öyle bir çevre ki, artık nasıl 
adapte olacağımızı bilemiyoruz. 
Hatta öyle bir hızda büyüyor ki, 
daha önce görmediğimiz bir 
çabukluğu getiriyor. Tomás de Lara 
Aguilar, tespitlerine şöyle devam etti: 

Yeni para birimi ‘bilgi’ 
“Steve Jobs, üçüncü çevre için 
öyle bir platform oluşturdu ki, şu 
anda telefonlarımızda milyonlarca 
satır var ve bu harika bir şey. 
Yaşamlarımızı kolaylaştırıyor. Ama 
siber güvenlik anlamında Çevre 
3, tehlikelerle beraber büyüyor. 
Herhangi bir akıllı telefonda bugün 
artık karşımızda binlerce tehdit var. 

Barselona mesela kendi işletme 
sistemine sahip. Bu çok iyi bir şey, 
ama kentin bir yeri Çevre 2’ye 
aitken, bir tarafı da Çevre 3’e ait. 
Tüm bu tehditleri de düşünmemiz 
lazım. Siber güvenlik mastırı yapan 
bir arkadaşıma göre IoT, ‘internet 
of treats’, yani tehditlerin interneti. 
Artık 3 numaralı çevrede yaşıyorsak, 
siber güvenlik önlemlerini de 

bilmeliyiz. Dikkat etmezsek, her şey 
tehlikeli bir dijital orman olacak. 
Hepimiz dijital ortamın güvenli 
olabilmesi için çalışmak zorunda 
olduğumuzu biliyoruz. Sofistike 
tehditler ile insanoğlunun bütün 
tarihine kıyasladığımızda daha 
komplike bir süreçten söz ediyoruz. 
Siber tehditler sadece bir adım 
ötemizde. Neden bu kadar fazla 
tehdit var 3 numaralı çevre için? 
Çünkü bir saldırı yapacaksanız, 
gereken tek şey bir klavye. Nerede 
olursanız olun, fark etmez. Siber 
saldırı yapanların aradığı tek şey 
bilgi. Güç ve para Çevre 2’de 
de önemliydi, ama Çevre 3’e 
geldiğinizde her şey, yeni para birimi 
bilgi. Bizler bireyler, organizasyonlar 
ya da şirketler, hükümetler olarak 
tüm bu dönüşümün içindeyiz ve 
siber güvenlik sağlanmazsa bu 
dönüşüm de gerçekleşmezdi. 
Siber güvenlik, siber kahramanlar 
olmasa başarılamazdı. Tahminler 
bize şunu gösteriyor: Çevre 2 
ve Çevre 3 birbiriyle etkileşimli 
olacak. Dolayısıyla insanlık, siber 
kahramanlara ihtiyaç duyacak. Bu 
yüzden siber güvenlik alanında 
birkaç hafta önce bir master 
programı başlattık. 
Zaten son 15 yıldır siber güvenlik 
alanında çalışıyorum, son 15 yılda 
zamanımın çoğunu siber güvenlik 
çözüm ve ürünlerini satmakla 
geçirdim.” 

Bilişim Zirvesi’nde bir konuşma 
gerçekleştiren 24. Dönem 
Milletvekili ve BASAM Başkanı Rıfat 
Sait, şunları söyledi:
“Türkiye Cumhuriyeti olarak 2023 
yılı için 500 milyar dolarlık bir 
ihracat hedefimiz var. Bu ihracat 
hedefinin gerçekleştirilmesinde 
önemli bir dinamo var, bugün 
zirvesini yaptığımız bilişimin önemli 
bir dinamo olduğunu düşünüyorum 
ama çok daha önemli bir konu 
var aslında. Bu dinamonun başarılı 
ve etkin olması için yerli olması 
gerekiyor. Yerli bilişimin ihracat 
hedeflerimize ulaşılmasında 
önemli etkisinin olacağını 
düşünüyorum. Duvarların yıkılması 
için siber pehlivanların çıkmasını 
bekliyoruz. Yerli bilişim projelerinin 

desteklenmesi gerektiğini 
konusunda kuşku yok. 
BASAM başkanı olarak sizleri 
Balkanları görmeye, Balkanları 
keşfetmeye çağırıyorum. Balkanlar 
çok önemli pazar, 80 milyonluk 
bir nüfustan bahsediyorum ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin hemen 
yakınındaki önemli bir pazar. 
Balkanların mutlaka keşfedilmesi ve 
değerlendirilmesi lazım. Yabancı dili 
çok iyi bilen, teknolojiyle yakından 
takip eden ve eğitim altyapıları çok 
güçlü gençler var. Balkan insanının 
iş disiplini ve teknik özgeçmişi de 
çok güçlü. En önemli özelliği de 
insan kaynakları maliyetlerinin çok 
düşük olması, bu yüzden de özellikle 
yatırılar konusunda değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.” 

İNSANLIK, SİBEr KAHrAMANLArA İHTİYAç 
DUYACAK

‘BALKANLArDAKİ POTANSİYELİ 
DEğErLENDİrELİM’
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Accenture Digital Ortadoğu ve 
Türkiye Ülke Lideri ve Yönetici 
Ortağı Xavier Anglada, Bilişim 
Zirvesi ‘17’de ilk günün uluslararası 
açılış konuşmacılarından biri oldu 
ve ‘Digital Transformation Journey’ 
(Dijital Dönüşüm Yolculuğu) 
sunumuyla hem Accenture’ın 
küresel çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi hem de dijital gelecek odaklı 
beklentilerini paylaştı. 
Çok uluslu bir şirket olan 
Accenture’ın 150 ülkede ofisi 
olduğunu belirten Xavier Anglada, 
“Dijital ve küreselleşmeyle ilgili 
her şey bizim yaptığımız işlerin 
de merkezinde” dedi ve ekledi: 
“Murat Göçe, Bilişim Zirvesi 2018’i 
tanıtırken, duvarları yıkmaktan 
bahsetti. Ben de sunumumda bu 
duvarlardan bahsedeceğim.”
BT anlamında çok uluslu şirketlerin 
ve yerel şirketlerin deneyimlediği 
zorluklara değinen Xavier Anglada, 
yaptıkları bir araştırma ile pek 
çok ülkede CIO ve CTO’larla 
görüştüklerini, sonuçta şirketlerin 
yüzde 86’sında BT stratejileri ve 
sistemlerinin küreselleşmenin ortaya 
çıkardığı bariyerlere karşı son derece 
hassas olduğunu gördüklerini 
belirtti. Bu sonucu, “İnsanları, ürün, 
hizmet ve veriyi sınırlar içerisinde 
hareket ettirmek gittikçe zorlaşıyor 
ve küreselleşme ulusallaşma ve 
çok ulusluluk kavramlarında fikirler 
değişiyor” şeklinde yorumlayan 
Xavier Anglada’ya göre, bu da 
geleneksel küreselleşmeden 
bahsettiğimizde, son 15-20 yılda 
yaşadığımızdan farklı bir trende 
ilerleme demek. Küreselleşme 
2.0’dan bahsederken, aslında 
bunun ‘globalleşmeden uzaklaşma’ 
olarak adlandırılabileceği yorumunu 
yapan Anglada, bu tezini şöyle 
detaylandırdı: 
“Korumacı politikalarda büyük 
değişiklikler ve bunun önemli 

sonuçları var. Ticareti sınırlandıran 
tedbirlerin sayısı arttı ve artmaya 
devam ediyor. Evet duvarları 
yıkıyoruz, ama toplam ticaret 
faaliyetine baktığımızda durum 
farklı. Bir önemli nokta da doğrudan 
yabancı yatırımları. 2013’lerde 
bu başlıkta küresel bir gerileme 
yaşandı, ama 2016’da da yabancı 
doğrudan yatırımın istediğimiz 
hızda büyümediğini görebiliyoruz. 
Küreselleşmeyi yönlendirenler 
dijital şirketler. Mesela Amazon, 
çok uygun ve erişilebilir fiyatlarda 
hizmetler sunuyor ve bahsettiğimiz 
sınırlar ortadan kalkıyor. Küresel 
ticarette her şey çokuluslu 
şirketlerce yönetiliyor. Yoksulluğu 
azaltma çabalarına rağmen, 
piramidin üstünde 0,1’lik bir yatırım, 
piramidin alt tarafındakilere çok 
daha az etkide bulunuyor. Son 20 
yılda dijital dünya sayesinde fakirlik 
hattında azalma, bu anlamda 
politikalarda yeni bir açılım, küresel 
bir geçiş var. Piramidin bu alt 
kısmına daha fazla ürün ve daha 
fazla hizmet sağlanması noktasında 
dijital şirketler ciddi katkılarda 
bulunuyorlar. Ama bu devrim, yani 
korumacı politikaların artırılması, 
veri akışlarını yasal kurumlarca daha 
fazla düzenlenir hale getirdi. ‘Veri 
yeni petrol’ diyoruz, ama sadece 
yeni petrol değil, çünkü veri tekrar 
kullanılabilir, artırılabilir, değer 
yaratılabilir. Bu noktada dünyanın 
iki tarafı var: Bir taraf politikaları 
oluşturuyor, öbür taraf da daha açık 
bahçeleri yaratmaya çalışıyor.” 

Karmaşa daha da artacak
Xavier Anglada, bu noktada 
politikalara ve yasal düzenlemelere 
değinirken, korumacı politikalara 
ve bunların getirdiği sınırlamalara 
işaret etti. “Bu, çokuluslu şirketlerde 
geçmişte olduğundan daha fazla 
olumsuz etkiye sahip” yorumunu 

yapan Xavier Anglada’ya göre, 
CIO ve CTO’lar için yeni bir 
pazara girmek, daha fazla yasal 
düzenlemelere maruz kalmak 
demek olacak. “Evet duvarları 
yıkıyoruz, ama bunu yaparken, iş 
dünyası ve politikaları yapan tarafları 
bir araya getirmemiz lazım” diyen 
Anglada, iş dünyasına etkileri şöyle 
analiz etti:
“BT maliyetleri artacak. Önümüzdeki 
3 yıl içerisinde artan küreselleşme 
karşısındaki bariyerler, BT 
fonksiyonları için ciddi bir problem 
olmaya devam edecek. Çünkü 
operasyonel karmaşayı artıracak. 
Yani bu korumacı yaklaşım sebebiyle 
hem biz daha yüksek maliyetlerle 
karşılaşacağız hem nihai müşterilere 
de bu yansıtılacak. Kompleks yapı 
birçok boyutta etkilenecek. İlk 
boyut güvenlik ve bu konuda yeni 
yatırımların yapılması gerekecek. 
Sınırlar ötesi iletişim için uyum 
çalışmaları yapılması, daha entegre 
bir yaklaşım olması lazım ve 
etkinliğin artırılması gerekiyor. 
Ama bu da karmaşayı artıracak. 
Entegre edebilmek için daha fazla 
çaba harcamak gerekecek. İkinci 
boyutta, kısa vadede daha fazla 
istihdam olacak ama bu istihdamın 
değerlendirilmesi konusunda bir 
yetersizlik olacak ve yetenekleri 
bulmak daha zor olacak. Üçüncü 
boyutta, dijital beceriler konusunda 
bazı sınırlamalar olacak. Örneğin, 
şirketlerinizde bulut ve analitik gibi 
konularda yatırım yaptınız, ama 
bulut hizmetlerinde bazı değişiklikler 

olacak, veriler ilgili ülkenin bulut 
yapısında kalacak. Son boyutta ise 
stratejik ve operasyonel planların 
ciddi şekilde revize edilmesi 
gerekecek. Çünkü küreselleşme 
karşısında artan engeller, 
organizasyon içerisinde bulunan 
BT ve operasyon sorumlularına 
zorunluluklar getirecek. Pek çok 
yeni teknolojimiz var ve küresel 
dönüşümün bir parçasıyız, bu 
tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. 
Bu anlamda iç stratejilerin buna 
göre uyarlanması ve yeni teknolojiler 
kullanılarak bunun yapılması 
lazım. 2000’lerde lokallikten 
uzaklaşma, yani küreselleşme 
trendi vardı. Bugünse dört önemli 
nokta var. Birincisi gündeminizi 
yeniden düzenlemeniz, stratejik 
planlamaya yeni bir bakış açısı 
katmanız lazım. İkincisi; yerel 
avantajları oluşturmanız, BT 
stratejilerini, süreçleri ve altyapıyı 
adapte ederken, bütün pazarlarda 
tam olarak yerel kalmaya devam 
edebilmeniz lazım. Üçüncü olarak; 
verinin riskini ortadan kaldırmanız, 
karar alma mekanizmalarını 
optimize etmek ve yıkıcı etkileri 
önleyebilmek için en önemli bilgi 
akışlarını yeniden değerlendirilmesi 
ve korunması gerek. Dördüncüsü; 
bu anlamda yeni teknolojilerin, 
kompleks ve evrimleşen yasal 
kuralları ve mevzuatları takip 
edebilmek için kullanılması gerek. 
Bizim de bununla baş edecek 
yöntemlerimiz, araçlarımız ve 
fırsatlarımız var.” 

KÜrESELLEŞME,
YErELLEŞMEYE (Mİ) DÖNÜŞÜYOr?

Accenture Digital Ortadoğu ve Türkiye Ülke Lideri ve Yönetici Ortağı
Xavier Anglada
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Actility Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Satış Direktörü Ahmed Bouna, 
Bilişim Zirvesi ‘17’nin ilk gününde 
‘Digital Tranformation Initiating 
New Technologies’ (Dijital Dönüşüm 
Yeni Teknolojileri Çağırıyor) başlıklı 
sunumuyla, IoT hizmetlerinin 
gelişimini ve bu başlıkta elde 
edilebilecek faydaları paylaştı. 
Fransız bir şirket olan Actility’nin 
yüzde 60’lık pazar payına ve küresel 
bazda birçok temsilciliği olduğuna 
değinerek sözlerine başlayan 
Ahmed Bouna, “Eminim herkes 
IoT’nin kaçırılmaması gereken bir 
fırsat olduğunu düşünüyordur” 
dedi. Bu yapının arkasındaki 
farklı pazar segmentlerine 
işaret ederek, bunların hepsinin 
hedeflenebileceğini hatırlatan 
Bouna, tesis yönetimi olabilir, 
duman detektörleri gibi, akıllı 
park hizmetleri gibi ya da akıllı 
ışıklandırma gibi hizmetler, birçok 
akıllı hizmetler gibi örneklerle 
akıllı şehirleri tanımladı. Endüstri 
4.0 döneminde girişimcilerin ve 
şirketlerin sistemleri için bazı 
önleyici tedbirler almalarının da 
kolaylaşabildiğine dikkat çeken 
Bouna, akıllı tarımın da önemli 
bir örnek olduğuna değindi. “IoT 
kullanılarak daha optimize hizmetler 
sunulabilir, sıcaklık ve nem 
ölçülebilir” örneğini veren Bouna, 
lojistik sektöründe IoT’nin önemini 
de, “Türkiye'de her bir varlığınızı 
tek tek takip edebiliyorsunuz, ister 
konteyner olsun, palet olsun, isterse 
insanlar olsun. Lojistik sürecinde her 
şeyde IoT kullanılabilir” sözleri ile 
tanımladı. “Teknolojinin bulunduğu 
her yerde IoT olabilir. Dijitalleşme 
trenini kaçırırsanız, geride kalırsınız” 
diyen Bouna, bunun sadece Türkiye 

için değil, küresel bazda tüm ülkeler 
için geçerli bir gerçek, operatörler 
ve kullanıcılar için önemli bir 
unsur olduğunun da altını çizdi. 
“Operatörlerin isimlerinin burada 
yer alması gerekiyordu” eleştirisini 
yapan Ahmed Bouna, şöyle devam 
etti: 
“Devletlerin de buna önem 
vermesi, sistem entegratörlerinin 
de muhakkak pazara giriş yapması 
daha iyi verim alınabilmesi için 
gerekli. ‘IoT yapmak istiyorum’ 
diyor herkes, ama hangi teknolojiyi 
kullanacak acaba? Buraya 
yaklaşma noktasında ya geleneksel 
bir teknoloji, yani 2G, 3G, 3G 
kullanılabilir ve ekonominize bağlı 
olarak bunlar değişebilir. Bunun 
dışında, tabi ki aplikasyonlara da 
odaklanmanız gerek. Detaylara 
bakarsak, LWA’in arkasında neler 
olduğuna bakalım. Pil ömrü, 
sensörlerin ömrü ve hizmet etmek 
istediğiniz alanın menziline bağlı. 
Farklı hizmetler ve teknolojiler 
uygularken LPWA’i kullanmak 
çok daha iyi. LTE gibi teknolojiler, 
herkesin IoT hizmetleri anlamında 
sizlere sunabileceği teknolojiler. 
Akıllı kentlerde altyapı ve şebeke 
var. Kullanıcının tüketim oranını 
toplamak istiyorsanız, birinin 
kapısına gidip ne kadar elektrik 
tükettiğini ölçmeye artık gerek 
yok. SIM kart koyduğunuzda bir 
sayaç çalışacak ve su veya elektrik 
tüketimini çok daha rahatlıkla 
ölçebileceksiniz. Böylece eski 
teknolojinin işi de azalacak. Yeni 
teknolojiyi adapte ettiğiniz zaman 
operatör, şebeke kullanıcı veya 
firmalar olarak bir yerde kendi 
elinizle kendi yolunuzu çiziyor ve 
IoT hizmetleriyle işinizi daha da 

kolaylaştırıyorsunuz.”

Üç farklı teknolojiden hangisini 
seçmeli? 
Her bir teknolojinin artısı ve eksisi 
var. Bu hatırlatmayı yapan Bouna, 
NB-IoT (Dar Bant-Nesnelerin 
İnterneti- Narrowband IoT) 
başlığında küresel örnekleri paylaştı 
ve Türk şirketlerinin bu yapıda 
yerini almasının, bu alanda küresel 
bir işbirliği latformu olan LoRa’nın 
büyümesne ve bu platformda 
yer alan Actility’nin konumuna 
dikkat çekti. “Actility’nin CTO’su 
teknik komitenin de başkanlığını 
yürütüyor. Yani önemli bir aktivistiz 
bu ittifak içinde ve bu birliği sizlere 
tavsiye ederiz” diyen Bouna, 
sunumuna şöyle devam etti: 
“LoRa; önde gelen telekom 
operatörlerinin desteklediği bir 
yapı ve böylece önemli küresel 
çalışmalara imza atılıyor. Üç farklı 
teknoloji türünden bahsettim: 
LoRa, NB-IoT ve Sigfox. Ama 
kim kazanacak, hangisi sizin için 

uygun olacak? Mobil operatörlerin 
de düşünmesi gerek, ‘acaba bu 
sisteme geçsek iyi olur mu, yoksa 
5-6 yıl beklesek, ekstra bir yatırım 
yapsak 5G’ye geçsek mi? diye. Bu 
soruların sorulması ve şeffaf bir 
şekilde karar verilmesi lazım. Karar 
verdiniz diyelim, lütfen maliyetleri 
ve riskleri düşünün, hepsini bir kez 
daha değerlendirin. NB-IoT ile ilgili 
kritik nokta şu: Ekosistem nerede? 
Başarılı bir IoT sistemi sunmak için 
bir ekosisteminizin olması gerek. 
Bugün ekosistem oldukça küçük 
görünüyor. Küresel açıdan, büyük 
resme baktığınızda, özellikle bugün 
şunu söyleyebiliriz: IoT, şu anda 
LoRa’yı biraz daha gündemine 
oturtmuş durumda. 
Ama gelecek için bakarsak, 
tamamlayıcı bir yapı. LoRa ve NB-
IoT 5G ile gelecek, en azından 
beklentimiz bu yönde. 
Sizin işiniz, pazarınızın talepleri 
yüzde 75 LoRa ile karşılanırken, 
geri kalanı da NB-IoT ve 5G’nin 
karışımıyla olacak.”

HEr SEKTÖr IOT İLE YENİDEN 
TANIMLANACAK

Actility Orta Doğu ve Kuzey Afrika Satış Direktörü
Ahmed Bouna
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Bilişim Zirvesi '17'nin ikinci gününde 
katılımcıları, sektörün uzman 
isimleri ile buluşturan 'Dijital Sağlık 
Ekonomisi Platformu', Acıbadem 
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. S. Haluk Özsarı'nın 
sunumuyla başladı. 'Sağlık Sektörü 
Güncel Trendler' başlıklı konuşması 
ile Doç. Dr. S. Haluk Özsarı, her 
şeyin başında sağlığın geldiğini 
vurgulayarak, şu detayları paylaştı: 
“Bireylerin mutluluk kaynağı 
anlamında ciddi bir önem taşıyor. 
Sağlık sektörünün global büyüklüğü 
7,2 milyar dolar ve tarım ile gıdadan 
sonra dünyada en büyük ikinci 
sektör. Bulaşıcı olmayan hastalıklar 
ölümlerin yüzde 86’sını ve maliyetin 
yüzde 70’ini oluşturuyor. Kronik 
hastalıklar kırıcı harcamalara 

neden oluyor ve sonuçta insanlar 
evine daha az para götürüyor. 
Ekonomik gelişmişlik düzeyine de 
negatif etkisi oluyor. Hastayı kendi 
hastalığına, sağlık sorununa angaje 
etmeniz ve oluşan katma değer 
için de finansal teşvik oluşturmanız, 
entegre bir oluşumla bunu koordine 
etmeniz gerekiyor. Hangi hizmeti 
yapıyorum ve bunu nasıl koordine 
edebilirim diye düşünmeniz gerek. 
Gelecekte neler olduğu konusunda 
Davos’ta 2030 öngörüleri sıralandı 
ve bunlardan sağlıkla ilgili olanları 
paylaşmak isterim. Hastaneler 
önemini yitirecek. Evde bakım, 
hatta yazıcılarda biyobaskıyla organ 
üretimine kadar giden bir süreç 
öngörülüyor. Çevreye az zararlı 
ve sağlıklı besinler üretilecek. 
Büyük veri sayesinde dünya ve 

uzayın gizleri çözülecek. 2025’e 
kadar 50 yaş üstü nüfus artacak 
ve bu yüzden yüzde 70’i aşan bir 
kronik hastalık yüküne ulaşacağız. 
Bu sadece bizim değil, bütün 
dünyanın gördüğü bir durum. 
İnsanların 50’li yaşlarında yaptığı 
sağlık harcamalarının tüm yaşamı 
boyunca yaptıklarının neredeyse 
yarısına yakın olduğunu görüyoruz. 
Kişi başı sağlık hizmeti maliyeti 
çok önemsenen bir şey. Bütün 
müdahaleleri buna göre düşünmeye 
başladı dünya. Artık sağlıkta 
da belli ekonomik kavramları 
göz ardı etmeyeceğiz. Maliyet-
etkinlik-verimlilik gibi kavramlar 
bunların arasında. Eğilimlerde 
hasta güvenliği, disiplinler arası 
hizmet yaklaşımının geliştirilmesi, 
toplum sağlığı, maliyet ve hastaya 
sorumluluk verme odaklarına 
yönelik sağlık çalışanı eğitimi, 
tükenmişlik ve ezilmişliğe yönelik 
acil iş motivasyon ihtiyacı da 
önemli. Sağlığı koruma ve 
geliştirme anlamında hepimizin 
kendi sağlığımızla ilgili yapmamız 
gereken sorumluluklar var. Sağlığın 
belirleyicilerini devreye sokma ve 
koruyuculuğa odaklanma, klinik 
etkinlik yaklaşımında ise bütün 
dünyada yavaş yavaş sizin yaptığınız 
işlerin ne kadar amacına ulaştığı 
klinikte de ölçülüyor ve model 
olarak yansıtılıyor. Mutlaka hesap 
vermesini bilmeli, ne yapıyorsak 
ve kimlerle yapıyorsak onun 
hesabını, bilgi paylaşımıyla birlikte 
vermeliyiz.”

Sağlığa ‘girişimci’ gözüyle 
bakabilmeliyiz
B-Wise Wisdom Exchange Platformu 
Kurucu Ortağı Dr. Cenk Tezcan, 
'Geleceğin Dijital Sağlık Vizyonu' 
başlıklı konuşmasında, bir fütürist 
olarak sağlığın geleceğini anlatmaya 
çalıştıklarını vurguladı. 2006’dan 
2017’ye mobil sağlıkta ciddi yol 
kat edildiğine dikkat çeken Tezcan, 

eklemeden geçmedi: “Çok hızlı 
değişiyor, ama bitcoin gibi yenilikleri 
sağlıkta nasıl kullanırız diye hiç 
düşünmüyoruz.” Bu eleştirisi 
sonrası, Dr. Tezcan, şu önerilerde 
bulundu: 
“Biz geleceği bugün yaşıyor, 
insanları cep telefonları üzerinden 
takip edebiliyor, farkındalık 
yaratabiliyor, ilaçlarını aldırabiliyoruz 
zamanında, ama karar verebilirsek. 
Bugün herhangi bir iş modelinde 
mobil sağlıktan para kazanan 
kimse yok. Büyük veri ile ilk defa 
doktor, bilgiyle karşı karşıya. 
Eskiden dokunarak, görerek, 
muayene ederek yüzde 90 teşhis 
koyabiliyordu. Teknoloji geliştikçe 
bundan uzaklaşıldı, ama şimdi 
bilgi gibi korkunç bir silah var 
elimizde. Eğer istersek, insanların 
genetik bilgilerinden başlayarak o 
güne kadar geldikleri her bilgiyi 
bir veri halinde toplayabiliriz. Bunu 
konuşuyoruz, ama hala hastanın 
bütün hikayesini koyamıyoruz. 
Bunları denememiz gerek. Tıp 
fakültelerinde kod yazmayı 
öğretmemiz gerekiyor çünkü 
gelecek bizden bunu bekliyor. 
Sağlık harcamaları gittikçe artacak. 
Bu, bir dolu ekonominin çökmesi 
demek. Hastane ve doktorun dışına 
çıkmamız gerek ve bu, hastane 
dışında yeni bir takım hizmet 
şirketleri demek. Artık organ 
üretebiliyor, deri oluşturabiliyoruz. 
Tıp fakültelerine fütürizm dersleri 
koymamız gerekiyor. Birlikte 
çalışmayı da öğrenmemiz gerek. 
Başta da devletin biz girişimcileri, 
özel sektörü, sivil toplum üyelerini 
çağırıp dinlemeleri gerekiyor. 
Bunu kanunlaştırmamız gerekiyor, 
çünkü hepimizin değerleri ve 
tecrübeleri var. 100 yaşına kadar 
yaşayan insanlar, kronik hastalıklar 
artacak. O zaman ne yapacağız, 
sağlığı nasıl koruyacak, büyük veriyi 
nasıl kullanacağız? Önümüzde 
inanılmaz bir teknoloji olan 
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Dünyanın 5 yönetim merkezinden
biriyiz

Hitachi Healthcare Turkey Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Erman Akgün 
ise 'Dijital Sağlık' sunumu ile hem 
kurumsal yapılar hem de sağlık 
sektöründe küresel bazda yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
“Dünyada Hitachi’nin 5 bölgesel 
yönetim merkezinden birisi 
Hitachi Türkiye. Sağlık alanında 
Türkiye’den bütün Ortadoğu’yu 
ve Afrika’nın İngilizce konuşan 
kısmını yönetiyoruz” diyen Erman 
Akgün, çalışma yaptıkları alanları ve 
beklentilerini şöyle anlattı: 
“Bazı çözümleri de Türkiye’ye 
getirmeyi hedefliyoruz. Teşhis ve 
tedavi yöntemleri ilk ana çalışma 
başlığımız. Laboratuvar ekipmanları 
ve bir de bilgi teknolojileri işlerimiz 
var. Sistem entegrasyonunda faaliyet 
göstermekteyiz. Yeni çıkan akıllı MR 
sistemi bütün dünyada Japonya’dan 
sonra ilk defa geçtiğimiz hafta 
Türkiye’ye, İzmir’e kuruldu. Bu 
bölgeye Hitachi çok önem veriyor. 
Türkiye’ye getirmek istediğimiz 
bir çözüm de proton ışın tedavisi 

dediğimiz bir kanser tedavi sistemi. 
Normal bir radyoterapi sistemi 
bütün hücrelere zarar verirken, bizim 
ışın tedavisi yöntemimizle sadece 
kanserli hücreye ışınlarını gönderip, 
diğer sağlıklı hücrelere zarar 
vermeden işlem gerçekleştiriliyor. 
Büyük veri platformu yatırımımız 
var ve analizini de biz yapıyor, 
toplum sağlığı yönetiminde bunu 
kullanıyoruz. Yapay zekâyla 
teşhiste ve akıllı sağlıkta benzer 
uygulamaları kullanıyoruz. Klinik 
verinin, veri platformundan 
geçtikten sonra kullanılması, uzaktan 
iletişimle hekime bilgi verilmesi gibi 
uygulamalarımız söz konusu. Sentinel 
yöntemiyle cihazlarımız önleyici 
bakım yaklaşımı altında merkeze 
ya da servisin verildiği noktaya 
bağlanıyor. Kanser araştırmalarında 
da büyük veri kullanımı söz konusu. 
Hitachi’nin bir robot teknolojisi var. 
Ana işlerimizden birisi radyoloji. 
Radyolojide klasik iş akışında klinik 
departmandan iş isteği geldiği 
zaman, önce teknisyen tarafından 
çekim yapılıyor. Ama çekim sırasında 
hastanın doğru pozisyonlandırılması 
çok önemli. Biz bunu yapay zekayla 
yapıyoruz. Doğru pozisyonla doğru 
veri alınabilmesi için makine ile doğru 
pozisyonla görüntü alındıktan sonra 
otomatik bir teşhis desteği veriyoruz. 
Tabi ki teşhisi koymak hekimin görevi, 
ancak biz yardımcı oluyoruz. Benzer 
bir teknolojiyi Alzheimer’ın teşhisi 
için de kullanıyoruz. Laboratuvarlarda 
Hitachi’nin laboratuvar ekipmanları 
kullanılmakta ve her noktada bilgi 
teknolojilerini kullanmaktayız.”
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giyilebilir teknolojiler var. Sağlık 
çalışanları olarak teknolojiyi benden 
dinlemek bir şey ifade etmiyor. 
Teknoloji, kullandığınızda çok 
yararlı. Hepimizin dahi olmasına 
gerek yok. Aramızdan da ‘bu 
verileri nasıl sağlıkta kullanabilirim?’ 
diyen girişimciler çıkmalı. Yeni iş 
modelleri bulmak zorundayız, çünkü 
hastanede tıkanıp kaldık. (Bir soru 
üzerine) Bu gereklilikler karşısında 
en büyük engel ise meraksızlık. 
Üniversitelerde ders veriyorum 
ve aynı şeyi öğrencilerimde de 
görüyorum, merak yok Türk 
gencinde.”

Yaşlanan nüfus ve artan kronik 
hastalıklar devri
Gentest Enstitüsü Direktörü 
Dr. Serdar Savaş, 'Dijital Sağlık 
Ekonomisi Platformu; Big Data ve 
6K Tıbbı' sunumu ile büyük verinin 
sağlık sektöründeki konumundan 
bahsetti. 
İçinde bulunduğumuz beşinci 
evrede oldukça düşük bir ölüm 
hızına, doğurganlığın da ölüm 
hızının altında olduğuna işaret eden 
Dr. Savaş’a göre, bu beşinci evrenin 
sonuçları bir toplumun yaşlanması 
ve kronik hastalıklarda artış demek. 
Kalp krizleri kanserler, obezite gibi 
hastalıkları örnek gösteren Dr. 
Savaş, hasta sayısı, ölüm sayısı, 
bunların ekonomik maliyetleri ve 
işgücü kaybından kaynaklanan 
ekonomik kayıpların önümüzdeki 
yılların böyle bir geçiş yaşattığını 
belirtti. “Şu anda da ülkemizdeki en 
önemli hastalık sebepleri bunlar” 
diyen Dr. Serdar Savaş, yorumlarını 
şöyle devam ettirdi: 
“6K tıbbı; gelecekte bu hastalıklarla 
mücadele. Bu kişiye özel olmalı, 
çünkü bu kronik hastalıkların 
gelişme mekanizmaları bireyin 
genetik yapısına göre farklılık 
gösterir. İkincisi, geleceği 
öngörmek ve kestirimci olmak. 
Üçüncüsü koruyucu olmak, 
hastalığın gelişmesini önleyebilmek. 

Dördüncüsü kapsamlı olması. 
Çünkü sistemsel olarak bir 
hastalığın birçok nedeni vardır. 
Beşincisi, kanıta dayalı olması. 
Altıncısı da katılımcı olması. 
Birçok meslektaşım internetten 
araştırmasını yapıp gelen hastadan 
hoşlanmıyor. Bu hastaya saygı 
duymamız lazım. Birincisi genetik 
nedenlerle hasta oluruz. İkincisi 
dışarıdan bir bakteri alıp grip 
olurum, tifo olurum ve bunların 
genlerle alakası yoktur. Bunlar 
da dış çevre kaynaklı hastalıklar. 
21. Yüzyıl hastalıklarının esasını 
oluşturan kronik hastalıklarda 
genetik yatkınlık vardır, ama kimse 
annesinden kalp kriziyle doğmaz. 
Bu genetik özelliklerin üzerine 
yaşam tarzı ve çevresel faktörler 
eklendiğinde kompleks hastalıklar 
ortaya çıkar ve işte bu durum bizi 
hasta eder. Gelelim veri ihtiyacına. 
Sistem biyolojisi, genetik bilgi, 
gen ekspresyonu gibi süreçleri, 
sonra bireyin yaşam tarzını bilmek 
lazım. Dış faktörler de önemli. 
Geniş yaşam ortamı, ev ortamı, iş 
ortamı ve bu ortamlarda bulunan 
radyasyon, rutubet, kimyasal, 
hayvanlar tüm bunlar sağlıkta etkili. 
Stres, dış dünyanın üzerimizde 
oluşturduğu baskı değil, bizim bu 
baskıya verdiğimiz tepkidir. Stresin 
ölçümü, farkındalığı ve yönetimini 
sağlamak mümkün. Tüm bunları 
bilirsek, o kişinin nokta atışı hangi 
hastalığa yakalanma riskinin yüzde 
kaç olduğunu ve bu kişinin ne 
yapması gerektiğini söyleyebiliriz. 
Bu verilerin toplanması, verilerin 
birbiriyle ilişkilerinin tanımlanması, 
bu verilerden bilgi oluşturulması ve 
bilgi ile karar destek sistemlerinin 
kurulması lazım. Tüm bunlar büyük 
veri. Bireylerden, coğrafi dağılıma 
dayalı nüfustan toplanacak veriler 
miktarları itibariyle çok fazla bir 
hacim oluşturacaktır. Birçoğu 
gerçek zamanlı olarak aktarılmalı. 
Self servis analizler, geniş 
çeşitliliği alan veri kaynaklarının 

birleştirilmesine ve bağlanmasına 
olanak sağlıyor.”

İnsanların alışkanlıkları ile 
savaşmamak gerek
'Hasta Odaklı Ürün Geliştirme' 
başlıklı sunumu ile Spirohome 
CEO'su Merthan Öztürk, 2014 
yılında kurdukları şirkette kronik 
solunum hastalıkları üzerine kafa 
yorduklarını, astım hastası bir 
arkadaşın deneyimleriyle başlayan 
bir süreç olduğu bilgisini verdi. “Bu 
hastalıklar, bu insanlarla ömür boyu 
birlikte olan hastalıklar” tespitini 
paylaşan Merthan Öztürk, şöyle 
devam etti: 
“Akciğer verilerini takip etme 
konusunda teknoloji ve deneyimi 
değiştiren bir ürün sistemi 
geliştiriyor, önümüzdeki yıl başı 
itibariyle satışa hazır hale getirmeyi 
hedefliyoruz. Bu yeniliğin aslında 
kuvvetli bir empatiyle başlaması 
gerekiyor. Tüm deneyimi, 
birey açısından düşünmek 
gerek. Birbirimizin iletişimini 
gördüğümüzde birçok yenilik fırsatı 
görebiliriz aslında. Görünmeyen 
ama sistemin çok önemli parçalarını 
oluşturan birçok firma, ilaç firmaları, 
eczaneler gibi çok fazla paydaş var. 
Hepimiz konuşmalarımızda farklı 
paydaşların farklı problemlerine 
değindik. Genellikle gördüğüm 
şey sağlık sektörü denildiğinde 
hastalık üzerinden konuşmak 
yerine, biz diyoruz ki hastayı 
konuşalım, hasta odaklı deneyim 
gibi kavramları sorgulayalım. Hasta 
müşteri demek aslında birçok etik 
mecrada yanlış algılanabilir, ama 
hastanın gözünden baktığımızda 
aslında çözüm burada gizli. 
Hastaların aslında farklı kriterleri 
var. Bizim teknolojinin bulutsu 
dünyasından çıkıp, insani boyutuna 
inmemiz ve hastanın hayatındaki 
süreçlere dokunmamız gerekiyor. 
Son iki yılda Sağlık 4.0 konuşmaya 
başladık. Ama unuttuğumuz, 
kaçırdığımız gerçek deneyimler 

var. Hastaneye gidiyorduk, artık 
hastaneye gitmememiz lazım 
çünkü maliyetler çok yüksek. 
Dolayısıyla mobil sağlığın bu kadar 
gündeme gelmesinin temelinde 
teknolojinin düşük maliyete yüksek 
erişime kavuşması ve bizim bunun 
perspektifinde düşünmemiz 
gerektiğine inanıyorum. 
Burada kritik nokta; insanların 
alışkanlıklarıyla savaşmamak. 
İnsanların ne istediğini doğru 
anlamaya çalışmak da çok güçlü bir 
empati kası geliştirmekle yapılabilir. 
Yani empati ve korkutarak değil, 
sevdirerek tedavi etmekle.”

Kalp piliniz haklanırsa… 
Verilen iletişim arası sonrası ilk 
sunumu Social Touch & Tek 
Doz Dijital Kurucusu Dr. Sertaç 
Doğanay, 'Sağlıkta Yapay Zeka ve 
Dijital Dönüşüm' ile yaptı. İhtiyaçlar 
piramidinin altına son zamanlarda 
yeni şeyler eklendiğine dikkat 
çeken Dr. Doğanay, küresel bazda 
siber suçların gelişimini ve bunun 
maliyetlerini de paylaştı. “2022’de 
dünyada siber suçların dünyaya 
vereceği zarar yaklaşık 4 trilyon 
dolar, yani Türkiye GSMH’sının 4 
katı olacak” dedi ve siber risklerin 
sağlıkla bağlantısını şöyle anlattı: 
“Kullandığınız dijital aletlerin 
tamamı haklanabilir durumda. 
Küresel bazda veri katlanarak 
artıyor. 2010 senesinde bir insanın 
günlük maruz kaldığı veri 85 iken, 
2025’te her gün yaklaşık 5 bin 
tane veriye maruz kalacağımız 
tahmin ediliyor. Cep telefonunuz 
veya bilgisayarınız haklandığında 
bunun çözümü var. Ama gerçek 
anlamda kalbiniz haklanabilir 
mi sizce? Evet. Yaklaşık 1,5 ay 
önce Amerika’da takılan büyük 
orandaki kalp pillerinin siber 
güvenliğinin problemli olduğu 
ortaya çıkmış. Hayatınızda hiç 
görmediğiniz bir insan, kalbinizi 
haklayabilir ve hiçbir uzman bunu 
ortaya çıkaramaz. Bilişim uzmanları 
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diyor ki, yakın zamanda biri 
ölüp otopsiye girdiğinde yanında 
bir bilişim uzmanı gerekecek. 
Bu güvenlik sorunlarını gözden 
kaçırmamak zorundayız. Şimdi 
cep telefonunuzun arkasına 
bağlayabileceğiniz bir ultrason 
cihazınız olabiliyor. Koca bir 
laboratuvar kurmuyorsunuz da bir 
çipiniz oluyor ve onun üzerinde 
simülasyon yapıyorsunuz. Bu yıl 
ilkokula başlayacak çocukların 
yüzde 65’inin, çalışma çağına 
geldiklerinde ne iş yapacakları 
belli değil. Mesleklerinin adı 
henüz konulmamış. Her şeyinizin 
vücudunuzda olduğunu düşünün. 
Mobil sağlık için çok kritik 
gelişmeler bunlar.”

'Dijitalleşme Sağlık Ekonomisini 
Nasıl Dönüştürecek?' paneli, Dijital 
Sağlık Ekonomisi Platformu'nun 
da finalini oluşturdu. Acıbadem 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Uğur Sezerman'ın yönettiği 
panelin katılımcıları ise Datasel 
CEO'su Andonis Filippidis, Nobel 
İlaç Uygulama Geliştirme ve Süreç 
İyileştirme Müdürü Ergun Bağcı ve 
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri 
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi 
Müdürü Serhan Dereli oldu. 
Şu anda Türk genom projesini 
başlattıklarını, bunun bireysel 
danışma programında yer aldığını 
belirten Uğur Sezerman, 100 bin 
insanın genom programını çıkarmayı 
ve tedavilerinde kullanmayı 
hedeflediklerini vurguladı. Datasel 
olarak sağlık teknolojileri alanında 
faaliyet gösterdiklerini, hasta 
yönetim bilgi platformu ve genel 
olarak sağlık yönetim teknolojileri 
ürettiklerini belirten Andonis 
Filippidis, büyük verinin gerçekten 
ne olduğunu bildiklerini, binlerce 
insanın bu sistem üzerinden hizmet 
aldığını ve yurtdışında daha başarılı 
olduklarını belirterek kurumsal 
yapısını tanıttı ve şöyle devam etti:  

Türkiye’nin potansiyelini daha 
iyi değerlendirmeliyiz
“Dijitalleşme çok önemli Türkiye’de. 
Çünkü sektörü yönetmek için 
dijital sektörlere ihtiyacınız var. 
Dünyanın en büyük Amerikan veri 
tabanı işletiyoruz Türkiye’de. Sağlık 
bilgi ile ilgili bir veri tabanı. Kişisel 
sağlık kaydı oluşturduk. Güzel bir 
iletişim altyapımız var. İnanılmaz 
büyük sağlık hizmetleri sunan 
Amerikan şirketleri Türkiye’de 
bizim teknolojilerimizi kullanarak 
hizmet sunuyor. Demek ki yeni 
piyasalar açıyoruz bilgi ile özellikle 
sağlıkla ve teknolojiyle. Ama 
Türkiye’de bu potansiyeli daha 
verimli kullanmamız gerekiyor. 
Sağlık sektöründeki harcamaların 
yüzde 80’i kronik hastalıklar için 
ve bu harcamaları daha verimli 
yapmak, doğru harcamak önemli. 
Teknoloji inanılmaz bir katkı sağlar 
bu konuda ve bu finansal kaynakları 
daha verimli kullanabiliriz. Bizim gibi 
toplumlarda geri ödeme sistemleri 
çok önemli. Özellikle insanlara daha 
iyi hizmet sunmak için bu konuda 
çözümler gerekiyor. Özellikle 
devlet tarafından daha çok destek 
bekliyoruz. Avantajları inanılmaz 
çok. Çoğu insan doktora gitmiyor 
veya nadir gidiyor. Hastaneler 
birbirine bağlıysa, eğer dün 
Ankara’da bir kan testi yapmışsam 
İstanbul’da tekrar yapmak zorunda 
değilim. Bu yüzden ekonomik 
etkisi çok yüksek. Dijitalleşmek 
çok çok önemli, devlet tarafından 
harcamaları da kontrol altına almak 
mümkün. Güzel bir yemek pişirmek 
için her malzeme var, bunu iyi 
kullanmamız gerekiyor.” 

İlaç sektörü, girişimleri izliyor
Panelde ilaç sektörünü temsil 
ettiğini belirterek sözlerine başlayan 
Ergun Bağcı, sektörün dijitalleşme 
fırsatlarına değindiği konuşmasında, 
ilacı ‘bütünün bir parçası’ olarak 

tanımladı ve “Yapabileceklerimizden 
önce yapamayacaklarımızdan 
bahsetmek isterim” dedi. Türkiye’de 
hastaneler ve ilaçlarla ilgili kısıtlara 
işaret eden, “Reklam yapılamaz 
mesela” örneğini veren Ergun 
Bağcı, konuşmasına şöyle devam 
etti:
“Reklamı olmadan hiçbir şey 
yapamayız. Lojistik ve BT’de, yani 
benim de sorumluluğum olan 
tarafta, pek çok alanda kısıt var. 
Yaptığım her şeyi ilk günden 
son güne kadar bakıp geriye 
doğru dönebilmem gerekiyor. 20 
ülkede Nobel var ve toplamda 
bin 500 kişilik bir iş yükünden 
bahsediyorum. Bu satış gücü ile 
bir CRM projesi yapıldı. Bizim 
satış ekibimizde olmayan bir 
süreci tamamen dijitalleştirdik. 
Bunu yaptık, çünkü şirketin 
iki tane ana hedefi var: Satış 
tarafında verimlilik ve büyüklük. 
Değer zincirimiz dijitalleşme, yol 
haritamız hazır. Satıştaki önemli 
kısımlarını yıl sonunda tamamlamış 
olacağız. Ruhsatlama süreçlerini 
hızlandırıyoruz. Oradaki süreçler 
inanılmaz bürokratik. Biz bir 
ürüne niyet ettikten sonra en iyi 
ihtimalle zaten 5 yıl sonra satışa 
sunabiliyoruz. Bugün 5 liraya 
satacağım diye yola çıktığım 
bir ürünü 5 yıl sonra 2 liraya 
satabileceksem bunun ekonomik 
etkisi çok büyük oluyor. İlacın doğru 
şartlarda doğru şekilde yapılması 
gerekiyor. Türkiye’ye doğudan 
baktığınızda çok gelişmiş bir ülke. 
Vitamin gibi reçeteyle satılmayan 
‘tüketici sağlığı’ dediğimiz şeylerde 
biraz daha serbestiz. İlaçların 
düzenlemelerin pek çoğu olmasına 
rağmen reklam yapabiliyorsunuz, 
TV reklamı verebilirsiniz belki ama 
birçok kısıtlamayla yapıyorsunuz. 
Saha eğitimi için ekonomik anlamda 
bize en çok kazanç sağlayan ve 
görüşmeye başladığımız firmalar 
genellikle start-up firmalar. Bunların 

hepsini düşünüp planlıyoruz, her 
birinin ekonomik gelir getireceğine 
inanıyoruz. Özellikle büyük projeler 
sonrası sağlamasını yapıyoruz ve 
bugüne kadar da hiç beklediğimizin 
altında kalmadık.”

Onay süreçleri hız kazanmalı
Serhan Dereli ise konuşmasına 
hedeflerini vurgulayarak başladı: 
“Kendi hizmet süreçlerimizi 
mükemmelleştirmeye çalışırken, 
diğer taraftan da yeni teknolojilerle 
bu çözümleri daha verimli, 
daha etkin hastalarımıza nasıl 
ulaştıracağımızla ilgili çözümlerin 
peşindeyim.” Temel olarak verdikleri 
hizmeti hastane öncesi ve sonrasını 
kapsayacak bütün sağlık çözümleri 
olarak tanımlayan Serhan Dereli, 
önleyici koruyucu sağlık ve erken 
teşhis çözümlerinin, sensörler ve 
büyük verinin buradaki konumunun 
önemine işaret etti. Serhan Dereli, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Yönetimlerin sahadaki ekiplerin 
kullanımı, onların yaptıkları 
hizmetlerin merkezle doğrudan 
haberleşmesi, merkezi bir operasyon 
merkezi gibi sonsuz ve teknolojinin 
bütün nimetlerinden yararlandığımız 
bir teknolojik altyapısı var. Burada 
yaptığımız her şey bir tasarrufla 
sonuçlanıyor, ama hizmet 
götürdüğümüz hastalarımıza bu 
sağlık çözümlerinin belki de yüzde 
5’ini sunabiliyoruz. Çünkü bunun 
sonunda en büyük problemimiz 
‘kim ödeyecek?’ sorusu. Şu anda 
hiçbir sağlık çözümü, istisnalar 
dışında, hiçbir sigorta sisteminin 
ödeme kapsamında değil. Oradaki 
dünyayı büyütemiyoruz, ama 
teknolojik altyapı ve teknolojik 
çözümleri düşündüğümüzde 
hepsi hazır. Ürettiğimiz ama 
büyütemediğimiz, sizlerin de 
büyük ihtimalle duymadığı pek 
çok çözümümüz var. Bunların 
başında sağlık portali oluşturmak 
var. Hedefimiz burada insanların 
ölçümlerini almak değil. İnsanların 
ne ölçümledikleriyle değil, ne 
yapmaları gerektiğiyle ilgili bir 
platform. Operasyonel dijitalleşmeyi 
konuştuğumuzda en büyük 
kazanım çalışanların memnuniyeti. 
Öte yandan müşterinize, hastanıza 
kattığı değer de var. Toplumun 
diyabet riski altındaki yüzde 
10’unun çeşitli kontrollerle yüzde 
1’ini etkileyebilsem hem Türkiye’ye 
hem küresele etkisi olur. 
Burada teknolojik çözümler hazır 
ve hepsi bir şalterin kaldırılmasını 
bekliyor. Türkiye’de 20’den fazla 
bunu yapabilecek hazır şirket 
bekliyor. Tek bekledikleri şey bir 
yerden onay ve sonrasında mobil 
aplikasyonlar üzerinden çok hızlı bir 
şekilde milyonlara ulaşılabilir, 
o milyonlarla yüz binler 
kazanılabilir.” 
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Bilişim Zirvesi '17'de "Veri 
Yönetimi Platformu", sektörün 
uzman isimlerini bir araya getirdi. 
Açılış konuşmasını yapan Runibex 
Teknoloji Grubu İş Geliştirme 
Direktörü Kaan Şen, 'Kaçınılmaz 
Cloud Dönüşümü ve Kurumsal 
Çözümler' başlıklı sunumuyla 
‘Runibex’ yapısını tanıtarak 
konuşmasına başladı. “Tüm 
ürünlerimiz tamamen bulut üzerine 
geliştirilmiş gerek platform gerek 
altyapı olarak tamamen bulutta 
çalışan ürünler” diyen Kaan Şen, bu 
stratejinin yanı sıra, SAP tarafındaki 
gelişmiş ortaklık ve hizmet yapısına 
dikkat çekti. Amazon Türkiye ile 
çalıştıklarını, müşterilerine hem 
mevcut altyapılarının dönüşümleri 
hem danışmanlık için, onların 
günlük yaşamlarında sistem 
altyapılarının nerede olduğunu ve 
ne tip problemlerle uğraşıldığını 
unutturacakları bir servis modeline 
ilerledikleri bilgisini veren Şen’in 
ardından söz alan Runibex Teknoloji 
Grubu CEO'su Fatih Özbağrıaçık da, 
“Yazılım yeteneklerimizle beraber, 
yeni bir ürünümüz de var. Bu da 
bulut ortamlarını tamamen çok daha 
basit yöntemlerle yöneteceğimiz bir 
yönetim konsolu” dedi. 

Google’ın bulutu fırsat yarattı
AloTech CEO'su Cenk Soyak ise 
'Bulutta Büyüyen Büyük Veri ve 
Yönetimi' sunumuyla, hem çağrı 
merkezi platformu AloTech’in bu 
başlıkta yarattığı yenilikleri paylaştı 
hem de veri yönetiminin incelikleri 
hakkında bilgiler verdi. “Şu anda 
270'in üzerinde müşterimiz, 900'ün 
üzerinde kullanıcımız var” diyen 
Cenk Soyak, AloTech platformunda 
günde ortalama 24 milyon istek 
geldiği bilgisini verdi. Çok hızlı 
büyüme sergileyen AloTech’in şu 
anda Türkiye'deki en büyük bulut 

çağrı merkezi altyapısına sahip 
olduğuna dikkat çeken Cenk Soyak, 
“Tümüyle Google'ın bulutu üzerinde 
çalışıyoruz ve Google'ın bulutu bizim 
için bir şanstı” yorumunu yaptı. 
Soyak, sözlerine şöyle devam etti: 
“Onlar bu platformu açıp 
kullandırmaya başladıklarında, biz de 
bir çağrı merkezi yazılımı yapmaya 
karar vermiştik. Google'ı seçtik 
ve şirketler belli avantajlar elde 
ediyor. Örneğin yatırım yapmadan 
başlıyorsunuz işe. Kod yazmayı 
biliyorsanız, buradan yer kiralayıp 
direkt uygulamayı geliştirmeye 
başlayabiliyorsunuz. Yeni bir 
müşteri gelmeden maliyetiniz 
artmıyor. Eğer Google'ı seçmeyip 
geleneksel yöntemle başlasaydık, 
128 tane sunucuya ihtiyacımız vardı. 
Bir start-up olarak başladık ama 
büyüdüğümüz için ‘stay-up’ diyorlar. 
Türkiye'de bu gelişim dünyası hızla 

gelişiyor ama hala yurtdışından geri. 
Şirketlerin hızla büyümeleri için 
önemli bir baraj bulut platformları. 
Eğer Google kullanmıyor olsaydık, 
farklı ülkelerde çalışamıyor olacaktık. 
Şu anda ise dünyanın herhangi bir 
yerinde 10 dakika içinde ve teorik 
olarak sınırsız büyüklükte çağrı 
merkezi kurabiliyoruz.”

Altyapıların güçlenmesi gerek
"Veri Yönetimi Platformu" 
kapsamında düzenlenen ilk panel 
‘Akıllı Veri; Bulutta Büyüyen Veri 
ve Verimli Yönetimi’ başlığında 
düzenlendi. Bilişim Altyapı 
Sistemcileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Taşlı’nın yönettiği 
panelin katılımcıları ise Akçansa 
Çimento CIO’su Evren Öcal, 
Runibex Teknoloji Grubu CEO’su 
Fatih Özbağrıaçık ve Amazon Web 
Services Türkiye Ülke Müdürü Yinal 
Özkan oldu. Bulutu artık bütün BT 
çalışanları için kaçınılmaz bir gidişat 
olarak tanımlayan Evren Öcal, veri 
miktarındaki büyük artışı hatırlattı. 
Artık daha da hızlanan işler 
karşısında, çok daha hızlı çözümlere 
yönelik ihtiyacın artışına işaret eden 
Evren Öcal, şöyle devam etti: 
“Üreticilerin de satış modellerinde 
değişiklikler görüyorum. Artık 
sistemler ‘kullandıkça öde’ye 
geçtiler. İşletmeler olarak biz de 
yazılım yapmak yerine, kullandığımız 
kadarını ödemeyi tercih ediyor, 
bu konulardan dolayı biz daha 
çok buluta yaklaşıyoruz. Bu, 
kaçınılmaz bir gidişat. Bir amacımız 
da verinin güvenilirliğini sağlamak. 

Mevzuatlarımız çok fazla ve bunlar 
işi yavaşlatıyor. Bulut yapılarında 
gayet güçlü yapıları var, ama onların 
nasıl yönetildiğini, nereye kadar 
bizim sorumluluğumuz, nereye 
kadar işletmeye bağlı yöneticinin 
sorumluluğu olduğunun daha 
net ayrımlarına ihtiyaç var. Önem 
verdiğim bir konu da, veriye 
kim sahip? Biziz belki, ama o 
verinin proses edilecek bir şekilde 
analitik ortamda geliştiğini iyi 
biliyoruz. Türkiye gerçekleri de 
var. BT altyapımız henüz çok iyi 
değil. Fiber altyapının çok yeterli 
olmadığını görüyoruz. Özellikle 
bizim gibi sanayi kuruluşları olanlar, 
çok yüksek seviyede veriye bağlı 
çalışan firmalar ve bu noktada 
altyapılarının biraz daha güçlenmesi, 
bunun için de yatırım gerekiyor. 
Üretimde kesintiye tahammülümüz 
yok. Geleceği düşünerek, iyi 
bir planlamayla bulutu da dahil 
etmemiz gerekiyor.”
Bu alandaki değişiklikleri yorumlayan 
Yinal Özkan ise “Eğer bugünkü 
gibi yarın da işlerinizi devam 
ettireceğinizi düşünüyorsanız, 
yanılıyorsunuz” diyerek sözlerine 
başladı. Veriyi işleme ihtiyacı 
inanılmaz artıyor, buna karşılık, 
mevcut imkanlarla bunu işlemek 
zor. “Kullandığınız kadar ödeyin, 
ölçeğiniz kadar satın alın, ihtiyacınız 
olmayan şeyi almayın” hatırlatmasını 
yapan Yinal Özkan, şu bilgileri 
paylaştı: 
Altyapınızı dikkatli oluşturun
“Büyümek çok kolay. Peki, 
küçüldüğünüz zaman ne olacak? 

SAHİP OLMAKTAN DAHA DA ÖNEMLİSİ 
VErİYİ DOğrU YÖNETEBİLMEK
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Çoklu Kanal Satış Yönetimi Çözümü EnRoute'un modülü olarak geliştirilen 

CommercePortal, e-ticaret yönetimi konusunda size çözüm sunuyor. 

CommercePortal ile B2B ve B2C kanallarınızdaki online satış süreçlerinin 

yanında, sipariş, sevkiyat ve tahsilat süreçlerinizi de kolaylıkla 

yönetebilirsiniz. 

www.univera.com.tr

Operasyonel Avantajlar Çözüm Fonksiyonları
• Otomatik Aktif Sanal POS

• Müşteri Hizmetleri/Şikayet Yönetimi

• Akıllı Filtre/Ürün Arama Seçenekleri 

• Kargo Yönetimi

• İstatistik ve Detaylı Raporlama

• Hediye Çeki/Puan Sistemi 

• Hazır Tema Tasarımı

• Banner/Slider Yönetimi

• Arama Motoru Optimizasyonu

• Mobil Responsive Site

• Hazır Mobil Uygulama

• SSL Güvenlik Sertifikası

Panorama’da E-Ticaret Dönemi

Panorama Entegrasyonu
• Ürün/Kategori/Marka Yönetimi 

• Entegre Müşteri Yönetimi

• Bayi/Distribütör Yönetimi

• İskonto/Kampanya Yönetimi

• Depo ve Stok Yönetimi

• Tedarik ve Sevkiyat Planlama







Pazartesi saat 10'daki iş yükünüzle 
Cuma gecesi 3'teki iş yükünüz 
aynı mı? Neden aynı altyapıyı 
kullanasınız? Çok ciddi değişimler 
var. Her şirket, büyük veri analiziyle 
inanılmaz şekilde değişiyor. 
Analizle, verinin büyüklüğünden 
çok, elinizdeki imkanlar çok 
önemli. Bazı veriyi veri ambarında 
inceleyeceksiniz, bazı veriyi hafızada 
inceleyeceksiniz, yedekleme 
ünitesindeki veriyi sorgulamak 
isteyeceksiniz. Dolayısıyla gerçekten 
iş yükü olan, bunun hesabını yapan, 
paranızın ve zamanınızın değerini 
bilen bir şirketseniz, araştırmanızı iyi 
yapmalısınız. Biz bu altyapıyı hazır 
alıyor ve erişimi açıyoruz. Bugün 
Amerika'daki, Japonya'daki şirketler 
hangi altyapıyı kullanıyorlarsa, aynı 
altyapıyı bugün eve gittiğinizde 
kullanabilirsiniz. Açık kaynak çok 
önemli. Bizim şirket olarak en çok 
inandığımız şey, son kullanıcıya 
özgürlük sunmak. Bugün Amazon 
dahil hiçbir şirketin size ‘bunu 
kullanacaksınız’ dememesi lazım. 
Güzel olan ise sizin bunun kararını 
bağımsız olarak verip, çalışacağınız 
ortamda seçebilmeniz. Şirket olarak 
inanıyoruz ki son kullanıcı için tek 
platform olmamalı. Hepimizin veri 
işlemesine ihtiyacı var.  Amazon şu 
anda 16 coğrafyada. Türkiye'de şu 
anda veri tutmuyoruz. Amazon’un 
global büyüme planları, bu ülkeler 
içinde Türkiye de var. Bu uzun vadeli 
bir proje.”

Servis; fırsat yaratan bir başlık 
oluyor
Bu değişim kapsamındaki avantaj ve 
dezavantajları katılımcılarla paylaşan 
Fatih Özbağrıaçık’a göre ise yazılım 
ve kurumsal çözüm üreten firmalar 
tarafında aslında gidişat çok net. 
“Çok hızlı bir şekilde çözümü 
deneyimlemek istiyorsanız deneyim, 
altyapılara vereceğiniz paraları 
bir kenara bırakıp sadece süreler 
bazında bakarsanız işin servis boyutu 
size bunları denemek açısından 
büyük avantaj sağlıyor” diyen Fatih 
Özbağrıaçık, bu yorumunu şöyle 
detaylandırdı: 
“İkinci boyut, gerçekten her zaman 
ucuz devam edecek mi. Bizim 
yaptığımız; bu altyapılarla beraber 
kurumsal çözümlerin müşterilere çok 
daha hızlı sunulmasını ve kullandıkça 
ödenecek yapıyı sağlamak. 
Geçtiğimiz yıllarda bazı fonksiyon 
farklılıklarından bahsediliyordu. Ama 
yazılım firmalarının dönüşümüyle, 
bizim gibi çözümler üretenler, 
daha çok SAP'nin çözümlerine 
odaklanması veya insan kaynakları 
çözümünü tamamen sunması 
gibi birçok ürünle aslında 
fonksiyonluluğun etkisini gördük. Bu 
da efektif olarak konunun tamamen 
nereye gittiğini gösteriyor.” 

Sunumlarınız kişiye özel olmalı
Panel sonrası verilen öğle arasının 
ardından Tmaxsoft Türkiye Genel 
Müdürü İlker Saltoğlu, 'Verinizin 
Büyüklüğü mü, İşlevi mi?' başlıklı 
sunumuyla katılımcıların karşısında 
yerini aldı. Büyük veri başlığında 
rakamsal detaylar paylaşan İlker 
Saltoğlu, “Geleceğin petrolü 
deniyor, ama bence bugünün 
de petrolü” diyerek, şu soruyu 
katılımcılara yöneltti: “Ama petrol 
kuyusunda kimler var, bunun sahibi 
kimler?” Bunların artık satılabilir 
hizmetler haline geldiğine işaret 
eden İlker Saltoğlu, kişiselleştirilmiş 
sunum ve tekliflerin giderek artan 
önemine vurgu yaptı ve şöyle devam 
etti: 
“Hiçbir bilgi gizli değil ve gün 
geçtikçe daha fazlasını bırakıyor, 
yorumlar yapıyor, coğrafi bilgiler 
veriyor, aplikasyonları kullanıyorum. 
Dolayısıyla şirketlerin duygusal veriyi 
de analiz edip bunlara göre birtakım 
hizmetler, çözümler, işlemler 
sunması gerekiyor. Herkesin, 
her kurumun, her şirketin kendi 
verileriyle, büyük veriyi alıp analiz 
edip kişiye indirgemesi, özele inmesi 
gerekiyor. Tmaxsoft, 1997 yılında 
kurulmuş Güney Kore menşeili 

bir şirket ve 20 ülkede faaliyet 
gösteriyor. İşimizin yüzde 60'ı Ar-
Ge. Kore'de amaç yerel ve milli 
yazılımlar çıkarmak. 2020 yılında 
42 ülkede olacak, 3 milyar dolar 
ciroyla bağımsız yazılım üreten en 
büyük firmalar arasına gireceğim. 
Hedefimiz; temelinde veri olan 
her çözümün içinde olmak ve bu 
amaçla Türkiye'de bazı programlar 
geliştirdik. Verinin olduğu yerde 
Tmaxsoft da olmaya çalışıyor. Bazen 
bu danışmanlık oluyor, bazen 
de altyapı çalışması. Yapmaya 
çalıştığımız şey sorun sahiplerine 
çözüm bulmak.”

İzleme ve operasyon platformu 
bir arada
Clonera-Solventaş Başarı Hikayesi, 
‘Felaket Anında Bulutta Veri 
Yönetimi’ başlığında Solventaş 
IT ve Enerji Müdürü H. Avni 
Haznedaroğlu ile Clonera Bulut 
Satış Müdürü Başar Küçük’ü 
buluşturdu. Avni Haznedaroğlu, 
ürün ve endüstriyel kazalarla ilgili 
Türkiye'de yeni bir yönetmelik 
çıktığını, bununla ilgili yaklaşık 500 
tesisin endüstriyel kazalara yönelik 
hazırlıklar yaptığını belirterek, “Bizim 
için önemli olan sadece endüstriyel 

kazalara karşı önlem almak değil, 
kaza sonrasını da yönetebilmek” 
dedi. Teknolojik yeniliklere 
kurumsal ilginin yüksekliğine 
dikkat çeken Avni Haznedaroğlu, 
“Solventaş'taki veri, aynı zamanda 
bulutta da saklayabildiğimiz bir veri. 
Teknolojik yatırımlar bu anlamda 
çok önem verdiğimiz bir konu ve 
bizi iş sürekliliğini artırabilen bir 
noktaya getirdi. Bulut projeleri, 
kendi içimizdeki veri merkezleri 
bu hizmeti sağlamakta” dedi 
ve sözü Başar Küçük’e devretti. 
“Clonera olarak biz müşterimize 
bir ürün satmıyoruz” diyen 
Başar Küçük, “Tam anlamıyla ek 
hizmet sunuyoruz. Clonera bir 
izleme ve operasyon platformu. 
Yani sistemlerinizi Clonera'den 
izleyebilirsiniz. CPU kullanımından 
herhangi bir makinenizle olan 
analitiğe kadar her şeyi gözlemleyip, 
gerektiğinde size sunabiliyor, 
sadece müşterilerimize değil, iş 
ortaklarımıza da bu hizmetlerimizi 
verebiliyoruz. 2 bin 400 sanal 
sunucuya hizmet veriyoruz” bilgisini 
verdi. 

Analitik metodolojiniz olmalı
Aims Analitik Bilgi Çözümleri Genel 
Müdürü Dr. Tülin Güzel, '360° 
Analitik Vizyon' başlıklı sunumuna 
“Pek çok konunun arkasında veriyi 
bilgiye dönüştürebilmek ve bu bilgiyi 
karar mekanizmalarına entegre 
edebilmek var” sözleri ile başladı. 
Dr. Tülin Güzel, şöyle devam etti: 
“Yapay zeka, 1950'lerden beri 
konuştuğumuz bir kavram. 
Temelinde veri var. Varlığını 
sürdürmek isteyen tüm kurumların 
hedefi büyüyebilmek, bunun 
için doğru rekabet edebilmek, 
rekabet için müşterisini 
tanıyabilmek, doğru planlama 
yapabilmek, insan kaynağını doğru 
konumlandırabilmek ve tanıyarak 
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yönlendirebilmek, doğru karar 
mekanizmasına sahip olmak ve bu 
karar mekanizmasıyla öğrenebilmek, 
öğrendiğini uygulayabilmek gerek. 
Bütün kurumların stratejik hedefleri 
bu döngüde devam ediyor. AİMS 
analitik bilgi yönetim çözümleri 
olarak büyük veriden bilgiye 
giden ve karar mekanizmalarını 
şekillendiren projelerimizde 
kullandığımız çözüm yelpazeleri var. 
Hepimizin kurumlarımızda kullandığı 
bu çözümler ile veri enformasyonu 
elde ediyoruz. Analitik projeler 
yapılandırılırken mutlaka bir analitik 
proje metodolojisinin devreye 
sokulması gerek. Analitik projeler 
kesinlikle bir kere yapılacak şeyler 
değil. Sürekliliği olması gerek ve 
siz sonuçlardan fayda sağladıkça, 
iş modellerini değiştirdikçe 
yenilenmesi gereken süreçler olarak 
devreye giriyor. 19 yıldan uzun 
süredir analitik dünyanın içinde 
yer alıyor, AIMS Akademi ile çok 
farklı eğitimlerle müşterilerimize 
hizmet verirken, danışmanlık 
ekibimiz de farklı sektörlerin dillerini 
konuşan, analitik tarafta güçlü 
arkadaşlarımız.”

Tek uygulama, zaman 
kazandırıyor
'Dijitalleşen İletişim Teknollojileri 
ile Veriyi Akıllandırma, Bulut ve 
Mobilite Gerçeği' sunumuyla Cesa 
Genel Müdür Yardımcısı Erdem 
Başaran, kurumsal çalışmaları ve 
odaklandıkları başlıklar hakkında 
bilgi vererek konuşmasına başladı. 
Mobilite ve bulut bilişim gerçeğine 
değinen Erdem Başaran, “2021'de 
28 milyar cihazın birbiriyle internet 
üzerinden bağlantı kuracağı 
söyleniyor. Artık mobil çalışanlar 
olacağız” dedi ve ekledi: “Zaman 
tasarrufu, doğrulama sağlıyor. Hızla 
büyüyen ve dijitalleşen dünyamızda 
rekabet çok hızlı, kişilere hızla ve 
zaman kaybetmeden ulaşmak çok 
önemli. Tüm ihtiyaçlarımızı tek 
uygulama üzerinden karşılayarak 
zaman kazanıyoruz.” 

Yapay zekanın yükselişi sürecek
Bilişim AŞ BilişimBI Ürün Yöneticisi 

Ulaş Kula, 'Veri Analizi, Dün Bugün 
Yarın' sunumu ile iletişim arasından 
önceki son sunuma imza attı. Veri 
analizinin tanımı ve yıllar içindeki 
gelişimini örneklerle anlatan Ulaş 
Kula’ya göre, veri artık sabit bir veri 
değil, hatta artık ses, video, duygu. 
“Verinin geçirdiği bu evrimin bizim 
de takip edip bu evrimle beraber 
hareket etmemiz gerek” tespitini 
yapan Ulaş Kula, sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Artık bu çok büyük veriden 
çıkan sonuçların insan tarafından 
değerlendirilmesi oldukça güç. 
Bu işleri de makinelere devretme 
aşamasındayız. Öngörülerin 
yapılması, önerilerin sunulması 
işlerini de makinelerden alacağız. 
Bundan sonraki aşama ise akıllı 
aksiyon alabilme. Veri analizinin 
yarınına baktığımızda ise verinin çok 
büyümesinden dolayı artık veriyi 
insan zekasıyla değerlendirmek 
mümkün olmayacak, yapay 
zeka bu sebeple çok önemli bir 
alan kaplayacak. Zaten büyük 
veri teknolojileriyle yapay zeka 
teknolojileri birbirini besler. Yapay 
zeka teknolojilerinin parlak tarafı 
olduğu gibi karanlık tarafı da 
var. Makineler kendi zekalarını 
oluşturmaya başladıklarında bir 
zeka artışı oluşacağı ve bu artışın 

insan zekasını aşacağı öngörülüyor. 
Gözümüzün önünde çok önemli 
bir teknoloji var. Bundan 20 sene 
sonraki dünya çok çok farklı bir 
dünya olacak. Bizim bu dünyanın 
içinde mutlaka bulunmamız 
gerekiyor. Öncelikle kaliteli eğitimle 
bu konuda iş gücü yaratmalıyız.”

Önce müşteriyi anlamalısınız
İletişim arası sonrası sözü Forrester 
Research Dijital Çözümler Direktörü 
Çağla Ekiz, 'Daha İyi Bir Müşteri 
Deneyimi İçin Müşteri Yolculuk 
Haritaları Analitiği' başlıklı 
sunumuyla aldı. 
Geçmişte firmaların elinde olan 
gücün zamanla müşteriye kaydığına 
dikkat çeken Çağla Ekiz, şu bilgileri 
verdi: 
“Burada teknolojinin etkisi önemli. 
Artan müşteri beklentileri, müşteriye 
verilen hizmet kalitesi, onları 
kazanmak ve tutmak, yeni müşteri 
edinmenin yüksek maliyeti ve sosyal 
medya kullanımındaki ürünlerinizin 
kullanımı, geri bildirimleri çok 
hızlı yayılıyor olması bu konuyu 
hepimizin gündeminde tutuyor. İyi 
bir müşteri deneyimi yaratmanın 
ilk şartı müşteriyi anlamak. Bunun 
için sosyal medyayı takip edebilir, 
yorumları okuyabilir, anketler ve 
birebir görüşmeler yapabilirsiniz. 

Müşteri yolculuk haritaları bu 
yöntemlerden biri. Burada tüm 
süreç müşteri odaklı. Müşteri 
yolculuk analitiği, operasyonel bir 
bilgiyi iyileştirme fırsatı veriyor. 
Müşterilerin entegre bir görünüm 
sağlama, şirketlerin gerçek zamanlı 
olarak çeşitli yolculuk hipotezlerini 
görmelerini sağlayarak hangi 
iletişimin işletme için daha faydalı 
olacağını gösteriyor. 
Müşterinizin tüm yolculuğuna 
odaklanmanız ve doğru metrikleri 
seçmek gerek. Başlangıç noktanız 
ise en önemli müşteri grubundan 
gelen şikayetler olmalı.”
Veri Yönetimi Platformu'nun 
kapanışı 'Etik Açıdan İş Zekası ve 
Analitik' başlıklı panelle yapıldı. 
Akmeriç Koçluk Kurucusu Nuray 
Akmeriç'in yönettiği panelin 
katılımcıları ise Tarlan-Baksı 
Avukatlık Ofisi'nden Av. Derya 
Baksı, Okan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Meltem 
Turhan Yöndem ve PepsiCo Türkiye 
Veri Yönetim Organizasyon 
Müdürü Metehan Topgül oldu. 
Panelistler sektör bazında etik 
kavramını değerlendirip, hukuki 
çerçeveyi ve yapılması gereken 
çalışmaları paylaşırken, iş zekası ve 
analitik odağında kurallara 
uygun adımların faydalarını paylaştı.
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Dijital Güvenlik Platformu 
kapsamındaki sunumların ilkinde 
“Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” 
isimli sunumu ile Sonicwall Türkiye 
Ülke Satış Lideri Özben Miçooğulları 
sahneye çıktı. Mevlana dizeleri ile 
“Dünle beraber gitti cancağızım, ne 
kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni 
şeyler söylemek lazım” diyerek söze 
başlayan Miçooğulları, Sonicwall olarak 
bu sözleri teknoloji alanında da ilke 
edindiklerini belirtti. 
Platformun bir sonraki sunumu ise 
Adeo Bilişim Kurucu Ortağı Halil 
Öztürkci’ye aitti, Öztürkci yeni nesil 
siber güvenlik operasyon merkezleri 
hakkında katılımcılara bilgiler sundu. 
Siber güvenliğe IoT penceresinden 
bakan sunumuyla Cihan Çelik ise 
Bilişim Zirvesi’nde Proline’ı temsil etti. 
Dijital Güvenlik Platformu’nda siber 
güvenlik alanında yapılan yanlışlara da 
değinilmeden geçilmedi. “Kurumsal 
Güvenlikte Yapılan Yanlışlar” isimli 
panelde konuşan Bank Mellat Bilgi 
Teknolojileri Müdürü Ferhat Kaysı 
ve Türkiye Sigorta Birliği Bilgi İşlem 
Müdürü Mustafa Özen yapılmaması 
gerekenlere dikkat çekti.
ISACA İstanbul Chapter Başkan 
Yardımcısı Cem Ergül’ün “Bağlantılı 
Yaşamda Nasıl Güvende Olacağız?” 
sorusu üzerine kurguladığı sunumda 
katılımcılar IoT kavramının insan 
yaşamına daha fazla yerleşmesi 
halinde hangi tehditlerin konuşulacağı 
hakkında bilgi edindi. Etkinlik Nart 
Sigorta ve Reasürans Brokerliği 
Kurumsal Çözümler Direktörü Erdem 
Altın’ın Siber Risklerin Yönetimi ve 
Sigorta Çözümleri isimli sunumu ile 
devam etti.
Dijital Güvenlik Platformu’nun son 
bölümünde “Ulusal Siber Güvenlik 
Politikaları” konuşuldu. Adeo Bilişim 
Kurucu Ortağı Halil Öztürkci’nin 
panel yöneticiliğini gerçekleştirdiği 
oturumda Ankagroup İcra Kurulu 

Ütesi Ruşen Özkan, Supya Software 
Proje Müdürü Burak Bozkurtlar, 
Sonicwall Türkiye Çözüm Mimarı 
ve Şatış Destek Mühendisi Hakan 
Özdamar ve Fordefence Adli Bilişim 
Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO Mustafa Sansar konuşmacılar 
arasındaydı. 
Siber güvenlik alanında uzun yıllardır 
doğruları ve yanlışları ile pek çok 
adımın atıldığına değinen Halil 
Öztürkci, tüm katılımcılara teşekkür 
ederek sözü Ruşen Özkan’a devretti. 
Konu siber güvenlik olduğunda 
kapsam büyüdükçe tedbirlerin de 
büyümesinin şart olduğuna dikkat 
çeken Özkan, “Bugün dünya genelinde 
kritik altyapı diye bir kavramdan 
bahsediyoruz. Kısa tanımıyla kritik 
altyapı, korunması gereken, insan 
yaşamı için birinci dereceden önem 
arz eden, su, enerji, gıda ve nükleer 
tesisler gibi alanlardır. Kritik altyapılar 
için önlem almanın önemini geçtiğimiz 
yıllarda yaşadığımız uzun süreli 
elektrik kesintisini hatırlatmak isterim. 
Metrekare bazında ülkemizin yüzde 
60’ını etkisi altına alan kesintilerin 
sadece sağlık tarafındaki yansımaları 
dahi bir hayli ağır olmuştu. Öyle ki 
pek çok hastanede durumu kritik olan 
hastaların 100’ünü elektrik kesintisi 
yüzünden kaybettik. Bu sebepten 
ötürü ulusal kapsamda öncelikli 
olması ilk konu kritik altyapıların 
sürdürülebilirliği.”
Siber güvenlik farkındalığının 
yaratılması için sosyal sorumluluk 
projelerinin önemli bir etkisi olacağına 
değinilen panel de sözü Sonicwall 
Türkiye Çözüm Mimarı ve Satış 
Destek Mühendisi Hakan Özdamar 
aldı. “Görevimiz nedeniyle, pek çok 
kurumda siber güvenlik üzerine 
toplantılar yapıyoruz. Gördüğümüz 
kadarıyla da kurumların çoğunun 
siber güvenlik alanında eğitim alması 
gerekiyor. Bu kapsamda biz, global bir 

güvenlik üreticisinin temsilcileri olsak 
da iş ortaklarımıza farkındalık eğitimleri 
vermekteyiz. Bu eğitimler sadece iş 
ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz 
ürünleri konu almamakta, aynı 
zamanda güncel siber tehditler 
hakkında da detaylar paylaşmaktayız. 
Global kapsamda ise Sonicwall 
University oluşumumuz ile hem kendi 
ürünlerimiz hem de güncel konular 
hakkında detayları eğitim programına 
katılanlarla paylaşıyoruz” dedi
Sosyal farkındalığın oluşturulması adına 
öncelikle verilerimizin nerede nasıl 
saklandığının ve kimin erişebildiğinin 

bilinmesinin gerektiğini düşünen 
Öztürkci bu kez mikrofonu Supya 
Software Proje Müdürü Burak 
Bozkurtlar’a uzattı. Ulusal siber 
güvenlik politikalarının konuşulduğu 
böylesi bir etkinlikte yerli bir veri kaybı 
önleme platformu hakkında konuşmayı 
çok istediklerini, ancak böyle bir 
platformun ne yazık ki hayatta 
olmadığını belirten Bozkurtlar, 
“Millileşme adına yapılması gereken 
en köklü düzenleme ortak bir DLP’nin 
hayata geçirilmesi ve HTTPs dışında 
kendi protokolümüzü hayata geçirmek 
olacaktır” dedi.
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Etkinliğin ilk gününde yer alan 
Dijital IoT Devri Platformu, Netaş 
Telekomünikasyon A.Ş. İş Geliştirme 
Direktörü Mesut Şen’in Bağlantılı 
Dijital Ekonomi ve Gerçekleri isimli 
sunumu ile başladı. “Teknoloji 
İnsanı Değiştiriyor mu?” diyerek 
sözlerine başlayan Mesut Şen, 
teknolojik gelişmelerin etkisini 
kurumsal alandan önce bireysel 
yaşamda gördüğümüze değindi. 
Bireyler olarak hızlı bir değişime 
şahitlik ettiğimize dikkat çeken Şen, 
“Gündelik yaşamımızda bile kendini 
gösteren bu değişime, kurumsal 
alanda ayak uyduramayacak 
şirketlerin sonu gelecek” dedi. 
Yıkıcı ve yenilikçi teknolojilerinin 
periyodik olarak kendini gösterdiğini 
söyleyen Şen, “Geriye dönüp 
baktığımızda, müzik dinleme ve 
fotoğraf çekme alışkanlıklarımızda 
benzer şekilde değişti. MP3 diye 
bir kavram hayatımıza girerek 
neredeyse bütün müzik endüstrisini 
değiştirdi ki bunun benzerini 
fotoğrafçılık alanında da gördük. 
Belki hatırlarsanız bu alanlarda 
yenilikçi yaklaşmayan çok sayıda 
şirketin battığına şahit olduk” dedi. 
Sunumunu yenilikçi teknolojilerin 
açtığı fırsat kapılarından örnekler 
vererek sürdüren Mesut Şen, 
Evernote, PayPal ve Twitter gibi 
farklı alanlarda faaliyet gösteren 
şirketlerin, sadece bir yıllık bir 
süreçte nasıl değer kazandıklarına 
dikkat çekti. Teknolojinin her 
alanın ağırlık merkezinde yer 
aldığı iletilen sunumda bahsedilen 
dönüşümün operasyonel olarak da 
neye benzediği dört ana unsurda 
paylaşıldı. Düne kadar sadece bir 
bilgi işlem depertmanı üzerinden 
yürütülen teknoloji projelerinin 
artık sadece bir tanesini bilgi 
işlem depertmanının oluşturduğu 
belirtildi. Artık bu dört uçtan birini 
müşterilerin oluşturduğunu belirten 

Mesut Şen nesneler ve iş ortaklarının 
da artık kurum içi teknoloji 
geliştirme süreçlerinin paralelinde 
konumlandırıldığını belirtti. Bu 
dört birbirinden ayrı ucun yenilikçi 
yaklaşımlarla ve merkezinde veri 
kavramını konumlandıran bir şekilde 
bağlantılı hale gelmesinin önemli 
olduğunu belirten Şen, bir noktada 
kendi ile yarış halinde olan dijital 
IQ’su yüksek organizasyonların 
varlığının sürebileceğini söyledi. 
Daha sonra sahneye dijitalleşen 
dünyada kullanıcı deneyimi 
eğilimlerinden bahsetmek üzere 
UX Services Yönetici Ortağı Pınar 
Cinali çıktı. Bilişim Zirvesi gibi eşine 
sık rastlanılmayan bir etkinlikte yer 
almaktan duyduğu memnuniyeti 
katılımcılarla paylaşan Cinali, 
emeği geçen herkese teşekkür 
etmek istediğini sözlerine ekledi. 
“Dijital IoT Devri” isimli platformda 
kullanıcıları nasıl oyuna dahil etmek 
gerektiği hakkında “kullanıcı 
deneyimi” konusunda ipuçları 

sunan Pınar Cinali, sunumuna 
yıllardır kullanıcı deneyimi hakkında 
farkındalık yaratmak adına pek çok 
araştırma ve rapor sunmuş, çok 
sayıda etkinlikle kullanıcıları merkeze 
yerleştiren bir yaklaşıma sahip 
olan UXservices hakkında bilgiler 
paylaşarak başladı. 
Kullanıcı deneyimi kavramının pek 
çok kişi tarafından sadece görsellik 
üzerine değerlendirildiğinin ve 
bunun yanlış yaklaşımlardan biri 
olduğuna değinilen sunumun 
en önemli kısmını kullanıcıların 
pozitif veya negatif deneyimlere 
karşı verdikleri tepkiler oluşturdu. 
Pınar Cinali, sunumunun ilerleyen 
dakikalarında yaptıkları araştırmaya 
göre, çok sayıda kullanıcının negatif 
bir deneyimi, pozitife kıyasla çok 
daha fazla paylaştıklarına değindi 
ve kullanıcılar ile sıkı bir bağın 
kurulabilmesi için negatif bir 
deneyim minimize edilmesi için 
yoğun bir uğraş verilmesi gerektiğini 
sektör paydaşlarına iletti.

Etkinliğin öğle arasından önceki son 
sunumu ise Suse Ülke Müdürü Seçil 
Songur tarafından gerçekleştirildi 
ve Songur, “Software Defined 
Datacenter’a Yolculuk” isimli 
sunumu ile Bilişim Zirvesi’nde 
yerini aldı. “Bugün yenilikçi iş 
yapış şekilleri ve sahip olduğumuz 
hız nedeniyle farklı olabildiğimizi 
ve ancak bu iki ana unsur 
sayesinden rakiplerimiz arasından 
sıyrılabildiğimiz yadsınamaz” 
diyen Songur dijital dönüşüm ve 
Rekonomi ile birlikte zirvede olan 
şirketlerin saltanat ömrünün 10 
yıldan 6 yıla düştüğüne ve zirvedeki 
şirketlerin artık çok daha büyük 
kısmını teknoloji şirketlerinin 
oluşturduğuna değindi.
Üç yıldır Suse Türkiye olarak, 
kurumsal alanda sundukları Linux 
çözümleri ile dijital dönüşümde 
büyük pay sahipleri olduklarını 
belirten Seçil Songur, açık kaynak 
kodlu yazılımlar sayesinde verimlilik, 
güvenlik, fiyat gibi ölçütler göz 
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önünde bulundurulduğunda 
büyük veri ve IoT gibi alanlarda en 
uygun olan platformun yine Linux 
olduğunu kullanıcılara hatırlatarak 
sunumunu sürdürdü.
BrandIT Kurucu ve Genel Müdürü 
Özgür Aslan, Mobilus Kurucu Ortağı 
Özgür Deniz Önür ve Fourdotone 
Kurucu Ortağı Kerem Palabıyık’ın 
birlikte gerçekleştirdiği sohbet 
bölümünde ise dijital ekonomide 
tüketici ekosisteminin nasıl 

oluşturulacağına değinildi. 
Öğle arasından hemen sonra 
ziyaretçiler bu kez “From Smart to 
Brillliant - Akıllıdan Zekiye” isimli 
sunumu ile Software AG Orta 
Doğu ve Türkiye Bölgesi CTO’su 
Vijay Jaswal için sahneyi doldurdu. 
Sunumunda Jaswal, düne kadar 
“akıllı teknolojiler” adı altında 
değerlendirdiklerimizin bir kez daha 
evrilerek yerini “zeki teknolojilere” 
bırakacağını belirtti. Etkinliğin 

devamında ise Proteam Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdürü Mert 
Gökaşan “Varlıklardan Nesnelere 
IoT Devrimi” isimli sunumu ile 
katılımcılara IoT dünyasının kapılarını 
araladı.
Etkinliğin ilk günündeki 
panellerden biri de Dijital IoT Devri 
Platformu’nda yer alan IoT Mobil, 
Bizi Geleceğin Bağlı Dijital Dünyasına 
Taşıyor isimli paneldi. Türkkep Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Karadağ’ın 
yöneticiliğinde gerçekleşen panelde 
Hitachi Vantara Türkiye Genel 
Müdürü Cem Fındıkoğlu, Trio Mobil 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ataklı ve Maxwell-Innovations Genel 
Müdürü Orkut Aktaş konuşmacı 
olarak yer aldı.
Levent Karadağ, 2023 yılında 
1,5 trilyon cihazın internete 
bağlı olacağına ve her geçen 
gün bağlantılı cihazların sayısının 
arttığına dikkat çekti. Günümüzde 
siber saldırıların dahi, internet erişimi 
olan elektrikli ev aletleri üzerinden 
gerçekleştiğine dikkat çekildi. 
Son üç senelik süreçte nesnelerin 
interneti kavramının hızla geliştiğine 
ve Bluetooth teknolojisi dahil 
pek çok teknolojinin nesnelerin 
internetine uyumlu hale geldiğinin 
altını çizen Nevzat Ataklı tüm bu 
teknolojilerin nesnelerin interneti 
kapsamında evrimleştiğini belirtti. 
İnternete bağlı cihazların hem sosyal 
hem de iş yaşamımızda iki ayrı 
önemi olduğunu belirten Ataklı, 
“Bunlardan biri verimlilik. Artık 
yeni nesil teknolojiler sayesinde 
gereksiz enerji ve ham madde 
kullanımından kaçınabiliyor. 
Buna örnek olarak, evlerimizdeki 
su tüketimini verebiliriz. Öyle ki 
evimizdeki su sayaçlarının internete 
bağlı olduğu bir durumda fazla su 
sarfiyatında telefonumuza bildirim 
geldiğini düşünün. Belki durduk yere 
kalkıp su sayacı kontrol etmeyiz. 
Ancak su sayacınız, telefonunuza 

bildirim gönderirse, ister istemez su 
tüketiminize dikkat edersiniz” dedi. 
Nesnelerin interneti kavramına 
verimlilik ve tasarruf penceresinden 
bakılan panel, Türkkep Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Karadağ’ın 
sorduğu “Hitachi’nin bu konudaki 
global çapta çalışmaları nelerdir?” 
sorusu ile sözü Hitachi Vantara 
Türkiye Genel Müdürü Cem 
Fındıkoğlu’na bıraktı.  
Nesnelerin internetinin kağıt 
üzerinde basit çözümlerden 
ibaretmiş gibi görünmesine karşın 
aslında günlük hayatımızı ve iş yapış 
biçimimizi büsbütün değiştirecek 
öğeleri içinde barındırdığına değinen 
Fındıkoğlu, “Bu teknolojinin 
sadece basit sensörlerin sürekli 
veri ve iş üretmekten ibaret 
olduğu düşünülmemeli. Nesnelerin 
interneti sayesinde artık, endüstriler 
birbiri ile tümleşik hale gelip çok 
sayıda iş alanı doğuracak. Dünya 
Ekonomik Forumu’nda açıklanan bir 
araştırmaya göre, 2030 yılına kadar 
nesnelerin interneti teknolojisinin 
oluşturacağı iş hacminin 14 trilyon 
doları aşacağı öngörülüyor. 
Bu sebeple pazarda herkes söz 
sahibi olmak isteyecek ve dijital 
dönüşüme ayak uydurmak 
isteyecek. Biz ise Hitachi olarak 
dijital dönüşümü kendi içimizde 
sürdürüyoruz. Nesnelerin interneti 
dönüşümüne sahip olduğumuz üç 
ayrı alt şirketin güçlerini birleştirmesi 
sayesinden Hitachi Vantara ismi ile 
öncülük yapıyoruz.
Günümüzde hangi sektör olursa 
olsun, toplam verinin sadece yüzde 
10’nundan yararlanmak mümkün. 
Bu noktada yaklaşımımız daha fazla 
sensör ile birlikte toplam verinin çok 
daha büyük bir bölümünü işleyebilir 
hale gelmek” dedi.
Etkinliğin ilk gününde yer alan 
“Dijital IoT Devri Platformu” 
katılımcılar tarafından yoğun 
ilgi gördü. Etkinliğin son 
konuşmalarından birini 
gerçekleştiren Medron Teknoloji 
Kurucusu Eren Mert “Giyilebilir 
Teknolojilerin Yeni Ekonomisi” isimli 
sunumu ile giyilebilir teknolojilerin 
de apayrı bir pazar oluşturduğuna 
değinerek, tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı.
İlk günün son etkinliği olan “IoT ve 
Yeni İş Modeli Her Sahada” konulu 
panel ise B-Wise Wisdom Exchange 
Platform Kurucu Ortağı Dr. Cenk 
Tezcan, Iven Mühendislik Müdürü 
Can Çobanoğlu ve Cosa CEO’su 
Cem Gül’ün katılımı ile tamamlandı. 
Bir gün boyunca süren “Dijital IoT 
Devri Platformu” nesnelerin interneti 
alanında akıllardaki tüm soru 
işaretlerine açıklık getirerek, sektör 
paydaşlarını bir araya getirdi.
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Kamu ve iş dünyasını bir araya getiren 
Bilişim Zirvesi'17 "Yıkıcı ve Yenilikçi 
Dijital Ekonomi" söylemiyle duvara 
ilk darbeyi vurdu. "Duvarın Ardı" 
2018 yılında düzenlenecek 18. Bilişim 
Zirvesi'nde gün yüzüne çıkacak.
Bilişim Zirvesi'17 iş dünyası ve 
kamunun gösterdiği yoğun ilgiyle 
tamamlanırken, 2018 yılında 
gerçekleşecek 18. Bilişim Zirvesi 
için heyecan şimdiden başladı. 
İstanbul Kongre Merkezi'nde 7-8 
Kasım tarihlerinde gerçekleşen 
Bilişim Zirvesi'17 iki gün boyunca 
"Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" 
çerçevesinde, "REkonomi Başlıyor!" 
mottosuyla dijital ekonominin 
duvarlarını nasıl yıkmakta olduğunu 
gündeme taşıdı. Etkinliğin 
açılış gösterisinde, 2018 yılında 
düzenlenecek Bilişim Zirvesi'nin 
mottosu "Duvarın Ardı - Behind the 
Wall" olarak belirlendi. 

Altı salonda paralel olarak gerçekleşen 
oturumlarda Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen kanaat liderleri, kendi 
alanlarındaki uzmanlıklarını iki gün 
boyunca Bilişim Zirvesi’17’ye katılan 
2379 karar verici kişi ile paylaştı. 
200’ü aşkın konuşmacı ve panelistin 
sahne aldığı Bilişim Zirvesi, 4 bini 
aşkın katılım alan 18 farklı program 
içeriğinde, “Duvarlar yıkılırken altında 
kalmayın, önümüzdeki yıl sizlere 

duvarın ardındakileri de göstereceğiz” 
mesajını verdi. 

Teknoloji bir yandan yıkacak, bir 
yandan yenileyecek
2018 Kasım ayında gerçekleşecek 
olan 18. Bilişim Zirvesi için şimdiden 
çalışmalara başladıklarını belirten 
Bilişim Zirvesi Genel Müdürü Neslihan 
Aksun, yılın başında zirvenin tüm yol 
haritasının hazır olacağını belirtti. 
Aksun, önümüzdeki yıl gerçekleşecek 
zirvede hangi konuların masaya 
yatırılacağını şöyle özetledi: "18. 
Bilişim Zirvesi’nde yapay zekanın 
gelişmiş öğrenimini pek çok farklı 
başlıkta ele alacağız. Yapay zekanın 
endüstrilere etkisi ile tüm sektörlerin 
detaylı inceleneceği projede; 
öğrenen ve idrak eden sistemler ile 
büyük veriyi, yaratıcı yıkımı, özgün 
zekayı, dijital düşünen bireylerin ve 
organizasyonların tek dili konuştuğu 
ortak bir dijital zekada yüksek 
teknolojileri kökten inceleyeceğiz. 
Kasım 2018’de duvarın ardında yer 
alan tasarım odaklı düşüncelerden, 
dijital kalkınma becerilerine, zekâ 
ile konforlu yaşamdan, öğrenen – 
davranan – merak eden sistemlere, 
karar verebilen mekaniklerden 
öğrenen endüstrilere kadar ne kadar 
merak edilen ve hayal edilen varsa 
konuşacağız ve gündemi beraber 
belirleyeceğiz." 

"Çocukluğumuzdan 
bu yana hayalini 
kurduğumuz Jetgiller'in 
yaşantısına tam 
da yaklaşmışken, 
temiz suya muhtaç 
milyonlarca insan ve 
topraktan söz etmeden 
geçemeyiz," diyen 
Aksun, "Dijital uçurumu 
oluşturan ve genişleten 
teknoloji, aynı zamanda 
bu dijital uçurumu yok 
da edebilir. Teknoloji, 
kaynakların tükenme 
tehlikesinin de önüne 
geçebilir. Teknoloji 
bir yandan yıkacak 
ama bir yandan da 
yenileyecektir." dedi.

Son yılların en popüler 
konularından güvenlik 
kavramının zamanla 
anlamının değiştiğini 
de vurgulayan Aksun, 
"Güvenlik için bile 
kavram ve anlamda 
değişim gözlüyoruz. 
Önceleri kişi ve kurumlar için veri 
güvenliği en önemli, en hassas 
konuydu. Şu an baktığımızda 
Endüstri 4.0'ın yaşantımıza kattıkları ile 
güvenlik başlığı altında veri güvenliği, 
konunun sadece ufak bir bileşenini 

oluşturuyor. 
Akıllı evlerimizin kilit sistem şifrelerinin 
siber saldırıya uğraması, kendi kendini 
yöneten araçlarımızın sistemine 
erişilmesi ortada bir veri olmadığı 
halde 
ciddi tehlike oluşturuyor" dedi.

‘DUVArIN ArDI’NDA NE VAr?

Bilişim Zirvesi Genel Müdürü
Neslihan Aksun
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Mobven; 
2012 yılında 
Serter Varol ve 
Emre Yılmaz 
tarafından 
kurulmuş bir 
mobil uygulama 

şirketi. Halen Türkiye’nin 
fintech alanında mobil 
projeler yapan en büyük 
firmalarında biri olduklarını 
vurgulayan Mobven Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Serter Varol, 
üç alanda hizmet verdiklerini 
belirtti: Uçtan uca mobil 
uygulama geliştirme, Mobven 
Labs ile finans teknolojileri 
alanında mobil cüzdan, mobil 
ödeme, mobil kredi ve mobil 
para biriktirme gibi ürünleri 
hayata geçirmek ve pazardaki 
büyük oyuncuların mobil 
test otomasyonu hizmetini 
Momentum ürünüyle 
destekleyerek hizmet vermek 
ve son olarak, Mobven 
Studio ile müşterilere kullanıcı 
deneyimi tasarlanması, UI ve 
UX desteği vermek.
“İlk mobil cüzdan projemizi, 
2014 yılında hayata 
geçirdiğimiz Mastercard 
işbirliği ile sahaya indirdik. 
Yine bu altyapı Caffe 
Nero’nun mobil ödeme 
çözümü olarak Mastercard 
ile işbirliği ile kullanıldı” 
bilgisini veren Serter Varol, 
sonrasında Türkiye'nin önde 
gelen bankalarıyla mobil 
ödeme, para biriktirme, 
mobil kredi gibi ürünleri 
de hayata geçirdiklerini 
söyledi. Ürünler ve hizmetler 
Türkiye ile sınırlı kalmadı 
ve Ortadoğu'da yeme-
içme ödemelerinden para 
transferine, toplu taşımadan 
okul ve aidat ödemelerine 
kadar birçok kanalın 
ödemesini sunulan çözümlerle 
sağlamak gündemde. “Yani 
bir kullanıcının fiziksel 
cüzdanı olmadan hayatını 
devam ettirebilecek bütün 
işlemlerini cep telefonu 
ile yapabilmesi gündeme 
gelecek. Biz de mobil olan 
her cihazdan ödeme işlemi 
gerçekleştirebilecek hale 
geldik” açıklamasını paylaşan 
Serter Varol’un verdiği bilgiye 
göre, Mobven ile sunulan 
mobil cüzdan ile telefon 
üzerinden kredi ve banka 
kartını tanımlayabilme, 
alışveriş tutarını ödeyebilme, 

para transferi yapabilme, para 
alabilme, fatura ödeme gibi 
bankacılık ve ödeme işlemeleri 
yapılabiliyor.  Yeni nesil POS 
(ÖKC) tarafında Ingenico 
ile QR kodla mobil ödeme 
tarafında işbirliği içinde 
olan Mobven, son fintech 
ürünlerinden Süpertaksit 
ile önde gelen bir banka ile 
işbirliği içinde. Avrupa’nın 
en büyük bankalarından 
biriyle de mobil para 
biriktirme ürünüyle işbirliği 
var. “Şu anda anlaştığımız, 
yine Türkiye’nin en büyük 
kurumuyla, yine mobil ödeme 
ve sipariş alanında yeni bir 
projeyi hayata geçirmek için 
düğmeye bastık” yorumunu 
eklemeden geçmeyen 
Serter Varol, İstanbul, 
İzmir ve Londra ofislerinde 
yaklaşık 60 kişilik ekiple 
hizmet verdiklerini belirtti ve 
sorularımızı şöyle yanıtladı: 

Küresel çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir 
misiniz? Bunlara ne gibi 
yeniliklerin eklenmesi 
gündemde? 
Şu ana kadar Dubai, Chicago 
ve Londra'da çeşitli projeler 
gerçekleştirdik. Bu işlerin 
önemli bir kısmı da mobil 
ödeme ve mobil finans 
alanında hizmet veren 
şirketlere yönelik fintech 
projeleri oldu. Bu şehirlerde 
hem Mobven olarak mobil 
uygulama geliştirme hizmetleri 
verdik hem de Mobven Labs 
tarafındaki ürünlerimizle 
hizmet veriyoruz. Önümüzdeki 
günlerde yeni pazarlar da 
radarlarımızda ve Türkiye’deki 
en büyük kuruluşlarla 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Fintech tarafında müşteriler 
tarafında da en çok tercih 
edilen mobil firma olarak 
bu alandaki yetkinliklerimizi 
ürünlerimizle de firmalara 
destek vererek sürdürüyoruz.

Londra ofisi dışında yeni 
bir küresel ofis planınız var 
mı?
Ortadoğu’da en büyük 
mobil ödeme projelerinden 
birini üstlendik. Bu proje şu 
ana kadar mobil ödeme ve 
cüzdan tarafında yapılmış 
Ortadoğu’daki en iddialı 
projelerden olacak. Bu 
uygulama ile yakın zamanda 

toplu taşımadan alışverişe, 
yeme-içmeden para transferi 
işlemlerine kadar her alanda 
mobil ile ödeme yapılabilecek. 
Ortadoğu'nun büyük 
bankaları da bu projenin bir 
parçası. Londra'da yaptığımız 
proje şu an İngiltere'nin önde 
gelen süpermarketlerinin 
sipariş ve ödeme taraflarında 
kullanılmakta. Chicago'daki 
müşterilerimize geliştirdiğimiz 
yenilikçi çözümleri telekom 
operatörü AT&T ile entegre ve 
yaygınlaşma sürecinde.

Nasıl bir ekip çalışmanız 
var ve hangi önceliklerle 
ilerliyorsunuz?
Farkımız; anahtar teslim iş 
yapma, dış kaynak sağlama 
gibi konularının yanı sıra, 
iş modeli kurgulanması 
ve mobil strateji tarafında 
danışmanlık hizmeti 
vermemiz. Rakiplerimiz daha 
çok tariflenmiş işin üretilmesi 
tarafında çalışırken, Mobven 
olarak işin sadece teknik 
ve BT kısmında kalmıyor, 
müşterilerimize sektörlerine 
ve kendi müşteri kitlelerine 
uygun ürün fikirleri ve 
inovasyon alanları konularında 
önerilerle geliyor, kullanıcı 
deneyimini tasarlıyoruz. Studio 
ise bu alanda tamamen yeni 

bir oluşum ve biraz da pazarın 
açıklarından yola çıkarak 2016 
yılında kendi bünyemizde 
oluştu. Studio, mobil ürün 
geliştirme ve inovasyon 
işlerinde neyi nasıl yapmalı, 
kullanıcı deneyimi ne olmalı, 
hangi özellikleri barındırmalı, 
neleri hariç bırakmalı gibi 
soruların yanıtlarını vermek 
üzere, mümkün olduğunda 
kullanıcı verilerini kullanarak 
ve nihai kullanıcıdan bilgi 
ve geri dönüş almaya dayalı 
bir yaklaşımla çalışan iş 
birimi. İş modeli ve kullanıcı 
deneyimi tasarlanan fikirlerin 
hayata geçirilmesi de yine 
kendi ekiplerimiz tarafından 
yapılıyor. Dolayısıyla günün 
sonunda fikir bulmadan, 
gerçek ürünü pazara sürmeye 
kadar gerçek anlamda uçtan 
uca hizmet veriyoruz. 

2017 yılını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Gerek 2018 yılı gerekse 
orta vade için planlarınız 
ve hedefleriniz neler?

Özellikle hizmet alanındaki 
çözümler için yurtdışında 
halihazırda çalışan, müşteri 
ve hizmet ağı olan daha 
büyük şirketlerle işbirlikleri 
gerçekleştiriyoruz. Çeşitli 

yerli ve yabancı oyuncular 
ile işbirliği halindeyiz ve şu 
anda Ortadoğu pazarında 
bu sayede projeler 
gerçekleştiriyoruz. Yine 
benzer işbirlikleri ile bu 
projelerin sayısının artacağını 
düşünüyoruz. Bugüne kadar 
yaptığımız tüm ödeme 
çözümlerinde HCE, iBeacon, 
QR gibi teknolojileri kullandık 
ve önümüzdeki dönemde de 
yeni teknolojileri kullanarak 
son mobil ödeme çözümlerini 
sunacağız. Her projenin 
doğası ve ihtiyaçları gereği 
farklı teknolojiler kullanılıyor. 
Örneğin; Türkiye’de 
sunduğumuz perakende 
çözümlerinde iBeacon ile 
kampanya önerme ve sepete 
ekleme özelliği öne çıkarken, 
İngiltere’de Sainsbury’s, 
Tesco, Coop, Morrisons 
gibi pek çok süpermarkette 
kullanıcılar ürünün barkodunu 
okuttuğunda, önce ürüne 
karşı herhangi bir alerjisi olup 
olmadığını görebiliyor ve eğer 
ürün uygunsa, ürünü sepetine 
ekleyebiliyor. Buradaki 
örnekler gibi mobil ödemeleri, 
kullanıcıya içinde bulunduğu 
yapıda katma değer 
oluşturabilecek deneyimle 
birlikte hayata geçirmek 
üzerine çalışıyoruz.

Momentum nasıl bir 
fark yaratıyor, test 
otomasyonunda nasıl 
bir yeniliği ortaya 
koyuyorsunuz? 
Test otomasyon ürünü 
Momentum, Londra’daki 
yarışmada finale kalan bir 
ürün olduktan sonra hızlıca 
talep görmeye başladı. 
Londra’da Momentum için 
ayrı bir çalışma ekibi ve 
şirket kurduk. Şirketler bu 
hizmetimiz sayesinde hem 
yazılım sürelerini azalttılar 
hem de kaliteyi 5 kat 
arttırdılar. Müşterilerimize 
sağladığımız bu hizmetin 
Türkiye’de başarılı olmasından 
sonra hızla uluslararası 
pazarda şansımızı denemeye 
karar verdik. Burada da 
ilk görüşte işler iyi gidiyor 
diyebiliriz. Momentum şu 
anda Türkiye’nin en büyük 
bankaları ve havayolu 
şirketlerinin kullandığı bir 
ürün ve buna bağlı olarak da 
bizlerden test hizmeti alıyorlar. 
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Paranız mobilde daha da fazla işe yarıyor
Fintech ve kurumsal mobil uygulamalar üzerine uzmanlaşan Mobven, kurucu 

ortaklarının danışmanlık geçmişi ile müşterilerine hedefe yönelik hızlı çözümler 
üretiyor.

Mobven Kurucu Ortağı ve CEO’su Serter Varol

Handan Aybars
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Dell EMC Forum 
2017’nin ana 
konuşmacısı olan 
Dell EMC Avrupa, 
Orta Doğu 
ve Afrika’dan 
Sorumlu Sistem 

Mühendisliği Başkan Yardımcısı 
Bertrand LaLanne, Dell EMC 
birleşmesini ve sağladığı 
faydalara dikkat çekerken, dijital 
dönüşümü tamamlamanın 
ipuçlarını sohbetimizde paylaştı:  

Yeni şirket, birinci yılını 
doldurdu. Nasıl bir tablo çıktı 
bu bir yılın sonunda?
67 milyar dolarlık bir anlaşma 
sonucunda teknoloji dünyasının 
en büyük birleşmesinden söz 
ediyoruz. İki büyük organizasyon 
bir araya geldi. Önümüzde 
birçok zorluk vardı ama Şubat 
ayında başlayan finansal yılın 
ilk yarısında gelir beklentilerinin 
üzerine çıkmayı başardık. 
2017’nin ilk yarısında iki şirketin 
ortak müşteri portföyünün 
de getirdiği avantajla sunucu, 
depolama, istemci ve CI 
çözümlerinde önceki oranları 
neredeyse ikiye katlayacak 
gelir artışı yaşandı. Şu anda 
180 ülkede 138 bin çalışanla 
üretim zincirimizi bir araya 
getirdik. 25’ten fazla üretim 
noktası, 40’dan fazla dağıtım 
merkezi, bin 800 servis merkezi 
ile saniyede 2.5 ürün ihracatı 
gerçekleştiren hale geldik.

Ürün portföyünde nasıl 
değişiklikler oldu?
Birleşme ile birlikte ürün 
portföyümüzü uçtan uca hizmet 
verecek şekilde tamamladık. 
EMC’nin portföyü daha çok 
depolama, veri koruma, 
yakınsanmış ve hiper yakınsanmış 
altyapılardan oluşuyordu. Dell’in 

ise bireysel, sunucular ve ağ 
konularında gelişmiş bir portföyü 
vardı. Hepsi bir araya geldiğinde 
şirket içerisinde çok önemli 
bir öğrenme süreci de başladı. 
EMC’nin kurumsal müşterilerdeki 
başarısıyla Dell’in kamu, KOBİ’ler 
ve tüketicilerle birlikte orta 
segmentteki tecrübesi bir araya 
geldi. 2017’nin ilk yarısında 
Dell EMC’de iki şirketin ortak 
müşteri portföyünün de getirdiği 
avantajla sunucu, depolama, 
istemci ve CI çözümlerinde 
önceki oranları neredeyse ikiye 
katlayacak gelir artışı yaşandı. 
Birleşmeden yalnızca 27 gün 
sonra şirketin ilk entegre ürünü 
ScaleIO Ready Node ortaya çıktı. 
İlk yılımızda iki ayrı satış ekibi bir 
araya gelerek 35 milyar dolarlık 
Dell Technologies kanalını 
oluşturdu. 2017’nin ilk yarısında 
10 bin yeni müşteri eklendi.  

Forum kapsamında 
sunumunuzda “dijital 
dönüşüm”den bahsettiniz. 
Dijital dönüşüm ile nasıl bir 
gelecek öngörüyorsunuz?
Dell EMC olarak işletmelerin 
çoğunun, bugün dijital olarak 
dönüşmeye başlamazlarsa 
yakın gelecekte zorlanacağını 
biliyoruz. Günümüzün 
tüketicileri, satın alırken ya da bir 
hizmet kullanırken farklı yollar 
kullanıyorlar. UBER ve Nest gibi 
yüzlerce örnek verebileceğimiz 
yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. 
Biz işletmelerin dijital olarak 
dönüşmelerini sağlayacak 
tüm altyapıyı sağlamak üzere 
hizmet veriyoruz. BT’lerini 
dönüştürmeleri, iş güçlerini 
dönüştürmeleri, güvenliğe 
ve bilgiye bakış açılarını 
dönüştürmeleri için çalışıyoruz. 
Yaptığımız araştırmalar 
gösteriyor ki, dijital dönüşümünü 

tamamlayan şirketler; yeni 
projelerde 3 kat önde gidiyor, 
bütçelerinin yüzde 33 daha 
fazlasını inovasyona ayırabiliyor, 
gelir hedeflerini 2 kat daha fazla 
artırıyor.

Gelişmiş ülkeler ile bu 
bölgenin dijital dönüşümdeki 
farkı nedir?
En önemli fark; var olan 
sistemler. Eğer var olan bir 
veri merkezi, BT operasyonu 
ve altyapı yatırımınız varsa, 
dijital dönüşüm çok daha zor 
olabiliyor. Çünkü var olan veri 
merkezinin verimini artırmak için 
çabalamak gerekiyor. Oysa, eğer 
Ortadoğu’da, İskandinavya’da 
ya da Türkiye gibi gelişmekte 
olan bir ülkedeyseniz, dijital 
dönüşümü gerçekleştirmek çok 
daha kolay. Zira henüz çok BT 
yatırımları yapılmamış oluyor ve 
yeni sistemlerle adapte olmak 
çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. 
Örneğin; Finlandiya’daki telekom 
pazarını, 1980’lerdeki Nokia’nın 
yükselişini ele alalım. Büyük 
bir ülke olmak ve zorlu iklim 
koşulları nedeniyle hiçbir kablo 
yatırımı yapmadan, sıfırdan 
kablosuz iletişime geçtiler. Bu 

da kısa sürede pazarda öncü 
olmalarını sağladı. Aslında 
benzer bir durumu şu anda 
görüyoruz. Eğer sıfırdan doğru 
yatırım yapılırsa, o pazarda 
önemli bir oyuncu haline gelmek 
mümkün. Türkiye, bölgenin en 
dinamik pazarlarının başında. 
Çok gelişmiş çözümlerimiz 
önemli müşterilerimiz tarafından 
kullanılıyor. Türkiye; büyüklüğü, 
büyüme hızı ve stabil yapısı ile 
çok ilgi çekici gelişmekte olan 
bir pazar. Bu pazarda dijital 
dönüşümü tamamlamak ya da 
sıfırdan yatırım yaparak hem 
yerel hem bölgesel dijital pazarda 
önemli bir oyuncu haline gelmek 
mümkün.

Peki dijital dönüşüme nereden 
başlamak gerekiyor?
İşletmeler öncelikle dört adım 
atmalılar. Birincisi; dijital 
stratejinizi belirleyin. Sizi stratejik 
olarak öne çıkaracak, pazarda 
daha iyi yer almanızı sağlayacak 
hangi ürün ve hizmetleri almanız 
gerektiğine bakın. Bu strateji, 
işletmeden işletmeye farklılık 
gösterir, bunu da unutmayın. 
İkincisi; BT’nizi modernize edin. 
Var olan altyapınızı sadeleştirin. 
Yakınsanmış altyapılar ile 
daha hızlı kurulum sağlayarak 
ilerleyebilirsiniz. Uygulama 
geliştirmeye odaklanın. Üçüncü 
olarak; işgücünüzü modernize 
edin. İş gücünün verimliliğini ve 
kabiliyetini artırın. Doğru iş için 
doğru cihazı belirlerken, ürün 
yaşam döngüsünü sadeleştirmeyi 
de unutmayın. Dördüncü 
gereklilik ise güvenlik dönüşümü. 
Bir iş ortağı ile birlikte en gelişmiş 
bileşen seviyesinde güvenliğin 
sağlanması ve gerekli uyum 
sürecinin başarıyla tamamlanması 
gerek. Biz de tüm bu dönüşüm 
sürecinde şirketlere yardımcı 

olabiliyoruz.

İşletmeler neden hibrit bulutu 
tercih ediyor?
Genel buluttan hizmet olarak 
alınabilen teknolojilerin yanı 
sıra özel bulutun sahip olma 
ve güvenilirlik avantajları bir 
arada alınmak isteniyor. Elbette 
işletmelerin ihtiyaçlarına ve 
uygulamalarına göre tercih 
edecekleri bulut bilişim 
platformları değişebiliyor. Yine 
de, günün sonunda maliyetlerin 
en düşük seviyede kaldığı, 
performansın en üst seviyede 
tutulduğu, istenildiğinde kapasite 
değişikliği yapılabilen esnek 
çözümler isteniyor.

Hibrit bulut çözümlerinin 
işletmeler tarafından tercih 
edilmesi Dell EMC gibi 
üreticilerin işine mi geliyor, 
yoksa onları zorda mı 
bırakıyor?
Kesinlikle Dell EMC için kârlı bir iş 
ortaya çıkarıyor. Şirket içerisinde 
tutulan sistemler satın alındığında 
Dell EMC zaten hem sunucu 
hem depolamada endüstri lideri. 
Genel bulutta ise kendimizi iki 
şekilde konumlandırıyoruz: İlk 
olarak Amazon ile VMware 
üzerinden iş ortaklığı yapıyoruz. 
Böylece VMware müşterileri, 
iş yüklerini Amazon’a 
taşıyabiliyorlar. İkinci olarak 
ise tüm teknoloji ürünlerimizle 
bulut çözümlerinin baştan sona 
kurabiliyoruz. İster yazılım, 
depolama ister işlem gücü, 
hiper yakınsanmış bir ortam 
olsun, biz tüm bulut sağlayıcılara 
sistemlerini kuruyoruz. Ayrıca 
müşterilerimize de isterlerse hibrit 
bulut ortamları yaratabiliyoruz. 
Bu strateji son dönemde çok işe 
yaradı ve tüm ana alanlarda çok 
hızlı büyüme elde ettik.

e-Dönüşüm Komitesi 
Özel Entegratörler Kurulu 
14. Toplantısı, 16 Kasım 
Perşembe günü Digital 
Planet ev sahipliğinde St 
Regis Hotel’de düzenlendi. 
Kurumsal Dönüşüm Platformu 
e-Dönüşüm Komitesi tarafından 
düzenlenen Özel Entegratörler 
Kurul Toplantısı’nda Gelir 
İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile 
Özel Entegratör temsilcileri 
bir araya geldi. Toplantının 

moderatörlüğünü ise BThaber 
Genel Yayın Koordinatörü 
Ayhan Sevgi yaptı.
Açılış konuşmasını Digital 
Planet CEO’su Şerif Beykoz’un 
yaptığı kurul toplantısının 
ilk bölümünde, e-Dönüşüm 
Komitesi Koordinatörü M. 
Göker Sarp, sektör etikleri 
toplantısı ve  kurul toplantıları 
hakkında bilgi verdi, özel 
entegratör temsilcileri 
gündemdeki e-dönüşüm 

başlıkları hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu ve 
katılımcı şirket yetkilileri 
gündemi birlikte yorumladılar. 
İkinci bölümde ise Geliri İdaresi 
Başkanlığı’ndan Abdullah Kiraz 
ve Engin Uysal’ın da katılımıyla 
gündemdeki birçok konu 
hakkındaki yorumlar ve gelecek 
dönem planları paylaşıldı. 
Özel Entegratör Kurulu 
toplantıları periyodik olarak 
düzenlenmeye devam edecek 

ve bundan sonraki toplantı 
Ocak ayının son haftasında 
gerçekleştirilecek. Katılımcı 
şirketlerin yöneticilerinin 

sorularını yanıtlayan Abdullah 
Kiraz ve Engin Uysal, 2018 yılına 
yönelik gelişmeler ve çalışmalar 
hakkında da bilgi verdi.
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Dijital dönüşüm Türkiye için fırsatlar sunuyor

Özel Entegratörler 2018’e hazır

Gelişmekte olan ülkeler için dijital dönüşümde tren kaçmadığı gibi, sıfırdan ama 
doğru yatırımları yaparak pazarda çok hızlı şekilde öncü oyuncuya dönüşmek 

mümkün.

Dell EMC Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika’dan Sorumlu Sistem 

Mühendisliği Başkan Yardımcısı 
Bertrand LaLanne

Handan Aybars





Küresel insan kaynakları 
ve organizasyonel 
danışmanlık şirketi Korn 
Ferry, dijital dönüşümü 
ölçümlemek ve şirketlere yol 
göstermek için 14 ülkede 
yürütülen araştırmanın 
sonucunda oluşturduğu 
“Dijital Sürdürülebilirlik 
Endeksi” ile teknolojiye 
odaklanarak sürdürülebilir 
dijital dönüşümün mümkün 
olmayacağını ortaya koydu. 
Dijital sürdürülebilirliğin 
demirbaşı çeviklik, bağlantı 
kurabilirlik, disiplin ve 
odaklanma, yetki verme 
ve uyum, açıklık ve 

şeffaflıktan oluşan beş 
kriter üzerinden kapsamlı 
araştırma ile oluşturulan 
Dijital Sürdürülebilirlik 
Endeksi sonuçlarına 
göre; sürdürülebilir dijital 
dönüşümün yolu teknoloji ve 
buna bağlı sistemler kadar, 
şirket kültürü ve yönetim 
anlayışı ile çalışanların da 
dönüşümünden geçiyor. 
Korn Ferry Endüstri 
Sektörü Kıdemli Direktörü 
İlkay Çamurdan, Dijital 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ni 
şirketlerin dijital ekonomiye 
sürekli uyum gösterme ve 
başarı kabiliyetlerini ölçerek, 

yol gösterme amacıyla 
oluşturduklarını belirtti ve 
ekledi: “Dijital dönüşüm 
için teknoloji yeterli değil, 
insan yönetimi bu işin en 
önemli kısmını oluşturuyor. 
Başka bir ifadeyle, dijital 
dönüşümün yolu yönetim 
anlayışı ve çalışanın 
dönüşümünden geçiyor.” 
Çamurdan, Türk şirketlerinin 
dijital sürdürülebilirlikte 
etkin olmak, yerel ve küresel 
rekabette öne geçmek için 
teknolojik dönüşüm kadar, 
ticari operasyonlarının insani 
yönünü geliştirmeye de 
odaklanmaları gerektiğinin 

altını çizdi.  

ABD şirketleri ilk sırada
Korn Ferry Dijital 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 
ABD şirketleri dijital 
sürdürülebilirlikte birinci 
sırada yer alırken, İngiltere 
ikinci, Hollanda üçüncü, 
Türk şirketleri ise son sırada 
yer aldı. Beş temel kriter 
üzerinden yapılan şirket 
sıralamasında, Avusturya 
dördüncü, dijitalleşme 
konusunda güçlü söylemleri 
ile uluslararası gündemde 
yer alan Almanya ise beşinci 
sırada. 

Dijital Sürdürülebilirlik 
Endeksi'nde yer alan 14 ülke 
arasında genel ortalamada 
en son sırada yer alan 
Türk şirketleri; Bağlantı 
Kurabilirlik, Disiplin ve 
Odaklanma, Yetki Verme 
ve Uyum kategorilerinde de 
yine liste sonunda. Açıklık 
ve Şeffaflık kriterinde 
11’inci sırada yer alan 
Türkiye’nin Çeviklik kriterine 
göre yapılan sıralamada, 
sekizinci sırada yer alması 
ise geleceğe ilişkin önemli 
bir gösterge olurken, pazar 
ve ortam değişikliklerine 
uyum sağlama, karar alma 
ve uygulamaya koyma 
anlamında Türkiye’nin 
potansiyelini ortaya koyuyor.  
Beş temel sektörün ele 
alındığı sektörel sıralamada, 
finans hizmetleri ise birinci 
sırada. Teknoloji sektörünün 
ikinci olduğu sıralamada, 
sağlık sektörü üçüncü, sanayi 
dördüncü, perakende sektörü 
ise beşinci.   

Teradata ve Komtaş, Kasım 
ayında yapılan lansmanla 
yeni işbirliklerini duyurdu. 
Bu kapsamda Teradata 
bünyesindeki satış, pazarlama, 
destek ve profesyonel hizmetler, 
Türkiye pazarına Komtaş Bilgi 
Yönetimi üzerinden sunulacak. 
İşbirliğinin tanıtıldığı toplantıda 
bir konuşma yapan Komtaş 
Genel Müdürü Yüksel Çomak, 
"Teradata ortaklığı, veri 
yönetimi ve analitik çözümler 
yolculuğumuz için önemli bir 
dönüm noktası. Teknolojik 
yeniliklerin değeri, sadece 
teorik olarak gösterilemiyor. 
Bu teknolojinin nasıl bir 
katkısı olduğunu anlamak için 
dokunmanız ve anlamanız gerek. 
Bizler iş çözümlerine odaklanır, 
son teknolojileri müşterilerimizin 
kritik dijital göstergeleri 
anlamasına yardımcı olmak ve bu 
göstergelerin, işlerine nasıl katkı 
sağlayacağını göstermek için 
hızla prototiplerle denenmesini 
sağlayabiliriz. Son teknolojileri 
müşterilerimizin gerçek hayattaki 
operasyonlarına uyarlayarak 
katma değerli çözümler sunarız” 
bilgisini verdi. 
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Kurumsal devamlılık ‘dijitalleşme’ ile bağlantılı

Teradata ve 
Komtaş’tan 

güçbirliği  
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IdeaSoft ile Beykent Üniversitesi’nin düzenlediği ‘KOBİ E-ticaret 
Zirvesi’, 400’den fazla şirketin katılımıyla 11 Kasım’da Beykent 
Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. IdeaSoft, 
Google, Turkcell, BKM Express, MNG Kargo, Criteo, ebebek.
com, Kalemlik.com ve e-hırdavat.com'un yöneticileri; dijital 
dönüşüm, online ödeme sistemleri, teslimat, mobil pazarlama 
ve tüketici memnuniyeti odaklı bilgilerini KOBİ’lerle paylaştı. 
E-ticaret konusunda farkındalık yaratmak amacıyla IdeaSoft’un 
hayata geçirdiği zirve; KOBİ’lerin e-ticarete aktif olarak katılımını 
sağlayarak Türkiye ekonomisine katkılarını artırmayı hedefliyor. 
Zirvenin açılış konulmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Emin Karahan, “Ülkemizde kullanım oranı yalnızca 
yüzde 2,5 olan e-ticarete özellikle KOBİ’lerin uyum sağlaması, hem 
kendi varlıklarını sürdürmeleri hem ülke ekonomisine katkılarını 
artırmak için önemli” dedi. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara da, 
“Türkiye’de dev markaların dijitale olan yatırımları ve dijitaldeki 
hızlı büyüme, KOBİ’lerin bu sürece uyum sağlamasını zorunlu 
kılıyor. Türkiye’de e-ticaret sektöründe yüzde 50 pazar payına 
sahip bir şirket olarak, 2005 yılından bu yana e-ticarette KOBİ’lerin 
kârını artırmak amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdik” dedi.

Ağ ve iletişim teknolojileri 
alanında katma değerli dağıtım 
modelinin uygulayıcısı Simet 
ile Wis Networks işbirliği kararı 
aldı. Kablosuz erişim ürünleri 
üretiminde 2006 yılından bu yana 
uzmanlaşan WIS Networks grubu, 
Türkiye distribütörü olarak Simet 
ile anlaştı. Anlaşma kapsamında; 
üretici tarafından pazara sunulan, 
iç ortam kablosuz erişim noktası, 
dış ortam kablosuz erişim noktası, 
yüksek yoğunluklu kablosuz erişim 

noktası, bulut tabanlı kablosuz erişim noktası, kablosuz erişim 
noktası kontrolörü, kablosuz erişim noktası yönlendiricisi ve ağ 
geçidi gibi ürünleri ve iç-dış kablosuz uygulama çözümlerini 
Türkiye ve bölge ülkelerine dağıtımını Simet gerçekleştirecek.
Türkiye pazarında alanında ilk üç oyuncudan biri olmayı 
hedefleyen Wis Networks, sadece fiyat ile değil, birçok 
yenilikçi teknoloji, kurulum ve kullanımı kolay ürünleri ve tüm 
ihtiyaçları karşılayabilen çözümleri ile de pazarda yerini aldı. 
Tüm ürünleri ile ilgili gerekli sertifikasyonlara sahip olan şirket, 
aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde içerik oluşturmakta. 
Rekabetçi fiyatları ile Simet kanal yapısı içinde yer alacak 
ürün ve çözümler, stoklarda yerini aldı. Böylece kablosuz 
erişim çözümlerinde esnek, dinamik ve en yeni çözümler WIS 
Networks markası ile artık Simet stoklarında. 

KOBİ’ler e-ticaret ile 
büyüyecek

Wis’in Türkiye 
distribütörü Simet oldu

Distribütörü olduğu NEC 
markası ile “Digital Business” 
temasıyla gerçekleştirilen SAP 
Forum İstanbul etkinliğinde 
yerini alan BMR Türkiye, 
katılımcılar ile Ekol Lojistik 
başarı hikayesi sunumu 
paylaştığı gibi, NEC SAP 
HANA çözümleri ile iki sunum 
gerçekleştirdi. 
1899 yılında kurulan NEC, 
üretim ve mühendislik odaklı 
bir Japon firması ve NEC 

çatısı altında binlerce patente 
sahip olduğu gibi, sürekli 
inovasyon yaparak, tüm 
ürünlerini “Green IT” felsefesi 
ile üretiyor.
NEC’in en önemli 
hedeflerinden biri ise IoT’nin 
geliştirilmesi. Bu başlıkta 
fırsatların olgunlaştırılmasını 
hedef alan NEC, böylece 
sistem entegratörleri ve 
yazılım üreticilerinin katılımıyla 
uçtan uca bir NEC SAP HANA 

çözümünü sunmayı amaçlıyor. 
Güvenilir, yüksek devamlılık 
(high availability) sağlayan 
SAP sertifikasyonuna sahip 
sunucularının yanı sıra, SAP 
tarafından onaylanan NEC 
M-Series Veri Depolama 
Ailesi ve NEC ExpressCluster 
(high availability) ürünleri 
NEC’in SAP tarafındaki 
ürün yelpazesinin gücünü 
ortaya koyuyor. NEC’in Fault 
Tolerant (FT) sunucuları da 
99,999 yüksek devamlılık 
sağlayarak, NEC’in iş 
sürekliliği konusundaki 
yetkinliğini ortaya koyuyor. 
BMR Türkiye; başta NEC 
olmak üzere, Metalogix, 
DataSunrise, FalconStor gibi 
birçok üreticinin sağladığı 
çözümleri, katma değerli bir 
distributor olarak, 
iş ortaklarıyla birlikte, 
hem Türkiye hem de Türki 
Cumhuriyetler’de sunan, 
satışını ve satış sonrası destek 
hizmetlerini sağlayan bir 
organizasyona sahip.  

Bulut bilişim, siber güvenlik 
ve programlama konuları bu 
yıl ikinci kez düzenlenecek 
olan ICTConf'ta ele 
alınacak. ICTConf 17' bu 
yıl konferanslar, panel 
ve çekilişlerle katılımcıları 
buluştururken, etkinlik 
alanında kurulu stantlarda 
çeşitli firmaların ürünleri 
ve fikirleri ile tanışmak 
da mümkün olacak. 12 
Aralık’ta Namık Kemal 

Üniversitesi Çorlu Mühendislik 
Fakültesi’nde Bilişim 
Topluluğu öğrenci kolu 
tarafından düzenlenecek olan 
ICTConf 17', uzman isimlerin 
konuşmaları ile başlayacak 
ve günün ikinci yarısındaki 
konuşmalar sonrasında 
panel oturumu yapılacak. 
Konuşmacılar, “Yapay 
Zeka ve Bilişimin Geleceği” 
başlığında sorunları tartışıp 
çözüm önerileri üretecek.  

Fujitsu, müşterilerinin Yüksek 
Performanslı Veri Analizi 
(HPDA) ihtiyaçlarını karşılamak 
için, HPC altyapısını 
kullananan ve hızlandırılmış 
bilgi akışını sağlayan yeni 
ürünü PRIMEFLEX for High 
Performance Computing 
(HPC) yapısını piyasaya sürdü. 
Fujitsu’nun yeni PRIMEFLEX 
referans modeli; kullanıcılara 

önemli maliyet tasarrufları 
sağlıyor. Mevcut fiziksel veya 
sanal HPC altyapısını belirli 
HPDA iş yükleri için etkili 
bir şekilde kullanılmasına ve 
ihtiyaçlar büyüdükçe ürünü 
büyütüp, geliştirmelerine 
imkan sunuyor. HDPA’nın 
faydalarının ortaya çıkarılması 
iki teknoloji tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

Bunlar; iş faaliyetinin her 
alanında yer alan veri 
setlerindeki veriyi açığa 
çıkartan veri analizleri ve 
HPC altyapısının giderek 
artan kullanılabilirliği. Fujitsu 
Entegre Sistemi HPC için 
PRIMEFLEX, HPC ve veri 
analizi işlerini tek bir HPC 
altyapısında birleştirmek için 
öne çıkıyor.  

BMr Türkiye, NEC SAP 
HANA portföyünü tanıttı

ICTConf, ikinci kez 
katılımcılarını ağırlayacak

En yeni PrIMEFLEX 
kullanıma hazır

27 Kasım - 3 Aralık
2017
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Uluslararası denetim ve 
danışmanlık şirketi EY’nin 
‘Biyoteknoloji 2017 Raporu’na 
göre; ABD ve Avrupa merkezli 
biyoteknoloji şirketlerinin toplam 
geliri 2016 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 7 artarak 139,4 
milyar dolar oldu. Küresel 
biyoteknoloji şirketlerinin yeni 
tedavilere yatırımı sürdürdüğüne 
işaret edilen raporda, Ar-Ge 
harcamalarının da bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 12 yükselerek 
45,7 milyar dolara ulaştığına 

dikkat çekiliyor. İnovasyonlarda ABD liderliğini sürdürürken, Çin ve 
Birleşik Krallık’ın da yeni adımlarına raporda işaret ediliyor. Halka açık 
biyoteknoloji şirketlerinin gelirlerindeki artış ise iki yıldan bu yana ilk 
kez iki basamaklı bir seviyeye ulaşamadı. Raporda; ABD ve Avrupa 
merkezli biyoteknoloji şirketlerinin toplam gelirinin 2016 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 7 yükselerek 139,4 milyar dolar olduğu 
belirtiliyor. Raporu değerlendiren EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
Sektör Lideri Ufuk Eren, şu analizi yaptı:  
“Global biyoteknoloji sektörü büyümesindeki yavaşlamanın, büyük 
ölçüde maliyetlerin azaltılmasına yönelik çabaların sonucu olduğunu 
gözlemliyoruz. Buna karşılık sektör, 2016’da devam eden ödemeler, 
düzenlemeler ve politik belirsizlikler karşısında önemli bir direnç de 
sergiledi. Yeni kurulan biyoteknoloji şirketlerinin yüklü miktarlarda 
girişim sermayesi çekebilmesi ile birlikte Ar-Ge’ye rekor seviyede 
yatırım yapılabilmesi, sektörde büyümenin hızlanacağının da işareti. 
Biyoteknoloji sektörü, veri analizi ile desteklenen bir klinik bilim 
olma yolunda ilerliyor. Bu nedenle biyoteknoloji şirketlerinin de yeni 
teknolojileri ve işletme modeline ilişkin inovasyonları benimseyerek, 
büyümeyi sürdürülebilir kılmaları şart.”

Panasonic’in profesyonel el aletleri serisinin en pratik 
üyelerinden olan EY 37C1 B model akülü fener, son derece 
hafif ve akü hariç 0.34 kg ağırlığında ve son derece kullanışlı. 
4.2 / 3.3 / 3.1 / 1.5Ah Li-Ion akü setleri için uygun olan ürün 
EY 9L51 B (18V) akü seti ile yaklaşık 15 saat 30 dakikalık 
kullanım süresi sunuyor. Ayarlanabilir dört kademeli başlığı ile 
oldukça etkili kullanılabilen fener, yaklaşık 4.000 lux parlaklığa 
sahip Xenon ampul yanında, omuz askısı ve düşük akü 
göstergesi de sunuyor. Panasonic, profesyonel el aletlerine 3 
yıl garanti verirken, Türkiye genelinde oluşturulmuş 21 yaygın 
servis noktası ağı ile de satış sonrası destek sağlıyor.  

Biyoteknoloji sektörü 
Ar-Ge’ye odaklanıyor 

Işık kaynağınız hiç 
sönmesin

Forcepoint, insan odaklı 
ürün portföyünde geçerli 
olmak üzere yeni ürün 
özelliklerini tanıttı. Bu 
özellikler ; işletmeler ile 
devlet kurumlarının kritik 
görünürlük, verimlilik ve 
uygulama  becerilerini 
geliştiriyor. Forcepoint 
tarafından geliştirilen 
Forcepoint Cloud Access 
Security Broker (CASB), Data 
Loss Prevention (DLP), Next-
Generation Firewall (NGFW) 
ve User and Entity Behavior 
Analytics (UEBA) ürünlerinin 
tümünde kullanılmak üzere 
40’tan fazla yeni yazılım 
ve donanım çözümlerini 
sunarken, bunlar da hızlı 
biçimde riskin tespiti ve 
ortadan kaldırılmasını 
sağlamak üzere işletmeler 
ile kamu kurumlarındaki 
tüm veri akışı ve kullanıcı 
davranışlarını daha iyi anlama 
fırsatı sağlıyor. Bu özelliklerin 

bir araya gelmesiyle 
oluşan ‘İnsan Odaklı 
Sistem’, kullanıcılar farklı 
ağlar arasında etkileşime 
girdiklerinde, kullanıcıyı 
doğrudan koruma özelliği ile 
öne çıkıyor.  
Forcepoint DLP; izinsiz 
kullanıcı veya cihazlarla 
hassas verilerin paylaşımını 
engelleyen ve yetkili/onaylı 
bulut uygulamlarındaki 
hassas verilere ilişkin 
görünürlük ile kontrol 
edebilme becerisini sunan 
Forcepoint CASB platformunu 
sunuyor. Forcepoint ayrıca 
Microsoft Office 365, 
Google G-Suite, Box ve 
Salesforce gibi şirketlerin 
bulut uygulamalarını 
destekliyor. Yapılandırılmış 
ve yapılandırılmamış verilere 
yönelik PreciseID (Net Kimlik) 
parmak izi teknolojisini 
kullanarak da kritik önem 
taşıyan verileri koruyabiliyor. 

Forcepoint NGFW, hibrid 
bulut ortamlarında kullanıcılar 
ile bilgileri birbirine 
bağlayan ve onlara koruma 
sağlayan yeni politikalar ve 
özellikler sunuyor. Bunlar 
arasında, Microsoft Hyper-V 
özel bulut sistemleri ve 
Microsoft Azure genel 
bulutlardaki uygulamalara 
koruma sağlamak üzere 
entegrasyonlar, gölge BT 
ve yetkili bulut uygulama 
kullanımında görünürlük 
elde etmek için NGFW 
konsolu içerisinde yeni CASB 
özellikleri de var. Lastline 
tarafından desteklenen 
Forcepoint Advanced 
Malware Detection (İleri 
Kötücül Yazılım Tetkiki) 
ürünü artık Forcepoint 
Web Security Cloud 
(Web Güvenliği Bulutu) 
ve Email Security Cloud 
(Eposta Güvenlik Bulutu) 
platformlarını destekliyor. 

Konica Minolta, Türkiye’de 
ilk kez uygulanacak “Dijital 
Doktor” projesinin lansmanını 
Konica Minolta Türkiye 
Başkanı Shun Kambara’nın 
ev sahipliğinde yaptı. Baskı 
işlerinin tüm süreçlerinin 
dönüşümünü sağlayarak 
ofis çalışmalarını yenileyecek 
“Dijital Doktor” hizmeti 
baskı sektöründeki işlerin 
akıcılığını sağlamayı ve 
kullanıcıların iş yükünü 
hafifletmeyi hedefliyor. 
“Dijital Doktor” servisi alan 
cihazlar, Konica Minolta 
Servis Merkezi’ne (CSRC) de 
farklı bağlantı tiplerine göre 

adapte edilmiş birçok güvenlik 
katmanından oluşan bir sistem 
ile bağlanacak. Gelişmiş 
güvenlik özelliklerine sahip bu 
bağlantı sistemi ile cihazların 
tüm ihtiyaçları anında servis 
merkezine iletilecek. Böylece 
“Dijital Doktor”, cihazları 
Konica Minolta servis 
merkezindeki bir sistemden 
gözleyerek, cihazda ileride 
arıza yaratma olasılığı olan 
bir sorun varsa önceden 
tespit ederek çözecek. Ayrıca 
toner gibi sarf malzemeler 
azaldığında da sistem 
otomatik olarak haberdar 
olarak, gerekli malzemeyi 

bitmeden tedarik edecek. 
Müşterilerin farklı ihtiyaçları 
paralelinde ‘Advanced’ ve 
‘Basic’ olarak iki ayrı pakette 
sunulacak olan yapı ile ilgili 
detaylara www.dijitaldoktor.
com.tr sitesinden erişmek 
mümkün. 

Siber güvenlikte ‘insan 
odaklı’ yaklaşım 

Konica Minolta “Dijital 
Doktor” projesini tanıttı

27 Kasım - 3 Aralık
2017
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TURNET'e yeni 
ortak mı aranıyor? 

Türk Telekomünikasyon 

A.Ş. tarafından açılan Türkiye 

Internet Omurgası (TURNET) 

ihalesini Sprint-ODTÜ-SatKo 

konsorsiyumunun kazanma

sından sonra, gözler bu kon

sorsiyuma çevrildi. Gelirinin 

yüzde 70.2'sini Türk Tele-

kom'a vermeyi taahhüt ede

rek ihaleyi kazanan konsorsi

yumun ortaklarından ODTÜ 

Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi 

Dr. Attila Özgit, yüzde 70 ora

nının, başlangıç maliyetleri de 

düşünüldüğünde ilk yıl için 

kârlı olmadığını söyledi. 

Bu arada, konsorsiyumun 6 

ay içinde bir şirket kurması ve 

çalışmalarını bu şirket kana

lıyla yapması gerekiyor. Yatı

rım maliyetlerinin yüksekliği 

ve gelirin yüzde 70'inin TT'ye 

verilecek olması, çeşitli çevre

lerde bu şirkete başka ortak

lar da alınacağı yolunda yo

rumlara neden oluyor. Attila 

Özgit, başka ortak alınması 

konusunun üç kuruluşun or

tak kararına bağlı olduğunu 

bildirirken, TÜBİTAK Enfor

masyon Daire Başkanı Doç. 

Dr. Serhat Çakır, Sprint-OD

TÜ-SatKo konsorsiyumunun 

kuracağı şirkete gerektiği tak

dirde TÜBİTAK'ın da ortak 

olabileceğini belirtti. 

TURNET ihalesi sonrası tar

tışmalara yol açan bir başka 

konu ise, hattın hızı. Türki

ye'de Internet Konferansı'nda 

Türk Telekom yetkilileri, ku

rulacak olan hattın hızının 

yurtiçinde 256 Kbit/s olacağı

nı açıklamışlardı. Attila Özgit 

ise, TT'ye önerdikleri konfi-

gürasyonda İstanbul-Ankara-

İzmir üçgenini kapsayan hat

tın hızının 2 Mbit/s olduğunu 

söyledi. 

Öte yandan, TR-NET'in 6 

ay sonra çalışmalarını durdu

racağı yolundaki söylentiler 

ise, TÜBİTAK ve ODTÜ tara

fından doğrulanmadı. ODTÜ 

yetkilileri, "TR-NET'in çalış

malarını durdurması için orta

da bir neden yok" derken, 

TÜBİTAK yetkilileri TR-

NET'in çalışmalarına devam 

edeceğini ve önümüzdeki 

günlerde 128 Kbit/s olan 

yurtdışı çıkış hattının hızının 

da 256 Kbit/s çıkarılacağını 

söyledi. 

(Ayrıntılı haber sayfa 3 'de) 

Internet, her yönüyle bir kez daha tartışıldı 

Türkiye'de Internet konulu konferans Ankara'da yapıldı. 17-18 Kasım 1995 

tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde yapılan ve Internet'in bütün yönleriy

le ele alındığı konferansı yaklaşık 1,500 kişi izledi. Sun Microsystem, Microsoft, 

Türk Telekom, Netaş gibi kuruluşların yetkililerinin konuşmacı olarak katıldığı 

konferansta, özellikle TT'nin açıklamaları ilgi çekti. Konferansta ayrıca, 2 panel 

ve 2 4 oturum düzenlendi. (Ayrıntılı haber sayfa 2'de) 

Bu sayıda... 

• Windows 95 üzerinde 

çalışan bir yazılım, Always 

(Sayfa 4) 

I OS/2 Warp'in umudu 

dağıtım kanalı 

(Sayfa 6) 

• A T & T yeni P O S 

modelleri ile iddialı 

(Sayfa 12) 

I Digital, iletişim şirketi 

olmaya odaklanıyor 

(Sayfa 16) 

• OEM'cilerin Windows 

9 5 ' e ısınma turu başladı 

(Arka sayfa) 

Tursoft'tan BT 

uzmanlarına 

çağrı 

Türk yazılım endüstrisinin 

yurtdışına açılması konusunda 

çalışmalar yapan Tursoft, Türki

ye'deki BT uzmanlarının da 

yurtdışında danışmanlık yapa

bileceği görüşünde. Bu neden

le, Dünya Bankası gibi kuruluş

larla bağlantı kuran Tursoft, ay

nı zamanda BT uzmanlarına 

ilişkin bir veritabanı çalışması 

da başlattı. Tursoft Genel Mü

dürü Ahmet Güvener, uluslara

rası alanda danışmanlık yapabi

lecek BT uzmanlarına çağrıda 

bulunuyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 8'de) 
Pakistan'da yazılım 

endüstrisine tam destek! 
Pakistan Başbakan'ı Benazir Bhutto, Pakistan ya

zılım endüstrisinin gelişmesi ve yazılım ihracatının 

artırılması için hükümet tarafından kısa adı PSEB 

olan bir program başlattı. PSEB'in temel hedefi ve 

kuruluş amacı, Pakistan yazılım endüstrisini bir ara

ya getirererek gelişmiş ülkelerdeki binlerce potan

siyel kullanıcıya tanıtmak ve yazılım ürünlerinin ül

ke dışına ihraç edilmesinde ara bir kurum olmak. 

(Ayrıntılı haber sayfa 21 'de) Mesleği ve yazmak tutkusu 
Hülya Küçükaras çok da bilerek ve isteyerek yaz

madığı H.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 

1982 yılında mezun oldu. Okuduğu bölümü ve işini 

daha sonra öyle sevdi ki, kendini birgün bile çalış

mış saymadı. Sektör olarak O'nu yazdığı yazıların al

tındaki Hülya Küçükaras imzasıyla tanıdık. Yazmak 

onun için bir tutku, bütün duygularının netleştiği 

yer. Yıllar önce önüne koyduğu hedefi de 35 yaşın

da basılmış bir kitabının olması. İşte masallarla baş

layan, kitaplarla beslenen bir tutkunun öyküsü. 

(Ayrıntılı yazı sayfa 34-35'de) 

Siemens Nixdorf, Türkiye'de bankacılık, pera

kende satış otomasyonu gibi alanlardan sonra veri 

iletişimi alanında da söz sahibi olmak için girişim

lerde bulunuyor. Uzak alan ve yerel alan ağları ko

nusunda ATM'i de kapsayan mevcut teknolojilerle 

pazarın her kesimine hitap etmeyi planlıyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 10'da) 

22 YIL ÖNCE 

BU HAFTA

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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Cardtek’de Pazarlama 
ve Kurumsal İletişimden 
Sorumlu Kıdemli Direktör 
Meriç Özgen oldu. Özgen, 
yeni pozisyonunda Cardtek 
bünyesinde yürütülen 
Türkiye ve uluslararası 
pazarlama, marka yönetimi 
ve iletişim faaliyetlerinden 
sorumlu olacak. 1995 yılında 
Marmara Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun olan 

Meriç Özgen, kariyerine aynı yıl Akbank’ın Ticari Bankacılık 
Departmanı’nda Uzman Yardımcısı olarak başladı ve 2001 
yılında Akbank iştiraki AK Ödeme Sistemleri’ne Ürün Geliştirme 
Yöneticisi olarak geçti. 6 yıl sürdürdüğü bu görevin ardından, 
2007-2011 yılları arasında Akbank’ın Banka ve Kredi Kartları 
Departmanı’nda Ürün Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlenen, 
2011-2012 yıllarında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA 
programını tamamlayan Özgen, 2011 yılında Akbank tarafından 
Direktör olarak atandığı Banka ve Kredi Kartları Departmanı’ndaki 
görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. Özgen, 2016-2017 yıllarında 
Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) Pazarlama İletişiminden 
Sorumlu Direktörlük görevini yürüttü. 

Ekin Teknoloji’nin İş 
Geliştirme ve Pazarlama 
Direktörlüğü görevine Orkunt 
Yozgat getirildi. İstanbul 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 
mezunu olan Yozgat, 
İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisansı ve Doktorasını, 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon 
Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. İş hayatına Başarı Elektronik’te 
Satış Müdürü olarak başlayan Orkunt Yozgat, 2003-2005 
yılları arasında Turkish Airlines’da Yurtdışı Satış ve Pazarlama 
Başkanlığı görevini yürüttü. Panasonic Tekofaks ve Eagle Mobile 
& Albtelecom Arnavutluk’ta Satış ve Pazarlama Direktörlüğü 
ile Turkcell Superonline’da Pazarlama Direktörlüğü yapan 
Yozgat, 2013 yılında Teliasonera’da Satış Direktörü ve Avrasya 
Bölgesi Perakende Satış Direktörü olarak göreve başladı. Canon 
Eurasia’da Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinden Ekin 
Teknoloji İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü’ne transfer 
olan Orkunt Yozgat, halen Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi 
Yüksek Lisans sınıfları için ‘Satış Yönetimi’ dersi veriyor.

SAP, Türkiye ofisinin finansal operasyonlarının yönetimini 
Burcu Batı’ya emanet etti. 16 yıldan uzun zamandır finans 
yönetiminde birikimiyle Batı; maliyet yönetimi, nakit ve risk 
yönetimi gibi stratejik alanlara odaklanarak, SAP Türkiye’nin 
uzun vadeli hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürütecek. 2001 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan 
Burcu Batı, kariyerine PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye 
organizasyonunda finansal denetçi olarak başladı. 2004 yılında 
telekom sektörüne adım atan Batı, Turkcell Grup ve Vodafone 
Grup bünyesinde toplam 12 yıl görev aldı. 2011-2013 yılları 
arasında Londra’da Vodafone Group Plc’de yöneticilik yaptıktan 
sonra 2013’te Vodafone Türkiye’ye, Kurumsal ve Sabit Hat 
Kategorisi’nden Sorumlu Finans Direktörü olarak dönen, ardından 
Turkcell Grup’a, Grup Şirketlerinden Sorumlu Finans Direktörü 
olarak katılan Batı, 2014 yılında Turkcell Superonline Finanstan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Batı’nın SAP Türkiye’ye 
katılmadan önceki görevi ise Sahibinden.com’da Finanstan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı idi.

Girişimcilerin başarılı ve 
sürdürülebilir teknoloji 
şirketleri kurmalarına yardımcı 
olan Silikon Vadisi merkezli 
küresel girişim ağı Founder 
Institute İstanbul’un 2018 
yılı Girişimcilik Programı 
başladı. Programın 2 aylık 
ön değerlendirme sürecinin 
ilk etkinliği “Kurumsal 
Hayattan Girişimciliğe Geçiş” 
başlığıyla 16 Kasım’da 
Kolektif House Levent’te 
gerçekleşti. Katılımın ücretsiz 
olduğu etkinlikte; dugun.
com Kurucu CEO’su Emek 
Kırbıyık, PayU Türkiye CEO’su 
Emre Güzer ve Ödeal CEO’su 
Fevzi Güngör, girişimci ve 
girişimci adaylarıyla bir araya 
gelerek, tecrübelerini paylaştı 
ve girişimcilerin sorularını 

yanıtladı. 
Founder Institute 2018 
Girişimcilik Programı 
kapsamında 16 Ocak 2018'e 
kadar sürecek başvuru ve 
ön değerlendirme sürecinde 
adaylar, girişimcilik konusunda 
başarılı isimlerle bir araya 
gelerek, bilgi ve deneyimlerini 
dinleme ve Girişimcilik 
Programı’nı tanıma fırsatı 
bulacak. Adaylar arasından 
ön değerlendirmeyi geçen 
belirli sayıdaki girişimci adayı, 
Founder Institute Silicon 
Valley tarafından oluşturulan 
müfredatı takip ederek 
programın eğitim, uygulama 
ve mentorluk bölümüne 
katılmaya hak kazanacak. 
Şubat 2018’de başlayıp 14 
hafta sürecek program ile 

girişimci adayları, Türkiye’den 
ve küresel Founder Institute 
ağından mentorlar ile 
bir araya gelecek. 2018 
Girişimcilik Programı eğitim 
takvimi ise şöyle: 
• 28 Aralık 2017 - Teknoloji 

kökenli olmadan teknoloji 
girişimi kurmak

• 6 Aralık 2017 - Startup 
fonlama 101: Fikriniz için 
sermaye bulmak

• 19 Aralık 2017 - Startup 
nasıl kurulur: Ekosistem 
liderleri ve tecrübeli 
girişimciler ile buluşma

• 09 Ocak 2017 - 
Mühendislikten 
Girişimciliğe: Startup 
Temelleri

• 16 Ocak 2017 - Sıfırdan 
bir startup şirketi kurmak

Fransa’da ‘60’lardan, İtalya’da 
‘90’ların ikinci yarısından itibaren 
uygulanmaya başlanan, İngiltere 
ve Hollanda’da da geçmişi çok 
daha eskiye dayanan “Esnek 
İşgücü Yasası”, resmi adı ile 
“Geçici İş İlişkisi Kanunu”, 
Türkiye’de geçen yıl itibariyle 
onandı. 
Bu kapsamda, özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi kurulmasına imkân tanıyan 
kanunun çıkması sonrası, 2017 
içinde bu hizmeti vermek için 
başvuruda bulunan ve İŞKUR’dan 
onay alan özel istihdam 
bürolarının başlattığı hareketlilik, 
kanuna yönelik farklı başlıkları da 
beraberinde getirdi. Bu noktada 
da İngiltere’de ilk defa uzmanlık 
istihdamını gerçekleştiren işe 
alım ve danışmanlık bürosu 
REED’in, Türkiye yapılanması 
REED Türkiye’nin düzenlediği 
bilgilendirme toplantısında 
soru işaretlerine yanıtlar arandı. 
REED’in dünyada 5 bini aşkın 
kuruluşta, 20 bini aşkın geçici iş 
ilişkisi kurduğunu anlatan REED 
Global Yürütme Kurulu Başkanı 
Tom Lovell, “Avrupa’da istikrarlı 
bir şekilde artan özel istihdam 
büroları üzerinden geçici süreli 
iş ilişkisi, genel istihdamın yüzde 
2’sini oluşturuyor. Geçici İş İlişkisi 
Kanunu kapsamında istihdam 
edilen çalışanlar arasında yapılan 
ve Kasım ayında yayımlanan bir 
araştırmaya göre; çalışanların 
yüzde 48’i esnek işgücü 
sisteminin kendilerine sınırsız 
süreli sözleşmeli bir işten daha 
iyi bir kariyer büyümesi sunacağı 
kanısında. Yüzde 38’i kendini 

daha avantajlı 
ve güvende 
hissederken, 
yüzde 63’ü 
ise sistemin 
kendilerini daha 
donanımlı bir 
hale getirdiğine 
inanıyor” dedi.  
REED Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Livio Manzini ise Türkiye İş 
Kurumu’ndan Geçici İş İlişkisi 
Yetki Belgesi\ Lisansı alan ilk 
istihdam bürolarından biri 
olduklarını belirterek, “Bir süre 
önce kuruduğumuz Esnek 
İşgücü Birimi ile çalışmalarımıza 
başladık. Esnek işgücü çalışma 
modeli; küresel ekonomik 
dönüşüm ve teknolojik 
gelişmelerin yarattığı en önemli 
istihdam modellerinden biri” 
dedi. Yasanın çalışan ve işveren 
tarafındaki avantajlarına da 
değinen Manzini, şöyle devam 
etti: 

Sendikalara bu yapıyı 
anlatmalıyız
“Esnek işgücü modeli; genellikle 
işveren tarafından ele alınsa da, 
çalışan açısında da kazançlı bir 
model. Böylece yeni mezunlar iş 
hayatına katılırken, farklı sektör 
ve firmalarda deneyim kazanma 
şansına sahip oluyor. İşverenlerin 
bir bölümü, bu kişileri işe alma 
noktasında çekimser olabiliyor. 
Bu grupta değerli uzmanlıklara 
sahip kişiler de var. Bu kitlenin 
büyük bir bölümü, sonraki 
dönemlerde kalıcı işlerde tekrar 
çalışmaya başlıyor. Esnek çalışma 

modeli, ağırlıklı olarak nitelikli 
mavi yaka ve beyaz yakaya 
hitap ediyor. Yasa sayesinde 
planlanmamış iş yoğunlukların 
üstesinden gelinebiliyor. Doğum 
veya askerlik iznine gitmiş olan 
personel, kendi yokluğunda 
işlerin belli bir düzende devam 
ettiğini biliyor. İşveren ise bu 
dönemde işgücü kaybını yerine 
koyacağı gibi dönemsellik 
arz eden işlerde esnek işgücü 
çözümü ile zamanında, hizmetini 
ve ürününü üretebiliyor. 
Kadro sınırı nedeniyle sahip 
olunamayan yeteneğe de bu 
model sayesinde sahip olabilmek 
mümkün. Esnek işgücü istihdamı 
ile kadın işgücünün çalışma 
hayatına katılım oranının 
yükselmesini, genç nüfusun 
işsizlik oranının düşmesini ve 
kayıt dışı istihdamın azalmasını 
bekliyoruz. Yasa; Uluslararası 
Çalışma Örgütü ILO’nun 
sözleşmeleri gereği hayata 
geçirildi. Çalışanın haklarının 
istismar edilmesi ILO’nun kuruluş 
amaçlarına aykırı. Böyle olsaydı, 
önce ILO sisteme karşı çıkardı. 
Bu noktada, sendikalarımız ile 
birlikte çalışmamız, yasayı ve 
yasanın hem işverene hem de 
işçiye getirdiklerine dair mutabık 
kalmamız gerek.” 
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Cardtek Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Meriç Özgen’de 

Ekin Teknoloji’de atama

SAP Türkiye Finans Direktörü Burcu Batı oldu 

2018 Girişimcilik Programı 
başladı

Esnek yapı, istihdam için çoklu fayda demek



DİJİTAL DÖNÜŞÜM
PLATFORMU

İŞ AKIŞINI
TASARLA

UYGULAMALARINLA
ENTEGRE ET

ÇALIŞMAYA
BAŞLA

İş Akışlarınızı MS Visio 
benzeri arayüzümüzde 

tasarlayın, çalıştırın, 
isterseniz Outlook 
eklentimiz içinden 
başlatın, onaylayın. 

API ve Web Service 
kütüphanesi ile her 
türlü entegrasyon 

çok kolay.

Kullanıcı dostu 
arayüzleri ile kısa 
sürede çalışmaya 

başlayın.

İŞ AKIŞINI
PLANLA

DOKÜMANLARINI
YÖNET

FORMUNU
YARAT

Tecrübeli iş 
analistlerimiz her 
zaman yanınızda.

İş akışı ile bütünleşik 
çalışan doküman 

yönetimi ile 
dokümanlarınız 
elinizin altında.

İhtiyacınız olan web 
arayüzlerini kod 

yazmadan 
tasarlayın.

www.paperwork.com.tr
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İşverenler ile serbest çalışanları (freelancer) buluşturan 
iş platformu SanalUzman.com, serbest çalışanların 
motivasyonlarını arttırıp daha verimli ve etkili iş planı 
yapabilmelerini sağlayacak öneriler sundu:  

1. Kendinizi gözlemleyin ve hedef belirleyin. 
2. Bir ağ içinde yer alın.
3. Fiyat belirlemeden önce araştırma yapın. 
4. Ev işi ve işiniz arasında denge kurun. 
5. Sağlığınıza dikkat edin. 
6. Çalışma alanınız olsun. 
7. Gerektiğinde yardım isteyin. 
8. Molalarınız, hafta sonlarınız olsun.
9. Kendinizi zorlamayın. 
10. Tuzağa düşmeyin.  

Küresel İK ve organizasyonel 
danışmanlık şirketi Korn 
Ferry Hay Group’un her yıl 
gerçekleştirdiği “Ücret ve 
Yan Haklar” araştırmasının 
sonuçlarına göre, 2018 için 
özel sektörde öngörülen maaş 
artış oranı yüzde 10. Korn 
Ferry Hay Group’un Türkiye 
ekonomisinin önde gelen yerli 
ve yabancı bin 578 şirketinin 
insan kaynakları yöneticileri ile 
birebir görüşmelerle topladığı 
güncel verilerle gerçekleştirdiği 
“Ücret ve Yan Haklar” 
araştırmasının sonuçları; yerli 
ve yabancı şirketlerin bu yıl 
aynı oranda maaş artışına 
gideceğini gösteriyor. Buna 
göre, Türkiye istihdamına ve 
genel işgücü maliyetlerine yön 
veren holdinglerde 2018 yılı 
için Türkiye genel ücret artışı ile 
paralel olarak yüzde 10’luk maaş 
artışı planlıyor.

Enerji sektörü ön planda
Yüzde 61’i ulusal, yüzde 39’u da 
uluslararası şirketlerden oluşan 
bin 578 şirketin katılımıyla 
gerçekleştirilen araştırma, 
önümüzdeki yıl en çok hangi 
sektörlerin maaş artışına 

gideceği, hangi sektörlerin de 
geride kalacağını ortaya koydu. 
Buna göre, enerji dağıtım ve 
perakende yüzde 11,7 ile en 
yüksek zam oranını yaklaşacak 
sektör olurken, savunma sanayi, 
petrokimya ve gaz, lastik üretimi, 
madencilik ve liman Türkiye 
ortalamasının üzerinde zam 
yapmayı planlayan sektörler. 
Buna karşılık, emeklilik-hayat 
sigortası ve çağrı merkezi 
sektörleri ise yüzde 9 oranındaki 
artışla Türkiye ortalamasının 
altında.  
Araştırma sonuçlarını 
değerlendiren Korn Ferry Hay 
Group Bilgi Hizmetleri Müdürü 
Ersin Yıldırım, ücret yönetiminde 
özellikle kurlardaki değişim 
ve enflasyonun çift hanelere 
ulaşması nedeniyle bu yıl, 
önceki yıllardan farklı olarak, 
sektörler arasında baz ücret artış 
bütçesinde belirgin farklılaşmanın 
olmadığına dikkat çekti. Baz 
ücret artışlarında marjinal 
olarak farklılaşmayan şirketlerin 
performans yönetimine, buna 
bağlı olarak çalışanların kariyer 
gelişimine ve prim sistemlerine 
odaklanmayı planladıklarını 
belirten Yıldırım, “Geçmiş 

yıllarda sektörler arasındaki ücret 
artışına ayrılan bütçeler yüzde 
5 ile yüzde 10 arasında, iki 
kata kadar değişirken, bu yıl bu 
dağılımın yüzde 9 ile 12 arasında 
olduğunu gözlemlediğimizde, 
sektörler arasındaki temel 
ücret farkların azalacağını 
öngörebiliriz” dedi. 
Korn Ferry Hay Group 
2017 Ücret ve Yan Haklar 
Araştırması; katılımcı şirketlerin 
temel odaklarının kârlılık, 
sürdürülebilirlik ve büyüme 
planları olduğunu gösterirken, 
İK yönetiminde de şirketler 
performans yönetimine, 
çalışan motivasyonuna ve 
ücret ve yan haklar alanlarına 
odaklanacaklarını belirtti. 
Şirketlerin insan kaynakları ile 
ilgili kendilerini güçlü bulduğu 
alanların başında sırasıyla 
işe alım ve eğitim geliyor. 
Şirketlerin büyük çoğunluğu bazı 
pozisyonların temininde zorluk 
çektiklerini, belirli pozisyonlarda 
ise talep fazlası olduğunu 
belirtirken, şirketlerin temininde 
zorluk çekilen pozisyonların 
başında BT geliyor. Talep fazlası 
en çok olan pozisyon ise finans 
ve muhasebe. 
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Serbest olun, ama 
bunlara da dikkat edin 

Yeni yılda maaşlar yüzde 10 artacak 

ETKİNLİKTAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R Y U R T İ Ç İ

9 Aralık 2017

3. Akdeniz Bilişim Zirvesi 
Mimar Sinan Kongre Merkezi Antalya 
AYRINTILI BİLGİ: 
www.akdenizbilisimzirvesi.com

12 Aralık 2017

ICTConf 17'
Tekirdağ
AYRINTILI BİLGİ: 
www.ictconf.net 

14 Aralık 2017

BTvizyon Girne Toplantısı 
Kıbrıs
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

15 Aralık 2017

IBS Anne Çocuk Fuarı 
İstanbul Kongre Merkezi 
AYRINTILI BİLGİ: 
www.ibsfuar.com

21 Aralık 2017

Digital Health Summit 2017
Uniq İstanbul
AYRINTILI BİLGİ: 
www.dhsturkey.com

18 Ocak 2018

BTvizyon Bursa Toplantısı 
Divan Otel Bursa
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

22 Şubat 2018

İstanbul BTvizyon 
Anadolu Yakası Toplantıları

AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

15-17 Mart 2018

e-Devlet Bilişim Zirvesi
Afyonkarahisar
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

5 Nisan 2018

BTvizyon Kayseri Toplantısı
Kayseri
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

12 Nisan 2018

BTvizyon Mersin Toplantısı
Mersin
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

26 Nisan 2018

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

8 Mayıs 2018

BTvizyon Denizli Toplantısı
Denizli
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

10 Mayıs 2018

BTvizyon İzmir Toplantısı
İzmir
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

28 Haziran 2018

BTvizyon Elazığ Toplantısı
Elazığ
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

4-5 Aralık 2017

Disrupt Berlin 2017
Berlin, Almanya
AYRINTILI BİLGİ: 
www.techcrunch.com

4–6 Aralık 2017

Gartner Application Strategies and 
Solutions Summit 2017
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ: 
www.gartner.com/events-na/applications/

9-12 Ocak 2018

CES
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ: 
www.ces.tech/
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Kışa geri sayımdan merhaba, 

Bu hafta mektubuma örnek 
olmasını dilediğim, hepimizin 
ziyaret etmesini gerekli 
bulduğum bir uygulama 
ile başlıyorum. İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü, 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Fotoğraf Koleksiyonu’nda 
önemli yer tutan Atatürk 
fotoğraflarından oluşan 
değerli bir seçkiyi internet 
kullanıcılarının ekranlarına 
taşıyor. Enstitünün dijital 
programları kapsamında 
kullanıma sunulan Google 
Chrome uzantısı ile 
kullanıcılar 147 fotoğraftan 
oluşan bu özel seçkiyi, her 
an ücretsiz olarak ekranlarına 
yansıtabilecek. Yaptıkları 
ve hedeflerini sevdiğimiz 
büyüğümüzün detayları için 
Google Chrome ayarlarına 
girip Uzantılar sekmesinden 
“daha fazla uzantı edinin” 
seçeneğini tıklamak, 
mağazada “Fotoğraflarla 
Atatürk” araması yapmak ve 
çıkan uygulamayı eklemek 
yeterli. O fotoğrafları, biz 

onun yüksek idealleri ile var 
olalım. 
Hastanelerde kullanılan 
elektronik güvenlik 
sistemleriyle entegre çalışan 
Sensormatic’in sunduğu 
Bebek Takip Sistemi, anne ve 
bebeğin 7/24 anlık takibini 
sağlıyormuş. Böylece aileler 
doğum sonrası ilk günlerini 
hastanede huzur ve güven 
içinde geçiriyor. Sonuçta 
RFID teknolojisiyle güvenlik 
doğumhanede başlıyor, 
bebekler aileleri olmadan 
hastane dışına çıkamıyor, tam 
da olması gerektiği gibi yani. 

Bebeciği sağlıkla ev getirdik, 
ama bu kadar da değil 
yapacaklarımız… Bugünün 
çocuklarının geleceğin 
girişimcileri olacağına inanan 
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 
“TEB Minik Maker’ler İş 
Başında” projesiyle maker 
hareketini Anadolu’ya 

yaymaya hazırlanıyormuş. 
“Bugünün Maker Çocukları, 
Yarının Büyük Girişimcileri!” 
sloganıyla başlayan proje 
ile 9 ilde 500’ün üzerinde 
çocuğa ulaşarak maker 
eğitimi verilmesi hedefleniyor. 
Çocuğunu kapan gelsin… 
Küçük yaşta atılan her adım, 
ülkenin kalkınması adına 
önemli. Al işte örnek… 
Dünyanın tek ticari uzay 
uçağı Dream Chaser, 
başarılı deneme uçuşuyla 
NASA’nın 2020’de planladığı 
uzay istasyonu yolculuğu 
için önemli bir aşamayı 

tamamlamış. Uzay alanında 
dünyanın en yenilikçi 10 
şirketinden biri olarak 
kabul edilen Sierra Nevada 
Corporation’a (SNC) ait 
Dream Chaser, Uluslararası 
Uzay İstasyonu’nda görev 
yapan astronotlara bilimsel 
deneyler ve malzemeler 
taşıyacakmış. SNC’nin sahibi 
ve CEO’su Fatih Özmen, 
“Geleceği temsil eden bu 
uzay uçağı, insanların uzayla 
etkileşimini değiştirme 
kabiliyetine sahip” demiş, ki 
bu şirketi kurup gerekli aracı 
geliştirerek bu başarışı elde 
etmek büyük bir olay bence. 
Bu noktaya gelmek 
için, ‘ağaç yaşken eğilir’ 
atasözünü benimsemek 
önemli. Çünkü öğrencilerin 
sadece ders çalışmakla 
kalmayıp, çeşitli sosyal 
aktivitelere yönlendirilmesi 
gerektiği üzerinde 
birleşen uzmanlar, okul 
kulüplerinin çocuklardaki 
girişimci ruhu ortaya 
çıkardığına işaret ediyor. 
Yön Koleji Okul Müdürü 
Sacide Hürriyet Şimşek, 
sosyalleşmenin yolunu 
açan okul kulüplerinin, 
çocukların öğrenme ve 
davranışsal tutumları üzerine 
olumlu yönde etki ettiğini 
vurgulamış. 
Neyse, nasihatları bırakıp, 

mobile gelelim. Mobil 
ticaretin yükselişine dikkat 
çeken Positive Kurucu 
Ortağı Eren Dedeoğlu, 
mobil cihazlardan alışverişin 
bilgisayar gibi masaüstü 
cihazları geride bıraktığını 
söylemiş. Mobil satışlarını 
artırmak isteyenlere öneriler 
de yapan Dedeoğlu, mobil 
sitelerde hızın önemini 
vurgulayarak, mobilde 1 
saniyelik hız artışının ciro 
üzerinde yüzde 5 etkisi 
olduğunu belirtmiş. Mobil 
potansiyel açık, ama Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’na (BTK) bu yılın 
ikinci çeyreğinde gelen 
şikayet sayısının, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
70,5 artışla 53 bin 48'e 
yükseldiği belirlenmiş. Mobil 
hizmetlerde en fazla şikayet 
ise faturalardan olmuş. 
Bu serzeniş sonrası, gelelim 
çevresel gündemime. Bosch 
Termoteknik, İSKİD işbirliği 
ile düzenlenen mühendislik 
fakültesinde okuyan 
öğrencilere sektörü tanıtmak 
ve sektörde kariyer olanakları 
hakkında bilgi vermek için 
“İklimlendirme Sektörü 
Tanıtım Günü” etkinliğine 
katılmış. Hatta etkinlikte 
Bosch Termoteknik ve kariyer 
olanakları hakkında yetkililer 
tarafından yapılan sunumlar 
öğrenciler tarafından ilgi ile 
dinlenmiş. 
Kadir Has Üniversitesi 
İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Meltem 
Ucal’ın yürütücüsü olduğu 
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen “Türkiye’de 
İklim Değişikliği Alanında 
Kapasitenin Geliştirilmesi” 
başlıklı hibe programı ile 
hayata geçirilen proje, AB’ye 
katılım öncesi AB tarafından 
verilen destekleri ifade eden 
IPA projeleri kapsamında. 
Bu projeyle Kadir Has 
Üniversitesi IPA’ya katılmış 

olurken, Türkiye’de de bir ilk 
gerçekleştiriliyor.
Bu arada Armut.com, 
nakliye alanındaki yeni 
girişimi “Rahat Taşın” ile 
yine sektörü değiştirecek. 
Çünkü Armut’un evden eve 
nakliyede 6 yıllık tecrübesini 
arkasına alan Rahat Taşın; 
taşınma sürecini güvenilir, 
işinin ehli nakliyecilerle 
sorunsuz gerçekleştirme 
ve tüm süreçte şeffaflık ve 
garanti sözü veriyormuş. 
www.rahattasin.com 
sitesinde akıllı taşınma formu 
dolduran kullanıcılar evin 
detaylarına göre taşınma 
fiyatının nasıl değiştiğini 
anlık görebiliyor. Hedef 
ise Türkiye’deki her 3 
online taşınmadan 1’ini 
gerçekleştirmek, budur. 
Yeniliklerimiz dünyaya 
açılıyor, işte örnek. Dijital 
baskı sektöründe Xerox, 
Epson ve EFI markalarının 
Türkiye distribütörü olan 
Lidya Grup, gelecek yıl 
Londra ofisiyle yurtdışına 
açılıyor. Lidya Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Öz, 
“Türkiye pazarında elde 
ettiğimiz tecrübemizi 
ve başarılarımızı, global 
pazarlara taşımayı 
hedefledik” demiş.  
Management Centre 
Türkiye (MCT), 13 Kasım’da 
Londra’da düzenlenen ve 
“Yönetim Düşüncesinin 
Oscarları” olarak kabul edilen 
Thinkers 50 ödül törenini 
canlı yayınlamış. İki yılda 
bir gerçekleşen törende, 
ELU (European Leadership 
University) Başkanı Alper 
Utku “Leadership”, 
Management Centre Türkiye 
CEO’su Tanyer Sönmezer ise 
“Digital Thinking” ödüllerini 
takdim etmiş. Logitech ise 
CES 2018 İnovasyon Ödülleri 
kapsamında; kulaklık, 
oyun, akıllı ev, bilgisayar 
ekipmanları, yazılım ve mobil 
uygulamalar kategorilerinde 
5 ödül birden almış.  

Oscar adayı filmimiz ‘Ayla’yı 
izlemeni tavsiye ederek bu 
haftaya noktayı koyuyorum, 
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The ICT Summit’17, which 
brings together the public 
and business world, has 
hit the first hammer to the 
wall with the statement of 
“Disruptive and Innovative 
Digital Economy”. “Behind 
the Wall” will be revealed at 
the 18th ICT Summit to be 
held in 2018.

Excitement for the 18th ICT 
Summit, which will take place 
in 2018, has already begun 
while the ICT Summit’17 has 
been completed with the 
enthusiasm of the business 
world and the public. 
The ICT Summit, at the 
Istanbul Congress Center on 
November 7-8, was held for 
two days under the title of 
“Disruptive and Innovative 
Digital Economy” discussing 
how the digital economy was 
breaking down the walls of 

the economy. At the opening 
ceremony of the event, the 
motto of the ICT Summit to 
be held in 2018 was set as 
“Behind the Wall”.

In parallel sessions at six 
halls, Turkey and the world’s 
leading opinion leaders shared 
their expertise in their field 
with 2379 decision makers 
who participated in the ICT 
Summit for two days. The ICT 
Summit, where more than 
200 speakers and panelists 
took place, gave the message 
of 18 different programs 
participating in more than 4 
thousands of guests of “Do 
not be trapped under the 
walls, we will show you what 
is behind the wall next year.”

Technology will demolish 
on the one hand, renew on 
the other

ICT Summit General Director 
Neslihan Aksun stated that 
they are already working for 
the 18th ICT Summit to be 
held in November 2018 and 
expressed that the whole 
road map of the Summit will 
be ready at the beginning of 
the year. Aksun summarized 
what topics will be put into 
the next year’s summit as 
follows: “At the 18th ICT 
Summit, we will discuss the 
advanced learning of artificial 
intelligence in a number of 
different areas. In the project, 
in which all sectors will be 
examined in detail by the 
effect of artificial intelligence 
on the industry; we will 
examine from the root of the 
high technology through a 
common digital intelligence 
that speaks the same 
language with digital minded 
individuals and organizations, 

learning and understanding 
systems and the big data, 
the creative disruption and 
the original intelligence. 
In November 2018 we will 
talk about design-minded 
thinking digital development 
skills, intelligence and 
comfortable living, learning-
acting-wondering systems, 
decision-making mechanics, 
and learning industries behind 
the wall and set the agenda 
together.”

“We cannot go without 
mentioning millions of people 
and territories that need clean 
water when we are close to 
the experience of the Jetsons 
we have dreamed of since 
our childhood.” said Aksun. 
“Technology can create and 
expand digital gap, and at 
the same time, it can fill it. 
The technology can prevent 

resources from exhausting. 
It will destroy first, but then 
renew everything.”

Aksun, who emphasized that 
the concept of security has 
changed over time as one 
of the most popular topics 
in recent years, stated that: 
“Even for security, we see 
a change in concept and 
meaning. At first, data security 
was the most important and 
most sensitive issue for people 
and institutions. As we look 
at now, data security is only 
a small component of the 
security topic underneath 
what Industry 4.0 added to 
our lives. The lock system 
of our smart houses being 
attacked and self-governing 
tools being accessed by cyber 
criminals is a serious hazard 
even if there is no data 
involved.”

The first meeting of the 5GTR 
Forum Meeting and Working 
Groups Workshop was held. 
The workshop organized by 
the Information Technologies 
and Communications Authority 
(BTK) brought together about 
200 participants from 5GTR 
Forum members consisting of 
academicians, related public 
institutions, operators, non-
governmental organizations, 
producers and suppliers. 
Significant steps have been 
taken in order to start working 
on the vision of providing 
domestic/national products, 
services and technologies to be 
developed in 5G and beyond 
new generation communication 
systems in national and 
international markets.

Speaking at the opening of 
the workshop, BTK President 
Dr. Ömer Fatih Sayan gave 
information about the road map 
that Turkey should follow in this 
subject. Sayan, who described 
the 5G as saying, “A world of 
quality is being created that will 
change all the habits we have 

until now. We put our target in 
this way, not only 5G, ‘5G and 
beyond’. We are now moving 
into a long-term, heterogeneous 
and flexible structure in the 
communications sector where 
new technologies dominate the 
others and different networks 
work together. For this reason, 
we adopt the ecosystem of 
information and communication 
technologies that will extend 
beyond the 4.5G network, not 
the 5G, which targets the first 
standards and commercial uses 
of 2020, as a target and success 
criterion.”

Get ready for the inevitable 
change in vertical sectors
Sayan pointed out the 
importance of 5G for vertical 
sectors such as transportation, 
energy and urbanism and 
added: “We will continue to 
work to gain the necessary 
awareness among those 
who are not 5GTR Forum 
stakeholders. We started to 
discuss the change that 5G 
will bring in vertical sectors 
with special events.” Sayan 

continued:
“With 5G there is an 
environment in which the 
sectors will experience a 
paradigm shift and those 
who do not will lose. 5G and 
beyond will be one of the most 
fundamental components of 
the Industry 4.0 concept. As 
all industries pass through a 
new turning point, it will be 
useful to keep in mind issues 
such as artificial intelligence 
and blockchain that will 
advance with 5G and beyond 
technologies. We are now 
confronted with not only 
convenience or speed, but 
changes of understanding. 
We see the most important 
example of this in self-
governing vehicles that can be 
connected to other vehicles or 
transportation infrastructure. 
These words are confronted 
as connection vehicles, shared 
vehicles, autonomous driving 
and electricity. We welcome the 
participation of representatives 
of the automotive sector in 
the 5GTR Forum and wish the 
cooperation to increase.”

At the end of the workshop, 
BTK Vice President Rıdvan 
Kahveci, BTK TED President 
Ramazan Yılmaz, Netaş R&D 
and Strategy Director Rıza 
Durucasugil, HAVELSAN 
Strategic R&D, System Principal 
Engineer Ali Telli and Aselsan 
Project Leader Elif Tepeli shared 
information on the topics 
covered in the workshop.

The goal is to achieve 
maximum efficiency in short 
time.
After the opening program 
and the presentations, the 
participants were informed 
about the activities and forum 
organization structure after 
the establishment of the 5GTR 
Forum. In order to enable the 
5GTR Forum activities to take 
place in a short time with 
national and international 
collaborations in the direction 
of producing domestic and 
national high value added 
new generation mobile 
communication product services 
and technologies:

• The Core Network Group, 
which will focus on new 
technologies such as 
SDN/NFV, which enables 
software-based networks 
that will form the basis of 
5G and beyond,

• The Physical Networking 
Group, which will focus 
on the development of 
multi-input and output 
based antenna technologies 
supporting high speeds, 
base station generation, 
RF supporting millimeter 
wave technology and 
technological areas for R&D 
of new waveforms,

• The Service and Application 
Group for smart 
transportation systems 
for end-users, Smart City 
and for vertical sector 
applications such as health, 
energy and agriculture, as 
well as

• The Standardization Group 
for the determination of 
international standards 
for 5G technologies came 
together at four different 
halls and conducted studies.
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The Public Informatics Event 
organized by the Public 
Informatics Professionals 
Association in Antalya was 
held on November 16-19th. 
In the event, esteemed public 
officials and teams took their 
place. Secretary General of 
the Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications Suat Hayri 
Aka, Deputy Undersecretary 
Galip Zerey, General 
Director of Communications 
Chamber Ensar Kılıç, EKA 
General Director of Ministry 
of Youth and Sports 
Hüzeyfe Yılmaz, TÜBİSAD 
President Erman Karaca, 

Head of IT departments and 
Platin, Netaş, ArtıVeArtı, 
Biltam, AtarLabs, Morten, 
Netcad, Ruijie and Oracle 
representatives as sponsor 
companies participated in the 
event.

UDHB Secretary General Hayri 
Suat Aka, who attended 
the sessions of the event, 
said: “We must carry out 
digitalization intensively and 
rapidly in order to reduce 
stationery.”
UDHB Communications 
Chamber General Director 
Ensar Kılıç stated that: 
“Digital transformation in 

the public sector should be 
realized in cooperation with 
private sector support.”

Biltam Board Member Şükrü 
Atlandı expressed that: 
“Our most valuable brand 
is our country. We need to 
increase productivity so that 
our country can stand out in 
the competition. UDHB Head 
of Department Tolga Acar 
stated that: “UDHB storage 
system is a storage system 
that appeals to our Ministry 
users with its special storage 
architecture.”

Ahmet Akın Şahin, Head 

of the Undersecretariat of 
Treasury Department, said: 
“We should produce added 
value from the information 
obtained through decision 
support systems.” İlhan 
Keskin, Cyber Security 
Chamber General Director 
of UDHB Communication 
General Directorate, stated 
that: “Our Ministry is in the 
process of inspecting the 
cyber security and will be 
authorized to take sanctions 
in the coming days.”
Mustafa Özçelik, Director 
of the Undersecretariat for 
Defense Industries said: 
“Public institutions, industrial 

sector and universities should 
cooperate and establish 
clusters.”
Ahmet Çevik, Head of the 
Department of Forestry and 
Water Affairs, also expressed 
that they started working 
with the ministry and ministry 
affiliated institutions to create 
a single data center.
Yenal Arslan, Head of SGK 
Information Systems and 
Cyber Security Department, 
said that digitalization is very 
important for the institutions 
and that they are constantly 
developing new projects to 
ensure digital transformation 
in real sense.

Trio Mobile is an IoT 
company focused on 
tracking and measurement 
technologies and operates 
in the internet - of things. 
Beginning in January 
2018, Trio Mobil Chairman 
Nevzat Ataklı noted that all 
commercial facilities such 
as factories, supermarkets, 
stores, hotels and restaurants 
are ready to introduce a 
new generation facility 
management system 
targeting the Industry 4.0 
transformation. He informed 
as the following:
“Trio Mobil, established 
in 2011 with the aim of 

producing technology in 
the field of vehicle tracking 
systems and internet (IoT) 
of things; is a technology 
company that aims to offer 
the most innovative products 
with the best customer 
experience. Trio Mobile is an 
IoT company that focuses on 
tracking and measurement 
technologies and the internet 
of things is our only focus. In 
this frame, the management 
of the fleets and facilities is 
also in our focus areas. We 
will launch a new generation 
plant management system in 
January 2018, targeting the 
industry 4.0 transformations 

of all commercial facilities 
such as factories, 
supermarkets, shops, 
hotels and restaurants. 
We will effortlessly 
measure and report over 
10 parameters you can 
imagine measuring such as 
energy management, indoor 
positioning, temperature 
tracking, and customer 
satisfaction measurement. 
The features of this system 
are often not available in 
older technologies. What 
was possible was also a 
very expensive investment 
and had high operating 
costs. In this field we can 

say that our solution is the 
only one around the world. 
We carry out R&D on many 
communication technologies 
and we have expertise in 
different sensors.
We monitor many machines, 
mainly vehicles, and measure 
them online. We record 
parameters such as speed, 
mileage, fuel consumption 
and risky driving conditions 
of a vehicle 7/24, and 
record it in our cloud-based 
system. We provide remote 
management of many 
different machines and 
equipment such as elevators, 
generators, cabinets in 

supermarkets as well as 
vehicles. For example; we 
can measure and report the 
data from the stock amount 
of the product in a grocery 
store to the temperature.
We currently have partners 
and distributors in 15 
countries. Until today, we 
have developed products 
such as vehicle tracking 
systems, economic and 
safe driving assistants, and 
object tracking devices. We 
produce our products with 
hardware and software 
designs with our Turkish 
engineers and with our own 
means.”

Mehmet Büyükekşi, 
President of the Turkish 
Exporters Assembly (TIM), 
explained the results of the 
“Research and Development 
Activities of the Year 
2016” announced by 
TUIK. Indicating that R&D 
expenditures increased by 
20% in 2016 to 24.6 billion 
TL, Mehmet Büyükekşi 
said: “The share of R&D 
expenditures in GNP was 
0.94%. The same rate was 
0.88% the previous year. 
This is the most important 
evidence that our country 
attaches more importance 
to R&D with its universities, 

private and public sector.” 
He continued:

“One of the four basic 
elements we deal with 
in our activities is R&D. 
For this purpose, we 
are talking about the 
importance of R&D in every 
platform to the exporters. 
In the past year, we have 
asked our government 
to encourage companies 
that are engaged in R&D 
activities. Our government 
welcomed this request and 
published the “Regulation 
on Implementation and 
Supervision of Support for 

Research, Development and 
Design Activities” in August 
last year. Our companies 
that are in R&D activities 
started to be supported 
more. As TIM, we have been 
working in October last year 
especially for our exporters 
to benefit from these 
supports to the maximum 
extent possible. Our firms are 
talking about the importance 
and support of R&D activities 
and we provide consultancy 
services to our exporters. In 
support of these efforts, we 
promised to open 500 R&D 
and 500 Design Centers 
when we had a meeting 

with the government. So 
far, 183 companies have 
opened these centers or they 
have reached the last stage. 
More and more companies 
will soon open R&D centers. 
We organize this sixth of 
the Turkey Innovation and 
Entrepreneurship week. 
We will host at least 70 
thousand visitors in our 
event on December 6-9. Our 
programs like İnovaLİG and 
İnoSuit also have the same 
target. We will stimulate 
R&D and innovation interest 
in wider segments of the 
society, which will increase 
awareness of research and 

development activities. 
At the Export Summit, 
which we organized at the 
beginning of the month, 
we conveyed our sensitivity 
in this regard to our Prime 
Minister and demanded 
more support. All of these 
efforts and supports are 
pleasing to us. It is important 
that R&D activities accelerate 
in our country. When we 
consider the potential of 
our country, there are many 
ways to go. Our main target 
is to increase the share of 
R&D expenditures in GNP, 
which is 0.94% in our 
country, to 3% in 2023.”

Security and data centers are on the agenda of the public 

“We will export technology from Turkey to the world” 

r&D’s share in GNP will further increase
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