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Kamu kurumları, sistemlerinin güvenliğini test etti
UDBH Haberleşme Genel Müdürlüğü
tarafından organize edilen Ulusal Siber
Güvenlik Tatbikatı ile birlikte kamu kurumları,
teknoloji altyapılarının güvenliğini test etme
fırsatı buldular.
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Madem haklanmaktan kaçış yok, mimarimiz
düzgün olsun!
Güvenlik ve kurumsal BT birimleri birbirini
öğrenmeye çalışırken, kurumsal mimarinin
her bir tuğlasında güvenliği düşünmek de
artık bir gereklilik.
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Eğitim ve vizyon sahibi olmak şart!
Küresel dijitalleşme trendinin ve Endüstri
4.0 dönüşümünün yarattığı gelişmelerden
kopmamak, hatta birçok noktada
öncü olabilmek için güçlü stratejiler
oluşturulması da şart.
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Bulut hizmetleri yerel veri
merkezlerinden alınıyor
Radore’nin desteğiyle M2S araştırma şirketi tarafından
farklı sektörleri temsilen 100 ve üzeri çalışanı olan toplam
250 kurum ile anket yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, her
dört kurumdan biri buluta yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım
yapılacak konuların başında ise veri yedekleme ve felaket
yönetimi ilk iki sırada.
Bulut_Satis-BT-6x10.pdf
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Teknoloji ürünlerinde çevreci
duyarlılık her geçen gün biraz
daha artıyor. Ayrıntılar dosya
sayfalarımızda.
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Bulut hizmetleri yerel veri
merkezlerinden alınıyor
Sadece yüzde 36’sı bulutta
Bulut bilişim kullandığını açıklayan işletmelerin
oranı yüzde 36’da kalıyor. En fazla alınan bulut
hizmetlerinin başında ise yüzde 68 ile e-posta
hizmetleri geliyor. Katılımcıların yüzde 41’i sunucu
barındırma ve sanallaştırma hizmetini bulut
üzerinden aldığını belirtirken, veri yedekleme
hizmetini bulut üzerinden kullananların oranı
ise yüzde 39. İşletmelerin bulut hizmetlerini
kullanmaktan çekinmesinin sebepleri şöyle
sıralanıyor:
• Verilerin güvenliği
• Öngörülemeyen gizli maliyetler
• Performans sorunları

Radore’nin desteğiyle M2S araştırma şirketi
tarafından farklı sektörleri temsilen 100 ve üzeri
çalışanı olan toplam 250 kurum ile anket yapıldı.
Araştırma sonuçlarına göre, her dört kurumdan
biri buluta yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım
yapılacak konuların başında ise veri yedekleme ve
felaket yönetimi ilk iki sırada. Yatırım kararında
temel kriterler ise yüzde 71 ile “hizmet verenin
güvenilirliği”. Bulut servislerini satın almak için
tercih edilen şirket tipleri arasında ilk sırada veri
merkezleri yer alıyor.
Bulut bilişim kullanımının Türkiye’de de hızla
arttığına işaret eden Radore Veri Merkezi Genel
Müdürü Sadi Abalı, “Şirketlerin ihtiyaçlarına göre
tercih edecekleri bulut hizmetleri değişirken, bulut
bilişimin temel faydaları uyumu da kolaylaştırıyor.
Araştırma sonuçları gösteriyor ki, işletmelerin
yüzde 57’si bulut servisleri kullanımının maliyetleri
düşüreceği kanısında. Bu da bulut hizmetlerinin
kullanım oranının hızla artmaya devam edeceğini
gösteriyor” dedi. Abalı’ya göre, işletmeler bulut
servislerini şu üç nedenle tercih ediyor:
• Verilerin güvenli ortamda saklanması
• Operasyonel kolaylık
• İş sürekliliği

Güvenlik ve iş sürekliliği odak noktası
M2S araştırma şirketi tarafından Türkiye'deki
küçük ve orta ölçekli 400 şirketin katılımıyla
Radore için gerçekleştirildi. İşte öne çıkan sonuçlar:
• Araştırmaya göre, Türkiye'deki her iki
işletmeden birine göre bulut teknolojisi
maliyetleri düşürecek. Bu da kurumsam bulut
bilişim kullanımında önceliği ortaya koyuyor.
• Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 36'sı
bir bulut servisi kullanıyor. Bu kullanımda
öne çıkan servisler ise yüzde 68 ile e-posta
ve yüzde 41 ile sunucu barındırma ve
sanallaştırma. Bunları veri yedekleme de
yüzde 39'luk oranla takip ediyor.
• Araştırmaya göre, bulut kullanıcılarının yüzde
57'si bulut servislerinin maliyetleri düşüreceği
öngörüsü ile yatırımlara imza atıyor.
• Araştırmaya katılan işletmelerin bulut
servislerini tercih etmesinin üç temel sebebi
var: Verilerin güvenlikli ortamda saklanması,
operasyonel kolaylık, son olarak da iş
sürekliliği.
• Bulut hizmeti almanın ilk kriteri 'güvenilirlik'.
Bu kriter ışığında, araştırmaya göre bulut
kullanımını engelleyen gerekçelerin ilki
'verilerin güvenliği'. Bunu öngörülemeyen
gizli maliyetler izlerken, üçüncü
engel gerekçesi ise performans
sorunları.
•
Araştırmaya katılan
şirketlerin yüzde 23'ü buluta
yatırım yapmayı planlıyor. Bu
tercih bilgisini veren şirketlerin
yüzde 47'sinin tercihi özel bulut
olurken, yüzde 53'lük kesim
ise genel bulutta yer almayı
planlıyor.
•
Bu tercih bilgilerini
paylaşan araştırma
katılımcılarının buluta yatırım
kriterleri de güvenliğin birincil
önemini ortaya koyuyor. Yüzde
71'lik bir oran için buluta
yatırımda öncelikli kriter 'hizmet
verenin güvenilirliği' olurken,
yüzde 58 ile 'iş sürekliliği' tercihi
de ikinci sırada. Bu sonuçlar da
bulut hizmetinden yararlanmak
isteyen şirketlerin güvenliğe
merkezden bakma eğilimini
ortaya koyuyor.
•
Bulut yatırımlarının
iki temel gerekçesi araştırma
ile kendini gösteriyor. Yüzde
43'lük bir oranın tercihi 'veri
yedekleme' olurken, yüzde 41'in
önceliği ise 'felaket yönetimi'.
•
Araştırmaya göre, bulut
servislerini satın almak için
tercih edilecek şirket tiplerinde
ilk sırada yüzde 40 ile veri
merkezleri yer alıyor.
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Kamu kurumları, sistemlerinin güvenliğini test etti
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen
ve farklı kurumların yer
aldığı Ulusal Siber Güvenlik
Tatbikatı, 29 Kasım günü
Ankara’da gerçekleştirildi.
Tatbikat ile birlikte kamu
kurumları, teknoloji
altyapılarının güvenliğini test
etme fırsatı buldular. Ulusal
Siber Güvenlik Tatbikatı’nın
açılışına katılan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, tanımlı
olan 5 bin 100 yerel ve
merkezi kamu hizmetinin 2
bin 414 tanesinin e-devlet
kapısı üzerinden sunulduğunu
ve bu sayının giderek arttığını
belirterek “Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımının
artması çeşitli siber tehditleri
ve saldırıları da beraberinde
getiriyor. Amacımız, bu
tehditlere yönelik olarak
proaktif davranıp saldırıları
önlemek, bertaraf etmek ve
ülkemize, vatandaşımıza,
ulusal menfaatlerimize
yapılan siber saldırılara karşı
tedbirler geliştirmektir. Son
günlerde yaşanan siber
saldırılar gösterdi ki siber
güvenliği sağlamak sadece
Türkiye açısından değil, tüm
ülkeler için çok önemli bir
konu” dedi. Bakan Arslan,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Siber güvenlik ve e-devlet
faaliyetlerine ait tüm
konu başlıklarını içeren bir

kanun taslağı çalışmalarını
tamamladık ve Başbakanlığa
gönderdik. Bunun en kısa
sürede Meclise sevk edilerek
yasalaşmasını bekliyoruz.
Bugüne kadar üçü ulusal, biri
uluslararası olmak üzere 4
tatbikat gerçekleştirildi. 2012
yılından itibaren yaptığımız
bu çalışmalar neticesinde
önemli bir aşama kaydettik.
Bu tedbirler sayesinde
küresel çaplı tehditlerden
çok fazla etkilenmeden
engelleme şansı yakaladık.
Bu tedbirlerin en önemli
konu başlıklarından birisi
de farkındalık çalışmalarıdır.
Farkındalık bilincinin
tatbikatlarla pekiştirilmesi
oldukça önemlidir. Bu tatbikat
hem gerçek ortamda saldırıları
simülasyon, bulgu inceleme,
masa başı senaryoların
birlikte uygulandığı ülkemizin
ilk siber güvenlik tatbikatı
niteliğindedir.”
Tatbikatın, 2016-2019 Ulusal
Siber Güvenlik Stratejisi ve
Eylem Planı’nda belirlenen
eylemler arasında yer aldığını
belirten Bakan Ahmet Arslan,
bu tatbikatlar ile kurumları
yarıştırmak gibi bir niyetlerinin
kesinlikle olmadığının altını
çizdi.
Kurumların, eksikliklerini
gerçek ve simülasyon
ortamında görmeleri ve alınan
sonuçların ileride yapılacak
çalışmalara ışık tutmasını
amaçladıklarını kaydeden
Bakan Arslan, sözlerini şöyle

Yasadışına karşı Türk makamlarıyla
işbirliği
HP, sahte baskı malzemeleri
üreten yerel işletmelerin
yasadışı faaliyetlerini
durdurmak adına Türk
yetkililerle birlikte çalıştığını
açıkladı. Yerel yetkililer
ve HP'nin Sahtecilikle
Mücadele ekibi, Eylül
2017'de, İstanbul'da yasadışı
baskı malzemeleri satışı
davası için harekete geçti.
Gizli imalat faaliyetlerini
saptamak için yapılan ortak
çalışmaların parçası olarak;
HP Sahtecilikle Mücadele
uzmanları tarafından tespit
edilen yasadışı malzemeler
yetkili makamlar tarafından
ele geçirildi. Söz konusu
işletmelerde, HP yazıcılarıyla
kullanılmak üzere tasarlanmış
sahte kartuşlar üretiliyordu.
Yetkililer, toplamda satışa
hazır 300 sahte toner kartuşu
ve sahte ürünler üretmek
için kullanılacak 23 bin 700

yasadışı bileşeni ele geçirdi.
Son beş yılda EMEA bölgesinin
tamamında, HP'nin desteğiyle
yerel makamlar tarafından
yaklaşık 12 milyon sahte
ürün ve parça ele geçirildi.
HP, ortakların stokları veya
müşterilere yönelik şüpheli
teslimatlarla ilgili 4 bin
500'ün üzerinde denetim
ve teftiş gerçekleştirdi. HP,
müşterilerini sahte baskı
ürünlerinin potansiyel
tehlikesinden korumak için
çalışmalarına devam ediyor,
Sahtecilikle Mücadele Programı
kapsamında müşterilerine
ve ortaklarına, sahte baskı
malzemelerine karşı aktif
olarak eğitimler veriyor. Bunun
yanında, sahte HP baskı
bileşenleri üreten yasadışı
işlemleri tespit ve sonlandırma
adına yerel ve uluslararası
kolluk kuvvetleri ile işbirliği ile
çalışıyor.

sürdürdü:
“Tatbikatımız iki faz halinde
gerçekleştirilmektedir.
Tatbikatın birinci fazı 6 23 Kasım tarihi arasında
kurumlara gerçek ortamda
siber ataklar gönderilmek
üzere yapıldı. İkinci fazı
ise bugün simülasyon
ortamında ağ üzerinden
gerçekleştirilecek. Birinci
faz için gönüllü olarak 41
kurumdan 20 kurumu
belirlemiştik ve bu kurumlara
7x24 esaslı olmak üzere
gerçek ortamda ve her birine
farklı IP adreslerinden saldırılar
gerçekleştirildi. Toplam 60
adet test icra edildi. İkinci
faz için ise 32 kurumdan
145 oyuncu ve 26 kurumdan
60 gözlemci katılım sağladı.
Kurumlarımıza ait tatbikat
sonuçlarını yayınlamayacağız
ama kendileriyle paylaşacağız.

Böylece hem kendi
eksikliklerini görsünler hem
de özellikle onlar bu işi nasıl
tespit etti, nasıl önlemler
aldı bilelim ki gerektiğinde
başka kurumlarımızla da bu
tecrübeyi paylaşalım. Birinci
fazdan elde ettiğimiz sonuçları
analiz ettik. Kurumların
sistemlerine yönelik en
çok kullanılan 800 adet
karta saldırı düzenlenmiş,
uygulama taramasında ise
en çok rastlanan zafiyetler
kontrol edilmiş ve sonuçları
alınmış. Bu saldırıların yüzde
67’si hafta içi, yüzde 33’ü
hafta sonu yapılmış, yapılan
saldırıların yüzde 67’si gün
içerisinde, yüzde 33’ü ise gece
saatinde gerçekleştirilmiş.
Yapılan saldırılar ile ilgili
hangi kurumun ne tespitler
yapabildiğini gördük. Çok
başarılı ve güzel sonuçlar elde

edildi.”
Daha sonra söz alan
Haberleşme Genel Müdürü
Ensar Kılıç da şunları kaydetti:
“Bilişim teknolojilerindeki
hızlı gelişim, hizmetlerin
dijital ortama aktarılmasını
gerekli kılıyor ve bu süreç
kurum, birey ve işletmelerin iş
yapma yöntemlerinde radikal
değişikliklere yol açıyor. Bu
tatbikatla ulusal kurum ve
kuruluşlarla iş birliklerini,
yetkinlikleri ve farkındalıkları
oluşturmayı hedefliyoruz.
Bugün gerçekleştirdiğimiz
ikinci fazda kapalı perde
network ağı üzerinden
bulgu inceleme ve masa başı
türünde uygulamalarla 32
kamu kurum ve kuruluşunun
siber saldırılara ilişkin savunma
ve bertaraf etme işlemlerini
gerçekleştiriyoruz.”

Dijital dönüşüm farkı kapatır!
Dijital Sistem Geliştiricileri
Derneği’nin (DSDER) “Bilgi
Teknolojilerinde Dijital
Dönüşüm” başlıklı etkinliğin
açılışında konuşa DSDER
Başkanı Gül Gürer Alimgil,
Türkiye’nin zenginleşebilmesi
için dijital dönüşüm ve
Endüstri 4.0’ı fırsat olarak
gördüklerini belirtirken,
“‘Orta gelir eşiğinin’ dijital
dönüşümle aşılabileceğine
inanıyoruz” dedi. Absen,
Arçelik ve LG’nin katkılarıyla
Wyndham Grand İstanbul
Levent’te gerçekleştirilen
“Bilgi Teknolojilerinde Dijital
Dönüşüm” etkinliğinde DSDER
Başkanı Alimgil’in yanı sıra,
KAGİDER Başkanı Sanem
Oktar, Odeabank Genel
Müdür Yardımcısı Tayfun
Küçük, Microsoft Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Tarık
Tüzünsu ve Arçelik Perakende
Geliştirme Direktörü Erhan
Akdoğan da birer konuşma

yaptı. Konuşmacılar; dijital
dönüşümün tüm sektörlerdeki
etkileri ve veri odaklı
pazarlama konularında bilgiler
paylaştı. Alimgil, “Artık ‘beyaz’
ve ‘mavi’ yakalıların yanı sıra,
‘dijital yakalı’ çalışanlarımız
var. Biz dijitalleşmeden;
tüketicilerin, müşterilerin,
şirketlerin, değer zincirlerinin,
sektörlerin alışılagelen değişim
hızından farklı biçimde

değişime zorlanması ve
oyunun kurallarının yeniden
yazılmasını anlıyoruz” bilgisini
verdi ve ekledi: “Türkiye’de
dijital dönüşüm konusuna
henüz bütünsel yaklaşılmıyor.
Bizler Türkiye’nin
zenginleşebilmesi için
dijital dönüşüm ve Endüstri
4.0’ı fırsat olarak görüyor,
‘Orta gelir eşiğini’ böyle
aşabileceğimize inanıyoruz.”
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Siber zorbalara karşı kapsamlı proje
“Birlikte İyi Gelecek”
vizyonuyla hareket eden
Samsung Electronics
Türkiye, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK)
işbirliği ile siber zorbalık
konusunda çocukların,
gençlerin, ailelerin ve
öğretmenlerin farkındalığını
artırmayı hedefleyen “Siber
Zorba Olma! #farkinavar”
hareketini başlatıyor. “Siber
Zorba Olma! #farkinavar”
kampanyası dahilinde pilot
20 okul ile başlayacak
eğitimlerde çocukların,
gençlerin, ailelerin ve
öğretmenlerin teknolojinin
kötü amaçlı kullanımına
karşı farkındalıklarının ve
kişilik haklarının korunması
konusunda duyarlılıklarının
artması hedefleniyor. Siber
zorbalığa uğrayan gençlerin
duygularını ortaya koyan ve
Nejat İşler’in seslendirdiği
dijital reklam filmi de yapıldı.
Siber zorbalığa dikkat çekmek
için 13 Aralık’ta Samsung
Türkiye ve BTK sosyal medya
hesaplarını karartıp, “Siber
Zorba Olma!” sloganını
#farkinavar hashtag’i ile
paylaşarak, herkesi sosyal
medyadaki bu hareketin
parçası olmaya davet edecek.

Konuyla ilgili düzenlenen
basın toplantısında
konuşan Samsung
Electronics Türkiye Başkanı
DaeHyun Kim, “Projeyle
ilgili yayılımı artırmak için
tüm paydaşlarımızdan 13
Aralık günü sosyal medya
hesaplarından “Siber
Zorba Olma!” görselini
paylaşarak projeye destek
olmalarını istiyoruz” dedi.
BTK Başkanı Ömer Sayan ise
konuşmasında şu bilgileri
verdi:
“Siber zorbalıkla mücadelede
eğitimcilere, ailelere,
gençlere, STK’lara, özel
sektöre, ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına önemli
görevler düşüyor. Samsung
ile başlattığımız “Siber
Zorba Olma! #farkinavar”
hareketi kapsamında
önümüzdeki dönemde
ailelere, öğretmenlere,
öğrencilere ve eğiticilere siber
zorbalık konusunda eğitim
vermeyi planlıyoruz. İnternet
kullanıcılarının Kanada’da
yüzde 21’i siber zorbalığa
maruz kalırken, yüzde
69’unun siber zorbalığa
tanıklık ettiği görülüyor.
İngiltere’de bu rakam yüzde
20 ve üzeri. Ülkemizde

ise siber zorbalığa maruz
kalanların oranı yüzde 20.
Amerika’da siber zorbalıkla
mücadele etmek zorunda
kalanların yüzde 20’sinin
intiharı düşündüğünü
açıklaması ise çok önemli.
Bu rakamlar, siber zorbalığa
maruz kaldığını açıklayan
kişilerden oluşuyor. Bunu
açıklamamış kişiler de göz
önünde bulundurulduğunda,
oranlar daha da yükseliyor.”
Çocuk ve gençlerin internet
kullanımı ve siber zorbalık
konularında uzman Kocaeli
Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü ve Bilişim
Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Emel Baştürk Akca,
siber zorbalığın yaygınlığı ve
sonuçlarını ortaya koymak
amacıyla TÜBİTAK’ın desteği
ile yürütülen araştırma
projesinin sonuçlarını şöyle
anlattı:
“Proje kapsamında yedi ilde
7. ve 8. sınıfa devam eden
bin 400 öğrenci ile anket
çalışması gerçekleştirildi. Siber
zorbalık mağdur ve faili olma
durumunun her ikisinde de
ilk sırada yer alan İstanbul’da
siber mağdur/kurban oranı

yüzde 20’ye yaklaşırken,
siber zorba olma oranı
ise yüzde 15’i geçmekte.
Araştırma, öğrencilerin siber
zorbalık konusunda yeterli
farkındalığa sahip olmadığını,
bu nedenle siber zorba ve
kurban olma oranlarının
daha yüksek olabileceğini
göstermekte.
Çünkü siber zorbalık
olarak tanımlanan eylemler
sıralanarak sorular
yöneltildiğinde, siber zorba
ve kurban olma oranlarının
çok daha yüksek olduğu
görülmekte.”

Start-up’lara KDV muafiyeti önerisi
Bakan ile paylaşıldı
Genç Yönetici ve İş Adamları
Derneği (GYİAD), KOBİ’ler,
girişimciler ve teknoloji
odaklı iş hayatına yönelik
KDV düzenlemelerine ilişkin
değerlendirme ve önerilerini
Maliye Bakanı Naci Ağbal’a
sundu. Bakan Ağbal’ı
ziyaret ederek, toplam 25
maddeden oluşan listeye
ilişkin bilgi aktaran GYİAD
Başkanı Yiğit Savcı, “Bu
çalışma ile özellikle teknoloji
şirketlerini ilgilendiren vergi
düzenlemelerine dikkat
çekmek istedik. Önerilerimizin
hayata geçirilmesinin,
ülke ekonomisine katkıları
olacağına inanıyoruz” dedi.
25 madde arasında, startup olarak tanımlanan
şirketlere mali kolaylıklar
sağlanması yönünde bir öneri
bulunduğunu kaydeden
Yiğit Savcı, “Önerimiz; bu
şirketlerin kurulduktan sonra
üç yıl boyunca KDV mükellefi
olmamaları. Dünyada

start-up olarak başlamış,
bugünün önemli teknoloji
şirketlerinden birçoğunun
piyasa değerinin, tek başına
Türkiye’de borsada işlem
gören tüm şirketlerin piyasa
değerinin üzerinde olduğu
unutulmamalı. Ülkemizin
de dünya devi olabilecek
2-3 start-up şirket çıkarması
ekonomiye katkı için yeterli
olur” dedi.

Listedeki bir maddenin de
‘teknoloji alanında faaliyet
gösteren’ şirketlere yönelik
olduğunu belirten Savcı, “Bu
şirketlerin KDV alacaklarına
uygulanacak özel bir
program ile öncelik tanınması
gerektiğini düşünüyoruz.
Türkiye’nin yüksek teknolojili
üretim hedefine öncülük
eden bu şirketlerin biriken
KDV alacakları kendilerine

ek yük oluşturuyor. Teknoloji
şirketlerinin KDV alacaklarının
en geç 3 ay içinde ödenmesini
öneriyoruz. 94,3 milyar
TL satış hacmi yaratan bu
şirketlerin KDV alacaklarının
kısa sürede ödenmesi
halinde, önemli bir maliyet
unsurundan kurtularak daha
rekabetçi hale gelecekleri
düşüncesindeyiz. Bu da daha
yüksek gelirler ve kamu mali

yükümlülüğü tabanı anlamına
gelecektir” açıklamasını yaptı.
Diğer bir maddenin de kredi
kartı ile online alışverişleri
kapsadığını söyleyen
Yiğit Savcı, kredi kartı ve
internet üzerinden yapılan
harcamaların yüzde 100
kayıtlı olduğuna dikkat
çekti. Savcı, “Kayıtdışılığın
önlenmesi için bir adım
olarak, hane halkı
harcamalarında kredi
kartı ile online alışverişin
teşvik edilmesi için bu tür
harcamalarda yüzde 8 gibi
daha düşük KDV oranı
uygulanmalı. Bu sayede 12,2
milyar TL ilave KDV geliri elde
edileceği gibi, hane halkları
da 15,3 milyar TL tasarruf
edecek. Online alışverişin
yaygınlaşması da çok sayıda
firma için yeni ürün ve hizmet
satışını beraberinde getireceği
için, kamu için vergi ve SGK
tabanı da genişlemiş olacak”
bilgisini verdi.
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E-TOPLUM
Bizim PİSA da döküldü

“Onların” PİSA araştırmasını
beğenmeyip, benzerini
“bizim” PİSA ile yaptık.
Sonuç benzer çıktı. Bu,
normal. Çünkü “ölçülen”
aynı öğrenci grubu. Farklı
bir sonuç beklemek abesti.
En başarısız sonuçlara
bakıyoruz: Her 100
öğrenciden 26’sının
matematik düzeyi en alt
düzeyde. 100 öğrenciden
18’inin fen düzeyi en alt
düzeyde. Sosyal bilgilerde
100 öğrenciden 6’sı bu
durumda.
En başarılı sonuçlara
bakıyoruz: Matematikte
100 öğrenciden sadece 3
tanesi bu sınıfta. Fende 4
öğrenci. Sosyal bilgilerde 10
öğrenci.
2014’te İngiltere’de,
matematik öğreniminde
başarısız gençlerin ülke
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ekonomisine
yılda 20.2
milyar Sterlin
(bugünkü
kurdan 100
milyar TL)
zarar verdiği
hesaplandı.
Bu miktar,
İngiltere
GSYH’sinin
% 1.3’üne
karşılıktı.
Araştırma sonuçlarına göre,
rakamlardan anlamayan,
matematiği bilmeyen
gençlerin iş bulma olasılığı
yok. Devletten işsizlik
ödeneği alarak bütçeye yük
oluyorlar. Bu kitleye başka
beceriler kazandırmak
uğruna, işsiz gençlerin
yarattığı asayişsizlikle başa
çıkmak için milyonlarca
sterlin harcanıyor. İşsizlikten
dolayı depresyona girenlere
devlet yardım ediyor. Fatura
toplamına bakıyoruz:
Vatandaşın kaybı 8.8 milyar
sterlin. Devletin kaybı 8.2
milyar. İşverenin kaybı 3.2
milyar.
SORU: İngiltere, PISA’da
Türkiye’den 22 puan daha
yukardayken 20 milyar
sterlin zarara uğruyorsa,
49’uncu sıradaki Türkiye’nin
zararı nedir?

Uzayda devrim yaşanıyor

Şu cümlelerin her biri, bir ilki
anlatıyor:
Uluslararası Uzay İstasyonu’dan
(ISS), ilk kez “boru şeklinde” iki
küçük uydu yörüngeye oturtuldu.
Bu “borular”, kompozit bir
materyalden dünyada 3D baskı
tekniğiyle yapıldı, ISS’e yollandı.
Ama, ISS’de “boru” şeklinde
bir uyduyu uzaya çıkartacak
düzenek yoktu. Bu düzenek de
dünyada 3D baskıyla yapıldı,
ISS’e yollandı. Yapan ve yapıldığı
yer: İtalya’da Modena şehrinde
Ferrari Markası’nın komşusu,
Formula-1 yarış arabalarının
önemli yüklenicisi CRP Modena.
Bu paragraftaki kahramanları
isimleriyle tanıyalım: Uydu’nun
adı Tubesat-POD. Bunu
tasarlayanlar: İtalyan şirketi

GAUSS (Group of Astrodynamics
for the Use of Space Systems)
ve California’dan Tetonsys.
Boruyu uzaya oturtan düzenek:
TubeSats. Bunun yapımında
kullanılan malzeme: Windform
XT 2.0. Bu, tamamen Formula-1
yarış arabaları için tasarlanmış
bir kompozit malzeme. Sonra,
üzerine elektronik cihazlar monte
edildi.
OSNSAT ve TANCREDO-1 adlı
küçük uydular, ISS’ten çıktıktan
83 saat sonra yörüngeye
oturdular. 4 gün boyunca Mors
Alfabesi’yle FM sinyal verdiler.
Uydular, deneme amacıyla
atılmıştı. Başardılar, işleri bitince
atmosfere girip yandılar.
Böylesi karmaşık işbirlikleri
senaryosunun cereyan ettiği

coğrafya ise hiç tesadüf değil.
Modena (Tenor Luciano
Pavarotti’nin “memleketi” ve
dünyaca ünlü sirkesinden öte)
ile Bologna arasındaki sadece 30
km mesafede Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Pagani, Alfa
Romeo üretim tesisleriyle birlikte
o bölgede otomotiv sanayii ile
ilgili 260 şirketin de bulunduğu
bir teknoloji “vadisi.” Efsane
marka Ducati de 1926-2012
arasında üretim yaptıktan sonra,
2012’de Lamborghini tarafından
satın alındı. Vadinin (2015 verisi)
yarattığı ciro 6 milyar euro, 4.6
milyar euro ihracat.
İtalyan know-how’ı uzaya
malzeme olarak da çıktı sonuçta.
Zaten ISS’de bir de sempatik
astronot hanımları vardı,
uzayda “ilk” espresso’yu yapan:
Samantha Cristoforetti.

VR ilk Oscar’ını aldı
Meksikalı yönetmen
Alejandro Iñárritu, yaptığı bir
sanal gerçeklik (VR) filmiyle
Oscar aldı. Oscar’ları veren
Amerikan Sinema Sanatları
ve Bilimleri Akademisi
(AMPAS), 11 Kasım’da Los
Angeles’te Çağdaş Sanat
Müzesi’nde düzenlenen özel
törende Oscar’ını sundu.
Bu, “normal” bir Oscar
Töreni değil. Ona daha varŞubatta olacak. Bu Oscar,
AMPAS’ın, özel bir Oscar
Ödülü. Sıra dışı filmlere,
yarışmasız olarak veriliyor.
Bundan önceki ödül, 1995’te
Pixar’ın “Toy Story” filmine
verilmişti. Normal uzunlukta
bir film olarak ama tamamen
bilgisayarla yapılmış “ilk” film
olduğu için...
Iñárritu’nun sadece 6 dakika
30 saniye süren bu VR filmi,
oda büyüklüğünde üç farklı
mekanda, 360 derece görüş
alanıyla izlenen bir eser.
Filmciliğe VR’ın adım adım

girmesiyle sinemayla ilgili
tanımların ve makanların
değişeceğine tanık oluyoruz.
Akademi Başkanı John
Bailey, durumu özetliyor:
“Sinemanın yarattığı algıya
yeni kapılar açılıyor.” Bunun
öncü örneği geçen yaz
Venedik Film Festivali’nde
yaşanmıştı. Festivalde ilk
kez VR yöntemiyle çekilen
filmler yarıştı. Bu iş için özel
yapım salonlar, 360 derece
dönebilen koltuklar yapıldı.
Iñárritu’nun “Carne y Arena”
adlı filmi, Trump’ın duvar
inşa edeceğini defalarca
söylediği Meksika sınırından
ABD’ye kaçak girenlerin ve
bu sırada ölen bir göçmen
kadının gerçek öyküsü. Filmin
İngilizce adı bu nedenle
“sanal olarak burada, fiziki
olarak kayıp”.
Film, geçen Mayıs’ta Cannes
Film Festivali’nde özel
tasarlanmış bir hangarda

gösterildi. Filmi aynı anda
sadece 100 kişi görebiliyordu.
Sonra Milano/Prada Vakfı’nda
(filmin sponsorlarından biri
bu vakıf) ve Mexico City/
Ulusal Özerk Üniversitesi
Tlatelolco Kültür Merkezi’nde
gösterildi. Geçen yazdan beri
Los Angeles Çağdaş Sanatlar
Müzesi’nde (LACMA)
gösteriliyor.
2015 ve 2016’da
üst üste Oscar
alan Iñárritu, VR
ile sinemanın
nasıl değişeceğini
anlatıyor:
“Alıştığımız bir
mecra değil.
İçinde biraz tiyatro
var. Bir miktar
konumlandırma
(enstalasyon).
Animasyon var.
Tabii ki film var.
Resim fotoğraf
var. O kadar
çok mecra bir

arada ki bunlardan hiç
biri tek başına önde değil.
Kadrajın diktatörlüğüne son
veriyor. Çünkü 360 derece
dönebiliyorsun. Seyirci pasif
değil. Sinemada filmde
kontrol yönetmende. O ne
gösterirse onu görürsün.
Burada ise seyirci, o sırada
tamamen başka bir yere
bakabilir. Sinema ne ise, VR
o değil...

Göçmenler hakkında ben bir
küçük belgesel yapsaydım
kimsenin ilgisini çekmezdi.
Ama şimdi, gerçek hakkında
konuşmak istiyorsan, sanal
gerçeklik yaratmalısın.
Siyasetçiler, gerçeğimizi
elimizden aldılar. Gerçeğin
değersizleştirdiler.Herşey
siyah ya da beyaz olacak
diyorlar. Onların gerçeği çok
dar. Hatta ölü.”
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Madem haklanmaktan kaçış yok, mimarimiz
düzgün olsun!
Güvenlik ve kurumsal BT birimleri birbirini öğrenmeye çalışırken, kurumsal
mimarinin her bir tuğlasında güvenliği düşünmek de artık bir gereklilik.
Son dönemde
en çok
konuştuğumuz
konu şu: Riskler
artık KOBİ ve
evdeki kullanıcı
Handan Aybars
tarafına da
yayılıyor ve bu, fidye saldırıları
ile oluyor. “Bunu o kadar
geliştirdiler ki, ülkeler arasında
siber savaşa varan saldırı
aracı olmaya başladı” acı
gerçeğini paylaşan Innovera
Genel Müdürü Gökhan Say’a
göre, bugün güvenlikle ilgili
problemlerden bir tanesi
Bitcoin ile para aklamanın
çok kolaylaşmış olması. Bu
gibi katlanarak büyüyen
riskler, BT birimleri ve güvenlik
departmanları arasında ‘olması
ve kurulması gereken’ bağ
ve Innovera’nın orta vadeli
hedeflerini Gökhan Say ile
konuştuk:

altyapısını kullanarak kendi
kodlarını içerde geliştirmeye
başlıyor, yani bu 100 küsür
günde içerde kendi kodlarını
yazıyorlar. Maalesef bunu
yapmak için yeterli zamanları
var. İçeri girdikten sonra
haklayıcılara eğitimler
bile verildiğini biliyoruz.
Yani misal siz bankacılık
yazılımında çalışıyorsunuz,
siz çalışırken birkaç tane
haklayıcı da arkada bir
sınıfta gün içinde yapıyı nasıl
zayıflatabileceklerine çalışıyor,
sınıf yapısında süreçleri
izleyip açıkları yakalıyorlar.
Sosyal mühendisliğin de ötesi
bu teknikle ilerleyip, tüm
hareketleri öğrenip bunları
kaydedip, saldırı fırsatlarını
yakalıyorlar.

Bitcoin’i nasıl paraya
dönüştürüyorlar?
İhtiyaç bile kalmadı ki. Gartner
araştırmasına göre, bankalar
2020 yılı itibariyle 1 milyar
dolarlık kripto parayı kabul
etmek zorunda kalacaklar.
Bunun resmi bir hal alması için
yasal altyapının kurulmasına
da çok fazla yol kalmadığını
düşünüyorum. Ama işlem
gücünün yeterliliği adına
kuantum yapıların belirleyici
olacağı öngörülüyor. Sonuçta
şifreleme, güvenlik dünyasının
en büyük felaketlerinden biri
de olabilir. Çünkü IoT tarafında
dijital dönüşümü desteklemede
en büyük silah şifreleme
olarak görürken, teknolojinin
ilerlemesi ile bunu da yitirme
riskine hazırlanmak lazım.
Her alanda yeni teknolojiler
ve kuantum bilgisayar
geliştirebiliyorsak, bununla
beraber bir güvenlik altyapısını
da geliştirmek zorundayız.

Peki kurumlar bu gerçeğin
ne kadar farkında?
Bu tarz saldırılar çok zorlu
ve herkes şunu kabul etmiş
durumda: Biz de haklanacağız.
Yüzde 100 güvenlik olmadığı
gibi, ‘haklananlara’ karşı
‘haklanamayanlar’ devri bitti.
Bunun yerine ‘haklandığını
bilenler’ ve ‘bilmeyenler’ devri
başladı. Bu devrin en kritik
konu başlığı da haklandığınızı
anladığınız anda nasıl hızlı
bir yanıt vereceğiniz. Suçlu
sonuçta içerde dolaşacak ve
bunu engelleyemeyeceğiz.
Asıl önemli olan ise para
veya verinin dışarı çıkarmasını
nasıl engelleyeceğiniz. Bizim
güvenliğe dönüştürmeye
çalıştığımız en önemli konu
risk yönetimi. Bu noktada da,
yüksek veya düşük risk değil,
iyi risk ve kötü risk tanımını
yapıyor, böylece iş dünyası ile
konuşabilir hale geliyorsunuz.
Güvenliğin bir sancısı da
‘security by design’, yani
tasarımdan itibaren güvenlik
algısının çok zayıf kalması.

Diğer tehditler neler?
Bir tehdit iş süreçlerine yönelik
düzenlenen saldırılar. Virüs
sayısı katlanarak artıyor. İçeri
giren bir saldırganın içerde
kalma süresi ortalama 150
gün. Araştırmalara göre
her yıl bu süre azalıyor,
ama yine de ortalama 150
gün diyoruz ve oysa 5 gün
bile tolere edilebilecek
bir şey değil. Haklayıcılar
bunu yaparak, herhangi BT

Bu nasıl bir algı değişimi
demek?
İş bittikten sonra ‘şunun
bir de güvenliğine bakın’
dememelisiniz. Güvenliğin
tasarımın içinde olması gerek.
İşle ilgili düşündüğünüz her
başlıkla ilgili olarak güvenliğini
de düşünmek zorundasınız.
Güvenlik sadece bilgiyi değil,
insanı koruma noktasına gelmiş
durumda. Misal, IoT kaynaklı
bir hata insan ölümüne yol

saldırı kodu geliştiriyor veya
güvenlik açıkları tespit ediyor,
üstüne bunlar haklanıp
başkalarının eline geçtiği
zaman silah da artık her
yerde. İşte tüm bu nedenlerle
güvenlik, tasarımda doğru bir
bütçe ve mimari ile yer almalı.

Innovera Genel Müdürü
Gökhan Say
açabiliyor. Böyle bir dünyada
bizim güvenlik olarak farklı
bakabilmemiz ve iş dünyasını
çok iyi anlamamız, tasarımın
içinde yer almamız gerek.
Güvenlik yapısı, bu mimari
tasarımda nasıl bir yere
sahip?
Yıllar boyu geride kalan
güvenlik, şu anda açığı
kapatıyor. İşin devam etmesini
sağlamak birincil görevimiz.
Ama yıllarca bunu anlatmayı
beceremediğimiz için güvenlik
ekipleri hep ‘sevilmeyen’
adamlar oldu. “Güvenlikçiye
sorarsak, bu istediğiniz
yapılmaz derler, bu da bizim iş
yapmanızı engeller” düşüncesi
yıllarca hakim oldu. Şirket
çalışanı, işini yapıp şirkete
gelir getirmesi gerekirken,
güvenliği de ‘önünü kesen’
olarak tanımlıyor, mümkün
olduğunca güvenliği es geçerek
iş yapmaya çalışıyordu. Ama
geldiğimiz noktada epey yol
kat ettik.
Yeni dönemin temel
gerekleri neler?
Güvenlik artık BT mimarisinin
her tuğlasında olmak zorunda.
Böylece güvenlik kat kat
büyümeyi sürdürecek, bankalar
ve telekom şirketleri burada
öncelikli ve yoğun yatırım
noktaları olmaya devam
edecek. Güvenlikte bu ciddi
büyüme, yıllardır yapılmamış
şeylerin açığının kapatılması. Bir
risk başlığı da devlet destekli
saldırılar. Yani bir devletin bir
şirkete saldırması olaylarını çok
daha fazla görmeye başladık.
Bunlar önlem alınması zor
hamleler. Bir ülke ciddi bir

ATAR (Automated Threat
Analysis and Response),
milli bir siber güvenlik
çözümü ve bu anlattığınız
yapıda nasıl bir yere sahip?
Projeyi Türk Telekom ile
geliştirdik ve birçok müşterisi
var. Önümüzdeki süreçte
birçok yeni banka, telekom
ve kamu şirketi de alım
aşamasında. Bu çok kritik
bir konu başlığıydı ve üç
ortak olarak uzun yıllardır
gerekliliğine inanarak
hedeflediğimiz yapıydı.
Haklayıcılar, şirketlerden çok
daha yaratıcı. Robotik otomatik
saldırılarını geliştirmeye
başladılar. Sistemleri
körleştirecek biçimde, günde
misal 3 bin alarm almaya
başladınız ve büyük verinin
arattığı karmaşaya güvenlik
dünyası hazır değildi. İnsan
robotik saldırıya manuel
cevap veremez. İşte ATAR’ın
çıkış noktası da bu oldu. Yani
sayısı binlere ulaşan sahte
alarmlara bakmayı ne zaman
bırakacaksınız? Bir yerde
bırakacaksınız ve ben size
orada saldıracağım. İşte biz
ATAR’la bu problemi ortadan
kaldırdık.
Nasıl bir yapısı var ATAR’ın?
Öncelikle, tamamen robotla
saldırılara cevap veriyor ve
otomasyon bu noktada şart.
ATAR’ın otomasyonda iki
bacağı var. ATAR saldırıları
kendisi analiz eder, bunun
gerçek saldırı olup olmadığını
anlar, sonrasında da gerekli
cevabı üretir. ATAR’da yapay
zeka yapısı da hayata geçecek.
İkinci kısmı ise ATAR’ın sizi
güçlendirmesi, daha hızlı
harekete geçmenizi ağlaması.
Sizin 4 saatte yapabileceğiniz
incelemeyi, ATAR birkaç
dakikada yapıyor. Bugünün
dünyasında haklanmakla
haklanmamak arasındaki
farkı, tüm veri merkezi
kapsamında birkaç saatten
4 dakikaya indirdik. Ayrıca
sizi bir operasyoncu olarak

daha da güçlendiriyor, 4
saatlik incelemeyi dakikalara
indiriyor, size de karar alanız
için gereken veriyi sunuyorum.
Birinci modül her şeyi kendi
yaptı. İkinci modülde ise
‘bana bilgiyi getir’ diyebilir,
siz karar verebilirsiniz. Üçüncü
modülünde ise bu operasyonun
başarı kriterlerinin konulduğu,
bunların izlendiği bir yapı
söz konusu. Böylece kendi
analizinizi yapıyorsunuz.
ATAR ile hedef kitleniz
kimler?
Bunu sadece büyük şirketler
için değil, bir güvenlik izleme
altyapısı kurmak zorunda
olan herkes için tasarladık.
KOBİ’lerin yanında, tüm
şirketler için ‘ATAR as a service’
yapısını hayata geçirdik.
Rakiplerimizden ayrıldığımız en
önemli unsur ATAR’ın çok hızlı
biçimde konumlandırılıp fayda
sağlamaya başlaması. Ürünün
doğru çalışması, kolay kullanımı
ve çok hızlı fayda sağlaması,
yani saldırılara daha etkili
yanıt vermesi önemli. ATAR’da
her zaman devam edecek bir
geliştirme süreci olacak. Çünkü
haklayıcılar durmayacak.
Peki ya kurumsal hedefler?
ATAR için Diffusion Capital
Partners'tan 2,5 milyon avro
çekirdek yatırım almasıyla
uluslararası ofislerimize de
hız verdik. Avrupa odaklı
Amsterdam ofisimizin yanında,
Dubai’de de satış ekibimiz var
ve ofis kuruluyor. Londra’da da
çalışmalarımız devam ediyor.
Hedefimiz 2019’da ABD
pazarı, ama 2018’de EMEA’da
yeni ofislerimiz olacak.
Önceliğimiz, ABD’den önce
EMEA bölgesinde stratejimizi
hayata geçirmek oldu ve
geri dönüşler olumlu. ATAR
Labs, Innovera’dan doğan bir
şirket. Innovera’nın en büyük
gücü Türkiye’de güvenlik
entegrasyonunu bu kadar
geniş bir alanda uçtan uca
yapabilmesi. Biz küresel bazda
önde gelen güvenlik şirketlerini
Türkiye’de temsil ettiğimiz gibi
ekibimiz de büyüyor. 32 tane
üretici ile çalışıyoruz ve ATAR
da 33’üncü üreticimiz oldu.
Ben ATAR’ın yönetimindeyim,
ama Innovera’nın da
CEO’suyum. Bu yapı bizim için
çok önemli.

8

BThaber

BİLİŞİM DÜNYASI

11 - 17 Aralık
2017

Eğitim ve vizyon sahibi olmak şart!
Küresel dijitalleşme trendinin ve Endüstri 4.0 dönüşümünün yarattığı
gelişmelerden kopmamak, hatta birçok noktada öncü olabilmek için güçlü
stratejiler oluşturulması da şart.
Sadece teknoloji
yatırımları için
danışmanlık
hizmetleri
sunan Aventio,
son olarak
Handan Aybars
iyzico’nun
yatırım aldığı işlemi
gerçekleştirdi. Öncesinde
gerçekleştirdiği işlemlerden
bazıları ise hepsiburada.
com’un bir bölümünün
Abraaj Group’a satış işlemi,
arabam.com ve mackolik.
com işlemleri oldu.
Aventio MB Kurucu Ortağı
Ömer Ünsal, Türkiye’deki
teknoloji yatırımları,
işlemleri, yabancıların ilgisini
değerlendirirken, Türkiye’nin
potansiyeli konusunda da
sorularımızı yanıtladı:
Türkiye'de teknoloji
sektörünü, bu sektöre
gerek yerli gerekse yabancı
yatırımcı ilgisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de teknoloji
sektörünün hızla büyüdüğünü
söyleyebilirim. Bizim
Türkiye’de çok inandığımız
ve büyük bir pazar olduğunu
düşündüğümüz bir sektör. Bu
büyümenin özellikle Ar-Ge’ye
ve bilgisayar mühendisliği
eğitimine dayandırıldığını,
bunun da sürdürülebilir
büyüme eğilimi anlamına
geldiğini düşünüyorum.
Ürün geliştirilmesi, Ar-Ge
mühendisliği, inovasyon gibi
konuların üzerinde daha çok
durulmalı. Ancak yeniden
belirtmek isterim matematik,

fizik yani mühendislik eğitim
altyapısı teknolojik gelişim
için olmazsa olmazımız. Son
yıllarda irili ufaklı en fazla
yatırım çeken sektörlerden
biri de teknoloji. Hitap ettiği
geniş alanla teknoloji sektörü
kendini sürekli yenileyerek
geliştirme fırsatı buluyor.
Çok yönlülüğü sayesinde
kendisine yapılan yatırımları
hızla karlılığa çevirmeyi
başarıyor ve böylece hem
yerli hem yabancı yatırımcılar
için oldukça cazip bir sektör.
Türkiye’de genç kullanıcı
sayısının çokluğu da üzerinde
dikkatle durulması gereken
bir konu.
Bu alanda yılı nasıl
görüyorsunuz?
2017 yılını teknoloji ve
internet yatırımları açısından
hareketli bir yıl olarak
görüyorum. Teknoloji sektörü
açısından oldukça verimli bir
yıl yaşıyoruz. Bir önceki yıla
oranla ciddi bir büyüme söz
konusu. Teknoloji sektörünü
geliştirmek önümüzdeki
yıllarda daha önemli bir
hale gelecek. Türkiye’nin bu
alanda teknoloji geliştiren
ve üretim yapan bir ülke
olması için çaba sarf edildiğini
görüyorum.
Teknoloji sektörüne
yatırımcı ilgisi adına
gerek 2018 yılı gerekse
orta vadeli beklentileriniz
neler?
Türkiye; enerjisini teknolojik
gelişim ve oluşumlar,
nanoteknoloji, inovasyon

ve yenilikçilik üzerinde
yoğunlaştırmalı. Ar-Ge ile
başlayan süreçte, teknoloji
gelişiyor, bu kalite ve
verimlilik artışı olarak artan
üretime yansıyor. Bu alanda
yapılacak yatırımlar, 2018’de
ve önümüzdeki yıllarda
yabancı yatırımcı ilgisi olarak
geri dönecektir. Önümüzdeki
süreçte dünyada devam
eden dijitalleşme trendinin,
Endüstri 4.0 devriminin
getirdiği gelişmelerden
kopmamak, hatta öncüsü
olmak üzere özellikle
inovasyon ve teknoloji odaklı
stratejilerin oluşturulması
gerek.
Türkiye'de teknoloji
sektörünün artı ve eksileri,
potansiyel ve fırsat
noktaları neler?
Türkiye, Facebook kullanıcıları
arasında dünyadaki en büyük
kullanıcı pazarlarından bir
tanesi. Türk kullanıcılar
teknolojiye uyumda
sıkıntı yaşamıyorlar, hatta
çevre pazarlara göre hızlı
benimsiyorlar diyebiliriz. Genç
ve tüketime dayalı nüfusun
fazla olması, girişimci bir
toplum olmamız, teknoloji
sektörüne yapılan yatırımların
hız kesmeden devam etmesi
ve yabancı yatırımcı ilgisi
ülkemizdeki teknoloji sektörü
adına önemli avantajlar
arasında. Teknolojinin sürekli
bir gelişim içinde olduğunun
bilincinde olarak daha fazla
çalışmalı ve potansiyelimizi
doğru kullanmalıyız. Ayrıca

Türkiye’de girişimcilerin
radarlarını açarak, yakın
çevredeki pazarları takip
etmelerini öneriyorum. Çevre
ülkelerde cazip pazarlar
var, girişimcilerin buralara
da girmeyi düşünmesi ve
göze alması gerekiyor.
Coğrafi olarak avantajlı
bir konumdayız ve bunun
bir potansiyel olduğunu
düşünüyorum. Fırsat
noktalarına değinecek
olursak, Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde
tüketiciye odaklanan
teknoloji yatırımlarında
halen çok ciddi fırsatlar
olduğunu düşünüyorum.
Tüketiciye, büyütülebilir
içsel pazarlara dokunan
teknoloji şirketlerinin önünün
son derece açık olduğu
düşüncesindeyim.
Teknoloji sektörünün
gerek daha da gelişmesi
gerekse yatırımcı ilgisini
daha fazla çekebilmesi için
neler gerek? Kamu, özel
sektör gibi hangi taraflara
ne gibi görevler düşüyor?
Önümüzdeki dönemde
sıklıkla gündeme gelecek
dijital dönüşüm, Endüstri
4.0, nesnelerin interneti
gibi konular, katma değerli
ürünlerde ve mobil ürünlerde
etkin olacak. Teknoloji
sektörünün ciddi manada
stratejik sektör olarak ele
alınması, tüm paydaşların bu
hedef doğrultusunda stratejik
adımları atmasını sağlayacak
kaynakların yaratılması,

Aventio MB Kurucu Ortağı
Ömer Ünsal
yerli bilişim markalarının
geliştirilmesi için titizlikle
çalışılması büyük önem
taşıyor. Devlete, özel sektöre,
STK’lara ve üniversitelere çok
fazla görev düşüyor. Bu da
ortak hareket etmesi gereken
tüm tarafların üst düzey
katılımını ve işbirliği içinde
çalışılmasını zorunlu kılıyor.
Aventio olarak kurumsal
hedef ve öncelikleriniz
neler?
Büyük ölçekli sürdürülebilir
teknoloji işletmeleri kurmaları
için girişimci, şirket ve
yatırımcılara destek oluyoruz.
Müteşebbislerimize ve
finansal yatırımcılara önemli
özsermaye değeri yaratmak
amacıyla büyümeyi sağlıklı
kılacak, uzun vadeli tavsiyeler
sunuyor ve "akıllı sermayeye"
erişmek için kritik tavsiyelerde
bulunuyoruz.

Rekabette e-dönüşüm belirleyici oluyor
Hem küreselleşmek hem
de rekabette fark yaratmak
isteyen işletmeler e-dönüşüm
sürecini hızlandırmaya başladı.
e-Dönüşüm, KOBİ’ler için
kolaylık ve fayda anlamına
gelirken, kağıt, kargolama
ve zaman tasarrufu sağlıyor,
operasyonel işlemlerin
yönetimini kolaylaştırıyor.
KOBİ'leri ön muhasebe
alanında dijitale taşıyan çözüm
ortağı Paraşüt'ün Kurucu

Ortağı Sean Yu, e-Dönüşüm
başlığında e-Fatura ve
e-Arşiv'in faydalarını şöyle
anlattı:
“Büyük şirketlerle çalışan
KOBİler, e-Fatura ve e-Arşiv
kullanımı sayesinde prestij
kazanıyor, faturalama
süreçlerini daha kolay
yönetebiliyor ve ödemelerini
daha hızlı alabiliyor. e-Ticaret
alanında faaliyet gösteren
işletmeler için de e-Fatura

ve e-Arşiv fatura kullanmak
önemli. Faturalama sürecinin
dijital ortama ‘taşınmaması’,
bir e-ticaret firması için her
gün yüzlerce fatura yazdırılıp
kargolanması demek. Bu,
satış adetleri yükseldikçe
yönetilmesi oldukça zor
ve zaman alan süreçlerle
uğraşmak anlamına da geliyor.
e-Dönüşümün faydası ve
hayatımıza getirdiği kolaylıklar
işte burada öne çıkıyor.”
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Kontrol yetkinliği, güç sağlıyor
Kurum içi kimlik ve erişim yönetimini kolaylaştıran One Identity
çözümleri, kritik sistem ve verilere erişimlerde bütünsel kontrol
sağlarken, regülasyonlara uyumu da beraberinde getiriyor.
One Identity
oluşumunun
temeli, kuruluşu
1994’e dayanan
Almanya
Handan Aybars kökenli Völcker
Informatik
şirketine uzanıyor. 2010’da
Quest Software, Völcker
Informatik’i ve onun bu
alanda tecrübesini, kendi
yetenekleri ile birleştirerek
bu alanda ciddi atılıma girdi.
One Identity ailesi içindeki
modüllerin birbirleriyle
etkileşimi ile günümüzdeki
kimliklerin ve yetkilerin
yönetilmesi odaklı sorunlar
başta olmak üzere, bütün
ihtiyaca göre granüler
ve çok çeşitli çözümler
üretebilir oldu. “Comparex
Turkey olarak, tüm
müşterilerimiz ile yaptığımız
değerlendirmeler sonucunda
farklı senaryo alternatiflerini
hayata geçirebilme
fırsatı yakalayabiliyoruz”
diyen Comparex Turkey
Profesyonel Hizmetler
Direktörü Mehmet Girgin,
önemli detayları da şöyle
paylaştı:
“‘Kimlik ve Erişim
Otomasyonu’ olarak
isimlendirebileceğimiz
“Provisioning – Deprovisioning” süreçlerinin
üzerine sağlam bir
Governance – Yönetişim
katmanı inşa edebiliyoruz.
One Identity, yine konsept
içinde olan PAG (Privileged
Account Governance
– Ayrıcalıklı Hesapların
Yönetişimi) ve Data
Governance (Veri Yönetişimi)
konularındaki modülleri ile
bahsettiğimiz ‘Governance’
katmanını daha geniş
çerçeveden ele alma fırsatını
veriyor. Kurumlar herhangi
bir regülasyona tabi
olsunlar ya da olmasınlar,
bütünleşik yaklaşımlarla ve
ortak-merkezi raporlama
olanakları ile korkulu iç
ve dış denetim süreçlerini
çok daha rahat geçiriyor.
Ayrıca Single Sign On (SSO)
ve Access Management,
Multi Factor-Two Factor
Authentication (MFA2FA), Self Service Password
Management, Granular

olması. Ama tabii ki
kurumların büyüklüklerine
ve bulundukları sektöre
göre de ihtiyaçlar farklılık
gösteriyor.

Access Delegation konuları
da bu bütünleşik çözümlerin
alt başlıkları.” Comparex
Turkey olarak One Identity
başlığındaki çalışmalarını
ve güvenlik önceliklerini
Mehmet Girgin ile konuştuk:
Nasıl bir işbirliğini hayata
geçirdiniz? Onların
Türkiye pazarından ve
sizden beklentileri neler?
Eski ismi ile Dataserv,
bugünse Comparex Turkey
olarak One Identity’nin
arkasında olan Quest
Software ile 2000’den
beri farklı konularda
birlikteliğimiz ve projelerimiz
oldu. Bu konuda (IDM)
pazara girişimiz ise
2009’a dayanıyor. Quest
Software’in Kimlik ve
Erişim Yönetimi/Yönetişimi
odaklı hareket eden One
Identity oluşumu, beraber
çalıştığı tüm iş ortaklarından
kendisi gibi ‘odaklı’
çalışılmasını bekliyor. Biz
de bu geçen sekiz yılda
bu konu özelinde odaklı
hareket eden kadromuzu
genişleterek, toplamda 10
kişiye ulaştırdık. Hatta bu
odaklanmayı alt kırılımlara
da bölerek, PAM – Privileged
Account Management
özeline de indirgedik.
Hem One Identity hem de
biz bir ürünün pazarda
büyümesinin, hem
odaklanmadan hem kaliteli
ve yerel bir kadrodan
geçtiğine inanıyoruz. Bu
bilincin ve beklentinin
müşterilerimizde de
olduğunu biliyoruz.
2018 yılında bu çözüm
yapısı kapsamında
stratejiniz, hedef ve
beklentileriniz neler
olacak?
Önceki senelerde
olduğu gibi 2018 yılında
da ortak stratejimiz;
eriştiğimiz kalitenin
sürekliliğini sağlamak
olacak. Comparex Turkey
olarak müşterilerimizin
hedeflerine ulaşmalarında
onları desteklemek ve
diğer müşterilerimizde
edindiğimiz tecrübeleri,
bilgi birikimini olası diğer

Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Direktörü Mehmet Girgin
müşterilerimize de aktarmak
ana hedefimiz. Artık
uluslararası platformlarda
rol oynayan günümüz yerel
kurumları ya da küresel
yapının parçaları olan
kurumlar belli standartları
Türkiye’de uyarlamaya
çalışırlarken çok zorlanıyor.
Türkiye gerçeklerini de bilen
köklü bir kurum olarak bu
konuda çok mesai harcadık
ve çeşitli çözümler sunabilir
duruma geldik. Beklentimiz;
müşterilerimizin, kendi
tarafındaki ve bizim
bünyemizdeki tecrübeleri
harmanlayarak, herkes için
ortak olan başarı hedeflerine
birlikte ulaşılmasına olanak
sağlamaları olacak.
One Identity çözümleri,
var olan kurumsal
yapılarla nasıl entegre
oluyor? Sizin bu çözüm
odağında sektör bazında
öncelikleriniz neler?
One Identity çözümleri
her türlü ortama cevap
veren ölçeklendirme ve
esneklik özellikleri ile kısa
sürede kullanılabilir duruma
geliyor. Ürün üzerinde gelen

sayısız fonksiyon ve hazır
“connector” altyapıları
ile entegrasyonlarımızı
gerçekleştirebiliyor ve
kurumun süreçlerinin bir
parçası haline geliyoruz.
Elbette proje içeriğinde
kuruma özel uygulama
ve yapılar ile konuşabilme
adına özel entegrasyon
arabirimleri ihtiyaçları da
oluyor. Bu da hem ürünün
entegrasyon kabiliyetleri
hem danışman kadronun
yetenekleri ile birlikte anlam
kazanıyor. Bu konunun,
yani entegrasyonun bir
‘yazılım geliştirme projesi’
gibi değerlendirilmemesi
gerek. Hem ürüne
hem ürünün altyapısını
oluşturan mekanizmaların
işleyişine olan hakimiyet
ile sektör bağımsız projeler
gerçekleştirebiliyoruz.
Bunu da finans, sigorta,
perakende ve teknoloji
şirketlerinde yaptığımız
projeler ile gösterdik.
Sonuçta tüm sektörlerde
faaliyet gösteren kurumların
kesişim kümesi; kimlikler
ve üzerindeki yetkilerin
sürekli kontrol altında

Bu çözümlerin Comparex
aracılığıyla bölge
ülkelerine yayılımı söz
konusu olacak mı? Siz
burada bir köprü görev
üstlenecek misiniz?
Comparex Turkey
bünyesinde barındırdığımız
danışman kadro bizler için
çok değerli. One Identity de
bunun farkında ve kendi iç
yapısı olan “Connect” isimli
platforma bizi dahil etti.
Yani biz de bir One Identity
çalışanı gibi bu “Identity
Experts” platformunda söz
sahibiyiz. Burada tartışılan
fikirlere Türkiye dinamiklerini
de değerlendirerek katkıda
bulunuyoruz ve yurt
dışı tecrübelerini kendi
tecrübelerimize ekliyoruz.
Bu çerçevede 2018 yılında
bölge ülkelerinde de yeni
projeler yapmak için gerekli
adımları attık ve gelen
taleplerle ilgili görüşmeler
halihazırda devam ediyor.
Şayet bu durumu ‘köprü’
olarak değerlendirirsek,
birinci köprü aslında inşa
edilmiş durumda. 36
ülkede faaliyet gösteren
Comparex’in gücü ile de
Türkiye’deki bu niş tecrübeyi
diğer ülkelere taşıyabilecek
olan ikinci köprü de hazır.
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Ayhan Sevgi

Emanete hıyanetten kurtulalım!
Teknoloji gelişiyor ve hızla yaygınlaşıyor. İşyerlerimiz ve
evlerimiz artık elektronik cihazlar ile dolu. Teknoloji hızla
geliştiği için de bu cihazlar hızla eskiyor ve ‘kullanılamaz’
hale geliyor. Pek çok şirketin depoları, kullanım ömrünü
tamamlamış bilgisayarlar, telefonlar, altyapı ürünleri, faks,
yazıcı gibi cihazlarla dolu. Keza evlerimiz için de benzer bir
durum var. Kullanım dışı kalmış cep telefonları, taşınabilir
bilgisayarlar, CD oynatıcı, şarj cihazları veya kabloları
atmaya kıyamıyoruz.
Dolayısıyla enerji tüketimi ve elektronik atıklar

gündemimizde önemli bir yer tutuyor. Çevreye karşı
duyarlılığın arttığı günümüzde, tüketiciler de çevreci
ürünleri tercih ediyorlar. Artık pek çok üretici, daha az enerji
harcayan, geri dönüştürülebilen materyallerden üretilen
ürünlere yöneliyorlar.
Çevre kirliliği, ülkemizin değil tüm dünyanın en önemli
soruları arasında yer alıyor. Eğer dünya bize dedelerimizden
miras olmayıp, onu çocuklarımızdan ödünç almışsak
emanete hıyanetten bir an önce kurtulmalı ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda azami çaba göstermeliyiz.
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‘Gezegenin en yeşil teknolojili şirketi olmayı hedefliyoruz’
aydınlatma ve havalandırmanın
verimliliğini artırma, alternatif
enerji kaynaklarına yönelme
gibi girişimlerle karbondioksit
emisyonunu azaltmak için sürekli
olarak çalışıyoruz. Her geçen gün
işletmelerin ve bireylerin çevreci
faaliyetler karşısındaki ilgisinin
arttığını gözlemliyoruz. Dell’in
“Legacy of Good” stratejisi
kapsamında dairesel ekonomi
modelini benimsiyor, israfın
önüne geçmede etkili bir strateji
uyguluyoruz. Tasarımlar, artık
geri dönüşüm için tüm yaşam
döngüsünü (yeniden kullanma
kolaylığı, tamir ve geri dönüşüm)
hesaba katarak, yenilenebilir
kaynaklar da dâhil olmak üzere

Verimlilik daha sağlıklı bir çevre
ve gelecek için temel unsurların
başında geliyor. Buna bağlı
olarak Çevreci BT yaklaşımı, aynı
zamanda daha düşük maliyet
anlamı da taşıyor. “Dell EMC’de,
“Gezegenin en yeşil teknolojili
şirketi’ olmayı hedeflerken,
çevre duyarlılığı yaklaşımımızı
açıkça ortaya koyuyoruz” diyen
Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü
Sinan Dumlu, şunları kaydetti:
“Bu hedefe ulaşmak için kendi
iç süreçlerimizi, tedarikçilerimizin
ve iş ortaklarımızın ürün ve
hizmetlerini kullanma biçimini
kapsayan bir yaklaşım geliştirdik.
Veri merkezlerinin sayısını azaltma,
ofis ve tesislerinde kullanılan

daha etkili materyaller ve imkânlar
dahilinde yapılıyor. Dell’in 78 ayrı
ülkede ev ve iş yerlerine sağladığı bir
geri alım programı bulunuyor.
2008 yılından bu yana Dell, tüketici
tarafından atılmış plastikleri
masaüstü bilgisayarları için geri
dönüştürüp kullanıyor ve Ocak
2017 itibarıyla ürünlerinde 22,7
milyon kilogram geri dönüştürülmüş
materyal kullanmaya ilişkin 2020
hedefine ulaşmış durumda. Şirket,
dışarıdan gelen malzemelerin ürün
ve ambalajlar için girdi olarak
kullanılabileceği bir döngüye giderek
daha fazla odaklanıyor. Dell, plastik
ve geri dönüştürülmüş karbon lifi
içeren bilgisayar ve monitörler sunan
ilk ve tek firma olmayı sürdürüyor.”

Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü
Sinan Dumlu

Piyasa kurallarındaki değişiklikler daha belirgin hale gelecek
İklim değişikliğiyle ilişkili enerji
sorunları ile kaybolan doğal
kaynaklar, gıda ve su sıkıntısına
kadar dünya, sürdürülebilir bir
toplum potansiyelini tehlikeye sokan
sorunlarla karşı karşıya. Kasım
2016'da yürürlüğe giren, 2020 ve
sonrası için iklim değişikliği önlemleri
için uluslararası bir çerçeve olan
Paris Anlaşması, küresel ortalama
sıcaklıktaki artışın endüstriyel
devrimden önceki ortalama sıcaklığın
iki derece üzerine çıkmasını sınırlayan
bir hedef oluşturmuştur.
“Küresel pazarda CO2 emisyonu
düzenlemelerinin güçlendirilmesi
ve karbon bazlı ürün fiyatlarının
hızla artması ve karbon vergileri
getirilmesi beklenmektedir.
Buna ek olarak, çevresel, sosyal
ve yönetimsel faktörleri dikkate
alarak yapılan yatırımlar ve fosil

yakıt endüstrisindeki yatırımın geri
çekilmesi de dikkate alınarak piyasa
kurallarındaki değişiklikler giderek
daha belirgin hale gelecektir” diyen
Fujitsu Türkiye Çözüm Mimarı Turgut
Haspolat, şu bilgileri verdi:
“Fujitsu'nun CO2 emisyonlarını
ortadan kaldırma çabası, dijital
teknolojileri ile yaratıcı düşünceyi
teşvik edip müşterileri ile beraber
yeniliği, inovasyonu geliştirmeye
yöneliktir. Fujitsu, enerji tasarrufu
ve dahili olarak karbondan
arındırma konularında kapsamlı
adımların atılmasının yanı sıra,
dijital teknolojilerini kullanacak
ve müşterilerin ve toplumun
daha sürdürülebilir bir çevre
oluşturulmasına lider olarak hareket
edecektir. Çevresel odağımızda; ürün
ve çözümlerimizde enerji tasarrufu

Fujitsu Türkiye Çözüm Mimarı
Turgut Haspolat
yanında daha temiz enerji kaynakları
oluşturulmasına yönelik global bir
şirket olarak hem sosyal sorumluluk
kapsamında hem de şirketin
yönetim stratejisinde bilgi ve iletişim

yeteneklerimizin iklim değişikliği
sorununa çözümler üretmeye devam
etmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda,
Fujitsu, 2050 yılına kadar şirket içi iş
faaliyetlerinde net sıfır CO2 emisyonu
elde etmeyi amaçlayan Fujitsu İklim
ve Enerji Vizyonu’nu geliştirmiştir ve
karbonsuz bir toplumun oluşmasına
katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
Bu hedef çerçevesinde tüm yeni
ürünlerin yüzde 50'sinde enerji
verimliliği sağlanmıştır.
Yapay zeka, nesnelerin interneti ve
büyük veri işleme özelliklerini içeren
Fujitsu'nun dijital teknolojileri; sanayi,
sektör ve ilgili işletmeler arasındaki
işbirliğine dayalı daha sürdürülebilir
ilişkileri kurmak ve iş dünyası ile
toplumda yenilikleri artırmak için
güçlü bir eko sistem oluşturma
yönünde değişim başlatma imkânı
sağlamaktadır.”

Çevreci yaklaşımlar hızla gelişiyor
Çevreci bakış açısı sadece BT
sektörü için değil diğer tüm
sektörler için çok önemli. Günümüz
toplumlarının şirketlerden beklentisi
sadece teknolojik ya da ekonomik
faydalar değil aynı zamanda
toplumsal faydalar sağlamaları ve
geleceğe yönelik sürdürülebilir
adımlar atmaları. “Bu sebeple
tüm sektörlerde olduğu gibi BT
sektöründe de gerek üretilen ürün
ve çözümler gerekse çevreye yapılan
yatırımlar artarak sürecektir diyen
Konica Minolta Ticari Pazarlama
Koordinatörü Yavuz Çolak, şunları
kaydetti:
“Konica Minolta, felsefesini yeni
değerler kurmak üzerine kurmuş
bir şirket. Gelecek kuşaklara
sürdürülebilir bir dünya bırakmak
da şirket felsefemizin temelinde yer

Konica Minolta Türkiye Ticari Pazarlama
Koornitörü Yavuz Çolak
alıyor. Müşterilerimize ve topluma
faydalı olacak teknolojiler üretirken

en önem verdiğimiz konulardan biri
de sürdürülebilirlik. Ürün geliştirme,
satınalma, üretim, dağıtım, satış ve
servis, toplama ve geri dönüşüm
gibi tüm iş süreçlerinin çevresel
etkilerini azaltmayı hedefliyoruz.
Konica Minolta’nın halihazırda
karbondioksit emisyonunu azaltmak
için başlattığı iddialı bir programı
var ve dünya genelinde faaliyet
gösteren tüm merkezlerinde bu
programa uygun hareket ediyor.
‘Eco Vision 2050’ adını verdiğimiz
bu programla 2050 yılına kadar
2005 yılına oranla karbondioksit
emisyonlarını yüzde 80 oranında
azaltmayı taahhüt ettik. Bu son
derece iddialı bir taahhüt. Ayrıca o
zamana kadar 2016’da yüzde 40
ve 2030’da yüzde 60 olmak üzere
ara yıllarda için de hedefler koyduk.

2016’da yapılan ölçümlerde ise
verdiğimiz sözü yüzde 49 gibi bir
oranlar aştık ki bu gerçekten gurur
duyabileceğimiz ölçüde büyük bir
başarı. Bu başarımız geçtiğimiz
günlerde CDP (Carbon Disclosure
Project) tarafından ödüllendirildi.
CDP, dünya çapındaki global
büyük firmaların sürdürülebilirlik
konusundaki faaliyetlerini
ölçümlüyor ve sonuçlarını da İklim A
Listesi'nde açıklıyor. Konica Minolta
olarak bu listede üst üste ikinci
kez lider konumdayız. Doğrusu
bu bizim için iyi bir motivasyon
kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda
da faaliyetlerimizi aynı şekilde
bu programımıza sadık kalarak
sürdürmeye ve ölçümlerimizi şeffaf
bir şekilde paylaşmaya devam
edeceğiz.”

1995’ten beri
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Çevreci bakış BT sektörünün
öncelikleri arasında
Dünya genelinde hava kirliliği, iklim
değişikliği, ormanların tahrip edilmesi,
türlerin soylarının tükenmesi, toprak
erozyonu, aşırı nüfus artışı ve çarpık
kentleşmeye bağlı olarak ciddi çevre
sorunları yaşanıyor. Çevreci bakış açısı
1970’lerden itibaren tüm dünyanın
gündeminde. Türkiye’de ise bu bilincin
1990’lardan sonra ortaya çıktığını
belirten CBKSoft Genel Müdürü
Salih Kanlı, çevreci bakış açısının
önümüzdeki dönemde BT sektörünün
öncelikleri arasında daha çok yer
alacağını söylüyor. Daha yeşil bir dünya
için herkese sorumluluklar düştüğünü
belirten Salih Kanlı, “Geliştirdiğimiz
teknolojiler ile bu anlamda üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz
için gururluyuz. enVision ile ‘En Yeşil
Ofis’ konseptine geçen 20 ayrı ülkeden
300’den fazla kurumsal müşterimize
doğamıza gösterdikleri duyarlılıktan
ötürü; ülkemiz, gezegenimiz ve
gelecek kuşaklar adına bir kez daha
teşekkür etmek istiyorum” dedi.
CBKSoft olarak 2004 yılından
bugüne Elektronik Belge Yönetim
Sistemleri (EBYS) konusunda yazılım
çözümleri geliştirdiklerinin altını
çizen Salih Kanlı, açıklamalarını şöyle
sürdürdü: “Doküman, Süreç ve
Form Yönetim Sistemi olan enVision
ile evrakla yürütülen iş süreçlerini
otomatik hale geliyor, karar verme
süreçlerinin hızlanıyor, işlem kuyrukları
ve tamamlanma süresi kısalıyor,
insan hataları ortadan kalkıyor,
kurum içi iletişim kanalları daha iyi
hale geliyor. Böylelikle; kesintisiz
otomasyon sağlanarak, kağıt bazlı

iş süreçlerinin tam entegre dijital
bir ortama dönüşmesi sağlanıyor.
enVision yazılımı kurumlarda
dijital dönüşümü gerçekleştirmesi
sebebiyle doğası gereği çevreci bir
sistem. Tahmin edileceği üzere,
günümüzde hala büyük ölçekli tüm
kurum, belediye ve firmalarda kağıt
tüketimi inanılmaz boyutlarda. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine
göre; Türkiye'de, bir ofiste kişi başına
tüketilen kağıt miktarı ortalama 140
sayfa. Bu rakam finans merkezlerinde
ve bankalarda kişi başına 180 sayfaya
kadar çıkıyor. Özetle ülkemizde kişi
başına kağıt tüketimi yılda 7 ağacın
kesilmesi anlamına geliyor! Ayrıca,
kağıt yapımında kullanılan su miktarı
ile ofislerde kullanılan toner ve kartuş
masraflarını da göz ardı etmemek
gerekiyor.
Kağıt tüketiminin azaltılması
konusunda herkese ciddi sorumluluklar
düşüyor. Bizler de çalıştığımız her
bir kurum için enVision kullanımına
bağlı olarak (yapılan işlem sayısı
ve üretilen elektronik belge sayısı
doğrultusunda) özel bir algoritma ile
hesaplama yapıyoruz. Bu hesaplama
ile o kurumda kurtarılan ağaç
sayısını, tasarruf edilen su miktarını,
engellenen katı atık miktarını ve
üretilmeyen karbonmonoksit miktarını
görmek mümkün. Firma olarak
vizyonlarımızdan biri de ‘Kağıtsız,
çevre dostu, en yeşil ofisler’ için
çözümler geliştirmek. Yakın bir
gelecekte ister kamuda ister yerel
yönetimlerde ister özel sektörde tüm
ofisler bu konsepte geçecek ya da

CBKSoft Genel Müdürü
Salih Kanlı
geçmek zorunda kalacak. Önümüzdeki
dönemde çevre koruma konusunda
çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları
ile daha etkin bir işbirliğine giderek
bu konuyu kamuoyunun gündemine

taşımayı hedefliyoruz. Belediyeler için
yaptığımız araştırmayı Üniversiteler,
Kamu Kurumları ve Enerji Sektöründeki
firmalar için de gerçekleştirmeyi de
planlıyoruz.

enVision ile En Yeşil Ofisler Araştırması sonuçları
CBKSoft, bu yıl içinde ‘enVision ile En
Yeşil Ofisler’ araştırması gerçekleştirdi.
Araştırma ile Türkiye genelindeki
belediyelerin EBYS kullanımına bağlı
olarak doğa korumaya sundukları katkıyı
ölçtüklerini belirten Salih Kanlı, şu bilgileri
verdi: “Araştırmamız sonucunda Kartal
Belediyesi birinci sırada yer alırken,
Altındağ Belediyesi ikinci, Kadıköy
Belediyesi üçüncü, İzmir Büyükşehir
Belediyesi dördüncü ve Lüleburgaz
Belediyesi beşinci sırada yer aldı.
Listede yer alan diğer belediyeler ise
şöyle: Adana Büyükşehir Belediyesi,

Ahlat Belediyesi, Aliağa Belediyesi,
Arnavutköy Belediyesi, Artvin Belediyesi,
Batman Belediyesi, Bozova Belediyesi,
Çankaya Belediyesi, Çatalağzı Belediyesi,
Dulkadiroğlu Belediyesi, Eyüpsultan
Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Gölcük
Belediyesi, Görele Belediyesi, Hayrabolu
Belediyesi, İncesu Belediyesi, Karatay
Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Ortahisar
Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi,
Seferihisar Belediyesi, Sultangazi
Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,
Ünye Belediyesi, Van Büyükşehir
Belediyesi, Yalova Belediyesi.”

Farkındalık daha da artırılmalı
Çevreci yaklaşımlar ve çevreci
teknolojiler konusunda farkındalığı
artırmak için kurumlara büyük iş
düşüyor. Bu konuda yazıcılarda
inkjet teknolojisini ve çevreye
olan katkılarını, mümkün olan her
platformda ve fırsatta aktarmaya
çalıştıklarını kaydeden Epson Türkiye
Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin
Hıraoğlu, “Çevre aslında hepimizin
yaşam alanı, dolayısıyla hayatımız.
Farkındalık ve ilginin daha fazla
olması lazım, zira bazı şeyleri
kaybettikten sonra telafisi yok”
dedi. Hıraoğlu, açıklamalarını şöyle
sürdürdü:
“Biz Epson olarak üretim
aşamasından dağıtıma, malzemeden
kullanıcının tüketim durumuna
kadar tüm aşamalarda doğanın
kazanması için uğraşıyoruz. Mesela
mürekkep şişesi ambalajlarımız geri

Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu
dönüşümle elde edilen malzemeden.
Inkjet teknolojisi kullanıyoruz ana
ürün segmentlerimizden biri olan
yazıcılarımızda. Inkjet teknolojisinin
lazere oranla çevreye katkısı
inanılmaz fazla. Rakamlarla örnek

vermek gerekirse 2015 sonu
verilerine göre Sadece Batı Avrupa’da
işletmelerin lazer yerine Epson
inkjet yazıcı kullanması durumunda
ortaya çıkan veriler oldukça dikkat
çekici. Yüzde 94’e kadar daha az

atık ki bu oran en az 221 bin tonluk
atığın olmaması anlamına geliyor.
Yüzde 96’ya varan enerji tasarrufu,
ortalama 507 bin hanenin elektrik,
su vb. giderini karşılayacak rakama
tekabül ediyor. Yüzde 92’ye varan
daha az CO2 salımı ki bu da 26
milyon 900 bin ağaç tarafından
emilen miktar. Ayrıca şunu da
eklemek isterim ki yine dünyada
bir ilke imza atarak PaperLab adlı
ürünümüzü lanse ettik. Neredeyse
bir ofis masası kadar yer tutan
bu makinemiz ‘ofis içi kağıt geri
dönüşüm laboratuarı’ konseptine
sahip. ‘Çevre Vizyonu 2050’ olarak
belirlediğimiz bir başlığımız var. 2050
yılına kadar hedefimiz, ürünlerimizin
ve hizmetlerimizin tümünün
yaşam döngüleri boyunca CO2
emisyonlarımızı yüzde 90'a kadar
azaltmak.”
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Aldığınız ürünler, uluslararası
standartlara uygun mu?
Çevre duyarlılığı konusunda
üretici sorumluluğu kadar tüketici
sorumluluğu da çok önemli. Çevre ve
sürdürülebilirlik konusunda tüketici
bilinci giderek artıyor. Tüketiciler
artık enerji verimliliği sertifikası
olan ürünleri almayı tercih ediyor.
“Tüketicilere aldıkları ürünün hangi
materyallerle üretildiğine ve enerji
etiketlerine bakarak uluslararası
standartlara uygun ürünleri tercih
etmelerini öneriyoruz” diyen HP
Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede şu
bilgileri verdi:
“Bu hem çevre koruma hem de
tüketici sağlığı açısından çok önemli.
Örneğin bizim en çok karşılaştığımız
sorun tüketicilerin sahte ya da

dolum kartuş tonerler ile cihazlarının
bozulması daha da acısı sağlıklarının
tehlikeye atılması. Maalesef
içine konulan mürekkebe dikkat
etmeden orijinal olmayan kartuş
toner kullanımı çok ciddi bir şekilde
sağlığımızı ve çevremizi tehdit ediyor.
Ayrıca şirketlerin eski bilgisayarlarını
yeni bilgisayarlarla değiştirebileceği
Geri Satın Alma Programı’nı hayata
geçirdik. Şirketlerin yapmaları gereken
tek şey, superdonusum.com internet
sitesine girerek en az 10 adet olmak
üzere mevcut şirket bilgisayarlarının
marka ve özellik listesini iletip eski
bilgisayarlarının toplam değerlerini
anında hesaplamak. Sonrasında ise
HP, şirketlerle iletişime geçip yeni

bilgisayarları için ihtiyaçlarını birlikte
belirleyebileceği bir hizmet sunuyor.
Bugüne kadar HP Geri Dönüşüm
Programı ile geri dönüştürülmüş
plastikten 2,7 milyar kartuş üretildi.
Geri dönüştürülmüş plastikten
üretilen kartuşun karbon ayaz izi
yüzde 33 daha azken, HP geri
dönüştürülmüş plastikten kartuş
üretimi ile fosil yakıt tüketimini
yüzde 54, su tüketimini yüzde 75
azalttı. HP ayrıca Haiti’de toplanan
geri dönüştürülmüş plastikleri
satın alıyor. Yeni iş alanları açarak
Haiti’deki insanlara sabit bir gelir
imkanı ve daha iyi iş koşulları sunarak,
sürdürülebilir mürekkep kartuşları
üretiyor.”

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede

Yeşil BT konsepti, sürdürülebilirlik
açısından da önemli bir etkiye sahip
Dünya, BT sektöründe yüksek
miktarda enerji tüketimi ve karbon
salınımını azaltma amacıyla artık
daha düşük nanometreli işlemciler,
verimliliği yüksek depolama
çözümleri, tamamen otomasyonla
yönetilen iklimlendirme sistemleri,
bulut bilişim, sanallaştırma ve
yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanan veri merkezleri gibi
çözümlere yöneliyor. Uzmanlar, Yeşil
BT konsepti sayesinde atmosfere
salınan karbon oranının yüzde 15
azalacağı ve enerji giderlerinde de
yüzde 40’a kadar maliyet tasarrufu
sağlanabileceğini belirtiyor. Bunun
yanında veri merkezlerinin enerji
verimliliğini ölçmek için de bazı
kriterler üzerinden değerlendirmeler
yapılıyor.
“Yeşil BT olarak adlandırılan elektrik
kullanımı düşük, karbondioksit salımı
en az seviyede olan çevre dostu
teknolojilere doğru bir yönelim
var” diyen Radore Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kubilay Akyol, şunları
kaydetti: “Veri merkezi bileşenlerinin
harcadığı enerji ve neden olduğu
karbondioksit salınımının çevreci
bir bakış açısıyla yönetilmesi, yeşil
BT kapsamında değerlendiriliyor.
Yeşil BT konsepti, sürdürülebilirlik
açısından da önemli bir etkiye
sahip. Radore olarak biz de güç
tüketimi ile kullanıldığımız yeni
nesil iklimlendirme cihazlarımızla
elektrik sarfiyatımızı azaltıyoruz.
PUE oranlarımızı doğru orantılı
olarak düşürüyoruz. Bu doğrultuda

Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol
Radore'de kabin başına tahsis edilen
gücün 3kw olduğunu söyleyebiliriz.
Radore Veri Merkezi olarak
iklimlendirme altyapımızda ‘Free
Cooling’ adı verilen bir teknoloji
kullanıyoruz. Bu teknoloji sayesinde
yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu
sağlayabiliyoruz. Free Cooling
iklimlendirmede kullandığımız suyun
soğutulması için dış ortamdaki
düşük hava sıcaklığını kullanmayı
esas alıyoruz. Veri merkezi içinde
sıcak hava koridorlarına hapsedilen
30-35°C değerindeki sıcak hava,
hassas klima üniteleriyle emiliyor
ve soğutuculardan (Chiller) gelen
soğuk su ile 16-23° dereceye
kadar soğutuluyor. Soğutulan hava

doğrudan sunucu sistemlerinin soğuk
hava girişlerine yönlendiriliyor. Bu
işlem kış aylarında, dış ortamda
bulunan soğutucu ünitelerinin
kompresörlerini kullanmadan,
doğal soğuk hava yardımıyla
gerçekleştiriliyor. Kullanılan enerji
tasarruflu teknolojiler sayesinde
Radore’nin yıllık PUE oranının
sektör ortalamalarının altında
gerçekleşiyor. Bu oranlar oldukça
memnun edici çünkü teknoloji
sayesinde yüksek karbondioksit
salınımının önüne geçerek çevreye
karşı sorumluluğumuzu da yerine
getiriyoruz. Ayrıca bu enerji
verimliliği sayesinde sunucu kiralama,
barındırma maliyetlerimizi düşürüyor

ve bu avantajı müşterilerimize
yansıtabiliyoruz.”
Zeki Kubilay Akyol, Rodore’nin
çevreci teknolojiler konusunda 2018
yılında yapacağı çalışmalarla ilgili ise
şu bilgileri verdi: “Bildiğiniz gibi PUE
değeri, veri merkezine giren toplam
gücün BT ekipmanları tarafından
tüketilen güce oranını belirtir.
Bu oranın düşük olması bir veri
merkezinin ne kadar verimli çalıştığını
gösterir. Radore’nin yıllık PUE oranı
ortalaması şu anda 1,43 seviyesinde.
2018 için hedeflediğimiz PUE değeri
ise 1,35. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki veri merkezlerinin
ortalama PUE değerinin 1,85
seviyesinde olduğunu düşünürsek
iyi bir seviyede ilerlediğimizi
söyleyebiliriz. Sanallaştırma
teknolojileri, enerji tasarrufu
konusunda veri merkezlerine
büyük katkı sağlıyor. Sanallaştırma
çözümleri daha az donanım ile
daha çok iş yapabilmenin yanında
iklimlendirme ihtiyacını da en aza
indiriyor. Radore olarak sanallaştırma
teknolojilerine yönelik odağımızı her
geçen yıl artırıyoruz. Kapasite artışıyla
enerji kullanımı artsa da sanallaştırma
çözümleri sayesinde bu artışı kontrol
altında tutabiliyoruz.
Bunun yanında 2018 döneminde
altyapı tarafında da çevreci
projelerimiz mevcut. PUE
hedeflerimiz doğrultusunda Chiller
borularında ısı yalıtımını amaçlayan
yeni bir projeyi hayata geçirmeyi
planlıyoruz.”
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Çevre dostu dijital ekranlar
Dijital ekranları kâğıt afiş-poster gibi
baskı ürünlerini ortadan kaldıran
çevre dostu olarak nitelendiren Sistem
9 Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Müdürü Harun R. Akol, “Çevresel
odağımızı; yaptığımız işin ayak izinin
çevrenin korunması noktasında
eksi değil, artı hanesine yazılacak
olması şekillendiriyor. Kurum veya
kuruluşların bir kampanya için
binlerce poster-afiş bastırdığını
varsayalım. Hatalı basım olursa bu
afişlerin hepsi çöpe gidecektir. Bu da
şirketlerin karşısına kâğıt, zaman ve
para israfını çıkarır. Diyelim ki afişler
doğru basıldı, bu kez kullanıldıktan
sonra yine çöpe atılacaklar. Kâğıt
poster ve afişler üzerlerindeki
kimyasallar, mürekkepler, solventler
ve yapışkanlarıyla çevreye zarar
da verecek. Fakat Dijital Yayın ve
Bilgilendirme Ekranları hizmetinde bu
durum tam tersi. Dijitalleşme çevreyi
koruduğu gibi, tasarlama, kâğıda
basma, nakliye ve lojistiğin getirdiği
harcamaları da aşağıya çekiyor” dedi.
Geliştirdikleri hizmet ve ürünlerin
çevreye etkisi konusunda yapılan
araştırmaları yakından izlediklerini
belirten Harun R. Akol, açıklamalarını
şöyle sürdürdü: “Bilimsel verilere
dayalı bu araştırmalardan
yararlanarak, müşterilerimizi, ürün
ve hizmetlerimizin çevresel etkileri
konusunda bilgilendiriyoruz. Örneğin,
ekranların imalat sürecinin nitröz
triflorür salımına neden olduğu,
bunun da ozon tabakasına zarar
verdiği ileri sürülüyor. Araştırmalar
ise bu maddenin yüzde 95’i imalat
sürecinde yok edildiğini, yüzde 3 ile
4’ü geri kazanıldığını ve kalan yüzde
1-2’lik kısmının doğaya bırakıldığını
gösteriyor. Müşterilerimize
dijitalleşmenin çevre dostu olmanın
yanı sıra, maliyetlerinde de yüzde
30’u aşan tasarrufsağladığını
anlatıyoruz. Endüstrideartık yeşil
vesürdürülebilirgirişimleröne çıkıyor.
Biz de bu noktada konuyla ilgili
yaptığımız bilgilendirmelerde çevrenin
korunmasında farkındalığın artmasına
katkıda bulunuyoruz.”
Bilişim teknolojilerinin, diğer
endüstrilere göre çevreyi
destekleyebilecek birçok imkâna sahip
olduğunun altını çizen Akol, şunları
kaydetti: “Faaliyet gösterdiğimiz
alanın çevreye fazla zararı yok. Buna
rağmen orta vadede karbonayak
izimizi mümkün olan seviyeye
düşürecek girişimlere hız vereceğiz.
Anahtar teslimi olarak geliştirerek
kurup yönettiğimiz sistemlerin tüm
süreçlerini çevre dostu yaklaşımla
hayata geçirmeye çalışacağız. Dijital
Yayın ve Bilgilendirme Ekranları
alanının çevreye etkisini azaltma
sorumluluğumuzun farkında olarak,
elektronik atıkları ve karbon salınımını
azaltan tüm yöntemleri kullanacağız.
İş ortaklarımızadaha az enerjiye

ihtiyaç duyan, son teknolojiye sahip
ekranları önereceğiz. Ayrıca, çalışma
ortamları için her türlü enerji tasarrufu
sağlayacak önlemlerialmalarına
yardımcı olacağız. Elektronik atıkların
ve ekonomik ömrü dolmuş donanımın
geri dönüşünü sağlayacağız. Bilişim
teknolojileri sayesinde kurum/
kuruluşlar toplantılarını sanal
ortamlarda yapıp, sarf malzemesi,
kâğıt kullanımını azaltabiliyor. Sadece
bu yönleri bile sektörün çevre dostu
olduğunu kanıtlıyor. Çevre koruma
politikalarının sürdürülebilir olması
gerekiyor. BT sektörü, doğası gereği
bu konudaki farkındalığın artmasında
öncü rol oynayabilecek özelliklere
sahiptir.”

Sistem 9 Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Harun R. Akol

18

BThaber
11 - 17 Aralık
2017

Yapay zeka ERP ile entegre
oluyor
Bilişim Zirvesi kapsamında “Kurumsal
Dönüşüm Platformu ile Dijital
Verimlilik” bir oturum gerçekleştirildi.
Oturumun ilk bölümünde
gerçekleştirilen “Türkiye ERP Pazarı ve
Geleceği” başlıklı panelin moderatörü
ERP Komitesi Koordinatörü Göker
Sarp, “Herkesin Endüstri 4.0’ı
konuştuğu günümüzde biz hala
Endüstri 2.5’tayız” dedi. Uyumsoft
Genel Müdürü Hüseyin Şahin,
Türkiye’de 6 milyon şirket ve esnafın
bulunduğunu belirterek, pazarın ciddi
bir değişime uğradığını, yeni nesil
teknolojilerin iş süreçlerini değişime
zorladığını söyledi. Oracle Netsuite
Türkiye Bölge Yöneticisi Gökhan
Pakhuylu ise bulut kullanımının
Türkiye’de yavaş geliştiğini belirterek,
firmaların hantal yapılardan kurtulup
daha esnek altyapılara geçmesi
gerektiğini vurguladı. Microsoft
İş Uygulamaları Satış Direktörü
Ozan Öncel ise Türkiye dahil olmak
üzere bölge ülkelerde teknolojiye
olan direncin hala devam etmekte
olduğunu belirtti. Öncel, Türkiye’de
yaşanan kalifiye eleman sorununa
da değinerek, sektörün gelişimi
için bu sorunun ortadan kalkması
gerektiğini kaydetti. “Kalifiye eleman
sıkıntısı konusunda rekabet değil
işbirliği yapmalıyız” diyerek sözlerine
başlayan Logo Genel Müdürü Buğra
Koyuncu ise bugün kullandığımız
birçok uygulamanın birçok Avrupa
ülkesinin ilerisinde yer aldığını,
Türkiye’de gerçek dönüşümü
gerçekleştirecek kişilerin kurum ve
şirketlerin yöneticileri olduğunu
söyledi. Türkiye’de yüzde 20 civarında
ERP kullanımının olduğu bilgisini
veren Login Yönetim Kurulu Başkanı
Şahane Sılay, “Bugün dünyanın dev
firmalarının müşterilerinin bizim gibi
firmalara yöneldiğini görüyoruz”
dedi. IAS Genel Müdürü Behiç
Ferhatoğlu da konuşmasında, ERP
Komite gibi yapılar sayesinde ERP
farkındalığının arttığını, devletin
de tüm yazılımcıları desteklemesi

ve bulut bilişimin gelişmesi için
de birtakım düzenlemeleri hayata
geçirmesi gerektiğini söyledi. CPM
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serkan Ahtagil, Türk kullanıcılarının
veri güvenliği, kullanım kolaylığı,
düzenlemelere uyum gibi beklentileri
olduğunu kaydetti.
Panelin ardından Penta Teknoloji İş
Geliştirme Sorumlusu Efe Yavuzer
ile Penta Teknoloji İş Geliştirme
Yöneticisi Selim Ertuğ Tuğran,
“Yazılım Varlık Yönetim” başlıklı
bir sunum gerçekleştirdiler. Grid
Teknoloji Genel Müdürü Mustafa
Yurtoğlu da “Dijital Dönüşüm
Yol Haritanız” başlıklı bir sunum
gerçekleştirerek, bu süreçte atılması
gereken adımlar hakkında bilgi verdi.
Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Altyapı ve Operasyonlar Yöneticisi
İlhan Göksu’nun “Akıllı İstasyon 4.0”
başlıklı sunumunun ardından “Üretim
Sistemlerinden Dijital Teknolojiler ve
Endüstrilerin Yeni Gerçeği Endüstri
4.0” paneli düzenlendi. Milenyun
Danışmanlık Üretim Danışmanı Kenan
Berkdemir’in moderatörlüğünde
gerçekleşen panele katılan Bahçeşehir
ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Kozan Demircan, “Endüstri 4.0, bir

film gibi yavaş başladı ama hızlanarak
devam ediyor. Endüstri 4.0’ın
ayrılmaz bir parçası olan ERP artık
yapay zeka ile de entegre oluyor.
Yapay zekanın gelişimi ve kullanımı
için ERP çok önemli bir konu. Endüstri
4.0’ı sadece maliyetleri düşürmek
için değil, iş geliştirme ve yatırım
kaynaklarını değerlendirmek olarak
da görmek gerekiyor” dedi. Trex
Genel Müdürü İlhan Özdemir de
“Endüstri 4.0’ı konuşan ve uygulayan
kesim ile bu konudan bihaber
olan kuruluşların üretim maliyet
endeksinde ciddi bir fark var” dedi.

Integral Solutions Genel Müdürü
Ersan Meriç ise “Türkiye’de Endüstri
4.0 konusunda çok iyi örnekler var
ama çok kötü örnekler de var. Ülke
olarak bu konuda atacağımız daha
çok adım var” dedi. Trinox Genel
Müdürü Cüneyt Gargin ise dönüşüm
süreçlerinde eğitimin önemine
değinerek, “Türkiye’de üniversite
sayısı yüksek ama bunların çoğu ne
yazık ki binadan ibaret. Dönüşümün
sağlanabilmesi için kalifiye eleman
sayısının artırılması bunun için de
eğitim seviyesinin yükseltilmesi
gerekiyor” dedi.
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Çağrı Merkezleri Derneği
(ÇMD), 2017 Türkiye
Çağrı Merkezi Sektörü
pazar verilerini açıkladı.
Pazar büyüklüğü 2017’de
yüzde 13,3 büyüyerek 5,1
milyar TL’ye ulaştı. Xsights
Araştırma ve Danışmanlık
proje yönetiminde
gerçekleşen araştırmaya
göre, geçtiğimiz yıl sektörün
sağladığı istihdam sayısı 85
bin iken, bu rakam bu yıl
yüzde 7 büyüme ile 91 bin
kişiye ulaştı. Takım lideri,
yönetici ve idari kadro ile
birlikte sayı yaklaşık 105 bin
oldu.
Araştırmaya göre, sektördeki
istihdamın yüzde 23’ü
telekomünikasyon alanında
hizmet veriyor. Bunu yüzde
17 ile finans, yüzde 13 ile
tüketim ürünleri, yüzde 12
ile eğlence ve medya, yüzde
7 ile perakende izliyor.
Sektörde istihdamın yüzde
44’ü ise üç büyük il dışındaki
illerde gerçekleşiyor. Çağrı

merkezlerinde geçtiğimiz
yıl 2,2 milyar gelen/giden
arama gerçekleşirken,
2017’de bu sayı 2,5
milyar adete yükseldi.
Gelen aramaların büyük
çoğunluğunu ürün/hizmet
bilgisi almak amaçlı yapılan
aramalar oluştururken,
giden aramaların ise satış/
pazarlama amacıyla yapıldığı
görülüyor. 2017 yılında
gelen aramaların yüzde
59’u ürün/hizmet bilgisi
amaçlı yapılırken, yüzde 14’ü
teknik destek, yüzde 7’si
sipariş/satın alma, yüzde 6’sı
işlem ve yüzde 4’ü şikayet
yönetimi için yapıldı. Çağrı
merkezi hizmeti sunulan
kanallar arasında telefon ilk
sırada. Çağrı merkezlerinin
yüzde 67’sinin sosyal
medya mecralarına entegre
olduğu da görülüyor. Çağrı
merkezlerinde çalışan
müşteri temsilcilerinin
yüzde 66’sını kadınlar
oluşturuyor. Çalışanların

yaş ortalaması ise
26,5. Çalışanların
yüzde 48’i
üniversite mezunu.
Sektörde müşteri
temsilcilerinin
ortalama maaşı bin
630 TL iken, yüzde
41’i asgari ücret
alıyor. Yabancı
dilde hizmet
veren müşteri
temsilcilerinin sayısı
ise yaklaşık 5 bin
700. Çalışanların
yüzde 53’ü
Almanca, yüzde
31’i İngilizce, yüzde
11’i Fransızca, yüzde
3’ü Arapça dillerinde
hizmet veriyor. Müşteri
temsilcilerinin ortalama
çalışma süreleri ise 2017
yılında 2 yıl oldu. ÇMD
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Tarakçı, çağrı merkezi
pazarının 2018 yılında da
büyümeye devam edeceği
beklentisini dile getirdi ve

ÇMD Başkanı Metin Tarakçı
şöyle devam etti:
“Önümüzdeki yıl istihdamın
yüzde 5 büyüme oranıyla
110 bine ulaşmasını
öngörüyoruz. Bu rakamın 95
binini müşteri temsilcilerinin
oluşturması bekleniyor.
Çağrı merkezi sektörünün
dinamik ve genç bir yapıya
sahip olması, eğitimli

bireyleri istihdam etmesi
sektöre esnek çözümler
üretebilme kabiliyeti
kazandırıyor. Kurumlar da
çağrı merkezinin öneminin
farkında ve bu doğrultuda
adımlar atıyor. Sektör ayrıca
uluslararası hizmet verebilme
yetisi sayesinde büyük bir
potansiyele sahip.”

Phoenix System odaklı işbirliği hayata geçti
Felaket kurtarma uzmanı
Axxana, Oracle ortamlarına
yönelik bir çözüm olan
Phoenix System’i Türkiye’de
pazara sunmak üzere Turkcell
ile işbirliği yaptı. Yapılan
anlaşmayla Axxana'nın
yeni nesil felaket kurtarma
çözümü Phoenix for Oracle
ile Turkcell geniş ürün
yelpazesine yeni nesil felaket
kurtarma teknolojisini
ekledi. Yeni ürün sayesinde
herhangi bir afet durumunda
finansal kurumların, büyük
işletmelerin ve KOBİ’lerin
veri kaybının önlenmesi

ve yüksek kullanılabilirliği
korunması hedefleniyor.
Yapılan anlaşmayla Turkcell,
Türkiye'de gerçek bir ‘sıfır veri
kaybı’ felaket kurtarma hizmeti
(DRaaS) sunan ilk hizmet
sağlayıcısı olacak. Axxana'nın
Phoenix for Oracle çözümü,
veri merkezleri arasında mesafe
sınırlaması olmaksızın sıfır
veri kaybı ve hızlı kurtarma
sağlayan, diğer çözümlere
kıyasla daha düşük sahiplik
maliyeti sağlayan felaket
kurtarma çözümü. Axxana'nın
Phoenix çözümü, geniş bir
kullanım yelpazesinde, riskleri

azaltmak, verimliliği artırmak
ve maliyetleri düşürmek için bu
iki sistemin en iyi özelliklerini
sunuyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Axxana
Satıştan Sorumlu Başkan
Yardımcısı Doron Hendler,
"Turkcell'in ölçeklendirme
servislerindeki itibarı ile
uzmanlığını, Axxana'nın ürünü
ile birleştirerek Türkiye'deki
müşterilerilere ulaşmayı
planlıyoruz” dedi. Turkcell
Kurumsal Çözümler ve Servisler
Direktörü Barbaros Özdemir ise
“Türkiye'deki işletmeler şimdiye
kadar, sıfır veri kaybı sağlamak

için birçok ürün arasından
seçim yapmak zorundaydı.
Axxana ile sunacağımız bu
yeni ürün sayesinde şirketlere

sıfır veri kaybı çözümünü en
iyi maliyet, performans ve
mesafe avantajlarıyla birlikte
sunacağız” yorumunu yaptı.

Univera, perakendede dijital dönüşümü anlattı

Univera Ürün Müdürü Emre Çelik

Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen
Perakende Günleri’nin
sponsorları arasında Univera
da yerini aldı. Standı ziyaret
edenlerle Perakendede Dijital
Dönüşüm ele alındı. Univera,
son dönemdeki çalışmalarla
perakende sektörünün dijital
dönüşümüne destek oluyor.
Stok yönetiminden, mağaza
içi denetleme, e- ticaret ve
satış sonrası servis yönetimine
kadar perakende için kilit olan

birçok noktada hizmet veriyor.
Etkinlik ile ilgili konuşan
Univera Ürün Müdürü Emre
Çelik, şunları söyledi:
“Artık bilgiye birçok
kanaldan ulaşıyor, satın
almak istediğimiz ürünlere
de her yerden ulaşmak
istiyoruz. Tüketici, farklı
kanallardan her an alışveriş
yapmak istiyor. Firmaların
birçoğu çeşitli satış kanalları
oluşturdu. Fakat altyapı ve
sistem projelendirilmeden

kurulum yapıldığında, kötü
sonuçlar doğurabiliyor. Bu
zinciri, ürünün bulunduğu
depolardan, son tüketiciye
hatta satış sonrasındaki servis
süreçlerine kadar izlemek
ve iyi yönetmek gerek.
Müşteride ancak bu şekilde
tam memnuniyet sağlanıyor.
Univera olarak firmaların
bu operasyonları eksiksiz
yönetebilmeleri için projeler
üretiyor, dijital altyapıyı
sağlıyoruz.”
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Güncellenen uygulama
ile her şey mobilde

Operasyonel filo kiralamanın şirketi Fleetcorp, “iFleet” mobil
uygulamasını güncelledi. Araçların yolda oldukları süre
boyunca ihtiyaç duyacakları 7/24 yol yardım hizmetlerini cep
telefonuna getiren uygulama sayesinde arıza, kaza, hırsızlık
bildirimi, lastik talebi, anahtar işlemleri, ikame araç işlemleri
ile ilgili talebini doğrudan Fleetcorp’a iletebiliyor. Talep
butonuna basıldığında kullanıcının lokasyonu belirleniyor.
Nokta atışı ile adres tarifine gerek kalmaksızın lokasyon
tespit edilerek, en kısa sürede gerekli hizmet ulaştırılıyor.
Fleetcorp müşterileri, iFleet uygulaması ile ihtiyaç duydukları
polis, ambulans, itfaiye, trafik, jandarma gibi telefonları
doğrudan arayabiliyor, gerekli durumlarda mobil sitedeki
bölüme yönlendirilerek, en yakın yetkili servisi öğrenebiliyor.
iFleet uygulaması, sürücülere yolda ihtiyaç duyabilecekleri
konaklama, günlük araç kiralama gibi ek hizmetler
konusunda da telefonda danışmanlık hizmeti sunuyor,
sürücünün bulunduğu lokasyon bazında etrafında yer alan,
benzin istasyonu, otopark, ATM, banka şubesi gibi alanların
bilgilerini sürücülerle paylaşıyor.

Pro serisi büyüyor
Sony,
profesyonel
fotoğrafçıların
ve video
üreticilerinin
ihtiyaçlarına
yönelik
tasarlanmış
yüksek
performanslı
CFast hafıza
kartlarını
tanıttı. Yeni G
Serisi CFast, en
son teknolojiye
sahip DSLR ve
4K sinema kalitesinde yayın kameralarının sürekli gelişen
özelliklerine karşılık, 510MB/s’e varan yüksek yazma hızları
ve 530MB/s’e varan okuma hızları sunuyor. Yeni CFast
kartlar, ultra hızlı yazma hızının yanı sıra sinema kalitesi veya
yüksek bit hızlı 4K videonun güvenilir kaydı için VPG130’u
da destekliyor. 130MB/s minimum sürekli yazma hızının
güvence altına alınmasıyla Sinema RAW light modu gibi
profesyonel kalite 4K videoların kaydı gerçekleşebiliyor.
530MB/s gibi yüksek bir okuma hızına sahip G Serisi
CFast, RAW dosyalarını, 4K video görüntülerini ve yüksek
çözünürlüklü görüntüleri kişisel bilgisayara aktarmak için
gerekli zamanı önemli ölçüde azaltıyor. Yeni G Serisi CFast
2.0 hafıza kartları, 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren
32GB (CAT-G32), 64GB (CAT-G64) ve 128GB (CAT-G128)
kapasitelerinde temin edilebilecek.

AWS, DeepLens’i
tanıttı

AWS, geliştiriciler için
yeni makine öğrenimi
hizmetini ve deep learning
(derin öğrenme) özellikli
kablosuz kamerasını tanıttı.
Amazon SageMaker;
geliştiricilerin ve veri
bilimcilerinin kendi makine
öğrenme modellerini
hızla oluşturması, bunları
eğitmesi, dağıtması ve
yönetmesi için tasarlanmış,
tamamıyla ‘yönetilen’ bir

hizmet. AWS DeepLens
ise, geliştiricilere makine
öğrenimi ile ilgili deneyim
kazandırmak için gerçek
zamanlı bilgisayar görme
modellerini çalıştırabilen,
derin öğrenme özellikli ve
kablosuz bir kamera.
Makine öğrenimi sürecinin
her adımında yönetilen
bir hizmet sunan Amazon
SageMaker, önceden
oluşturulmuş geliştirme

defterleri, petabayt ölçekli
veri kümeleri için optimize
edilmiş popüler makine
öğrenimi algoritmaları ve
otomatik model ayarlama
özellikleriyle model
oluşturmayı ve eğitmeyi
kolaylaştırıyor. Eğitim
sürecini kolaylaştıran
ve hızlandıran Amazon
SageMaker, altyapıyı her
iki eğitim modeli için
otomatik olarak hazırlıyor
ve yönetiyor. AWS
DeepLens ise geliştiricilerin
öğrenmelerini ve deney
yapmalarını desteklemek
için bir dizi öğreticiye,
örneğe, kaynak koda ve
entegrasyona sahip bir aygıt
ile AWS'nin hizmetlerini
bir araya getiriyor. AWS
DeepLens ile geliştiriciler
pratik makine öğrenimi
deneyimi kazanırken,
modelleri bulutta eğitme
ve AWS DeepLens'e
yerleştirme imkanına sahip
oluyor.

Fidye yazılım dalgası güçleniyor

Sophos, 2018’e dair
güvenlik öngörülerinin yer
aldığı “SophosLabs 2018
Malware Forecast” raporunu
yayınladı. Önümüzdeki yılın
siber güvenlik eğilimlerine
ışık tutan rapor, dünya
genelindeki Sophos
kullanıcılarının 1 Nisan
- 3 Ekim 2017 tarihleri
arasında gönderdiği güvenlik
uyarılarının detaylı analiziyle
hazırlandı. Fidye saldırıları
ağırlıklı olarak Windows
işletim sistemlerini hedef alsa
da, Android, Linux ve MacOS
sistemlerin de giderek artan
oranda fidye saldırılarıyla
karşı karşıya kalması raporun
öne çıkan sonuçlarından
biri. Platformdan bağımsız

bir tehdide dönüşen fidye
yazılımlarının büyüme ve
yaygınlaşma eğilimleri
raporda yer alıyor. Buna
göre, 2017 Mayıs’ında
ortaya çıkan WannaCry,
2016 yılının başından beri
en yaygın fidye yazılımı olan
Cerber’i tahtından indirmeyi
başardı. WannaCry küresel
ölçekte raporlanan tüm
fidye saldırılarının yüzde
45,3’ünden sorumluyken,
Cerber’in payı yüzde
44,2’de kaldı. Sadece bu iki
tehdidin tüm fidye yazılımları
arasındaki payı ise yüzde
90’a yakın.
SophosLabs 2018 Malware
Forecast raporunda,
Haziran 2017’de kısa
süreli bir paniğe neden
olan NotPetya’nın çıkış ve
iniş süreci de var. İlk kez
Ukrayna’daki bir muhasebe
yazılımında ortaya çıkan
NotPetya, coğrafi erişiminin
sınırlı kalması ve birçok
sistemin kendinden önceki
WannaCry saldırısından
hareketle gerekli güvenlik
yamalarını uygulaması

sayesinde fazla zarara neden
olmamıştı. Ama bir süre için
ikinci sıraya düşmüş olsa da,
internetin “Dark Web” adı
verilen karanlık köşelerinde
satılan Cerber fidye yazılım
kiti en büyük tehditler
arasında yerini koruyor.
Mobil cihazlar için geliştirilen
Android işletim sistemi, son
dönemde fidye yazılımlarının
bir diğer odak noktası.
SophosLabs analizlerine
göre; Sophos güvenlik
çözümlerini kullanan
Android cihaz sahipleri her
ay giderek artan sayıda
fidye tehdidiyle karşı karşıya
geliyor.
Sophos’un raporu, iki yeni
Android saldırısının giderek
yaygınlaştığını gösteriyor:
Verileri şifrelemeden sadece
telefonu kilitlemek veya
telefonu kilitledikten sonra
verileri şifrelemek.
Çoğu saldırı şekli telefondaki
verileri şifrelemese de,
telefonun istem dışı
kilitlenmesi pek çok
kullanıcıyı zor durumda
bırakıyor.

Bilgi teknolojisi, seçim
bildirgelerine girdi
• 24 Aralık 1995 tarihinde
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Türkiye BT pazarında Türk şirketlerinin
SEVGİ CAN
5

Hewlett-Packard, Türkiye organi
zasyonunu kurduğundan bu yana
şirketin Genel Müdürlüğü'nü yürü
ten Tayfun Uğur bu görevinden ay
rıldı.

Tayfun

Uğur'un yerine

HP

Türkiye Teknik Müdürü olarak gö
rev y a p a n Aysel Özal getirildi. Bu
k o n u d a h e n ü z şirketten resmi bir

Türkiye'deki

bilgi

Eczacıbaşı Bilgi İletim (EBİ),
30 Kasım 1995 tarihinde verdiği

ile 44 arasında değişim gösteriyor.

t ü m hizmetler için BVQI tara
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fından

artış, ithalata dayalı olan sektörde
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ğı bekleniyor. Ancak b u g ü n , ulusla

gelendirildi.

de 38 ile son 5 yılın en d ü ş ü k ora

rarası yazılım şirketlerinin pazarın

nında

şüşle yerel hizmetlerin payı artmış

n ı n d a gerçekleşmesi bekleniyor.

b ü y ü k bir kısmını elinde tuttuğu da

G ü v e n c e Sistemi'ni Türkiye'de

bir gerçek. Yazılım s e k t ö r ü n ü n ge

ilk alan kuruluş oluyor.

ve

ürünlerinin

tabloda

da

görüleceği

gibi,

Bunda, katma değerin önemli bir

1994'de katma d e ğ e r s o n 5 yılın en

b ö l ü m ü n ü oluşturan hizmet ve ya

lişmesiyle

yüksek oranına ulaşmıştı (% 44).

zılım gelirlerinin toplam pazarın h e 

çeşitleneceği ve kullanımının yay

1995'te ise, özellikle d o n a n ı m it

n ü z k ü ç ü k bir oranını oluşturması

gınlaşacağı tahmin ediliyor.

halatı ve gelirlerinde yüksek artışın

önemli bir n e d e n % 10.4 ve % 14.6..

gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu

Katma değerin, özellikle yerel yazı

gelişme s o n u c u n d a , Türk şirketleri

lım pazarının genişlemesiyle artaca

Otomatik Tanıma
ve Veri Toplama
teknolojileri

şitli tüketim malzemelerinin üze
rindeki inceli kalınlı çubuklarla

nizasyonunda görev yapacağını b e

tanıdık bu teknolojileri. Çoğun

lirtiyorlar.

lukla da m e r a k ettik, neydi o ar

yangın

Yangında,

çıktığı

öğrenildi.

dağıtıcı ve bayiler için

getirilen PC ve yazıcıların zarar gör
düğü; ancak yeni siparişlerin kısa
bir süre içinde geleceği belirtiliyor.
BT/haber olarak HP Türkiye ve sa
tış kanalına geçmiş olsun diyoruz.

birlikte,

yerel

EBl,

ürünlerin

verilen

yazılım
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ala

Kalite
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kın kaynaklar Tayfun Uğur'un, bü
yük bir olasılıkla şirketin ABD orga

talarda

ISO 9001 ve TICK-IT

d ü ş m e s i n e n e d e n olmuştu. Bu dü

Ç o ğ u m u z ö n c e ilaç ya da çe

pa'daki d e p o s u n d a geçtiğimiz haf

sayfa)

pazarındaki katma değeri y ü z d e 38

açıklama yapılmazken, şirkete ya

Öte yandan, HP Türkiye'nin Per-

(Arka

teknolojisi şirketlerinin, Türkiye BT

donanım

HP Türkiye'de
yönetim
değişikliği

yılda

• Silicon Graphics,
Türkiye'de yeniden
yapılandı

EBİ, ISO 9001
Toplam Kalite
ödülü aldı

katma değeri yüzde 40'larda
Son

17)

dı ardına sıralanan çubuklar, n e 
yi ifade ediyordu? Sonra sonra öğrendik, ü r ü n e ilişkin çeşitli bilgileri

içinde barındırdığını bu çubukların. Ve, alıştık onlara. Barkod adı ve

rilen bu çubuklar, Otomatik Tanıma ve Veri T o p l a m a (OT/VT) t e k n o 
lojilerinin yalnızca biri; ama en yaygın kullanılanı. Radyo frekansı ile
tanıma, manyetik bant, optik karakter tanıma, akıllı kartlar, ses tanıma
ve g ö r ü n t ü sistemleri de OT/VT teknolojileri arasında yer alıyor. Ve bu
teknolojiler g ü n geçtikçe d a h a çok yaşamımıza giriyor.

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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Careem’in Türkiye Genel Müdürü
Kısakürek oldu
Kuzey Afrika, Türkiye
ve Pakistan dahil olmak
üzere Körfez Bölgesi’nin
önde gelen araç çağırma
uygulaması Careem, Türkiye
faaliyetlerine hız verirken,
Genel Müdür düzeyinde
yeni bir atama gerçekleştirdi
ve Careem Türkiye Genel
Müdürü Dilara Demir
Kısakürek oldu. Careem’e
katılmadan önce Turkcell
Marka Yönetimi ve İletişim
Direktörü olarak görev
yapan Dilara Demir Kısakürek, Turkcell’in birçok farklı
departmanında görev yaptı. Bilkent Üniversitesi’nde
İşletme Yönetimi okuyan Kısakürek, teknoloji ve
bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir deneyime
sahip.

CBKSoft Satış Müdürü Kutlu
Sagay oldu
CBKSoft Yazılım Yönetim
Kurulu’nun aldığı karar
doğrultusunda, Satış
Müdürlüğü görevine
Kutlu Sagay atandı.
Sektörde 30 yılı aşkın
tecrübesi olan Sagay,
1986-1995 yıllarında
MNG Bilgisayar’da
Bölge Müdürü, 19952015 arasında Bilsag
Bilgisayar’da Genel
Müdür Yardımcısı olarak
görev yaptı. Son olarak
2015-2016 yıllarında
Dece Yazılım’da Satış Müdürü olarak çalışan Sagay, 1
Aralık 2017 tarihi itibariyle, CBKSoft’ta görevi kapsamında
CBKSoft tarafından geliştirilen enVision’un satış
faaliyetlerinden sorumlu olacak.

FreakOut Türkiye Ülke Müdürü
Tuğ oldu
Kurulduğu 2010 yılından
itibaren Asya’nın önde
gelen reklam teknoloji
şirketlerinden olan
FreakOut, 2015’te girdiği
Türkiye pazarında büyüme
hedefleri paralelinde Ülke
Müdürü pozisyonuna Okay
Tuğ’u getirdi. Marmara
Üniversitesi’nin ardından
Yeditepe Üniversitesi
MBA programını
tamamlayan Tuğ,
kariyerine Finansbank’ta
başladı. Doğan
Online’daki deneyimi sonrası Semtur’da Satış ve Pazarlama
Müdürü olarak görev yapan Tuğ, Manpower’da Şube
Müdürü görevine getirilmesinin ardından, Bilginet Bilişim
Teknolojileri’nde Sosyal Medya Danışmanı olarak çalıştı.
Kuruluşu itibarıyla Ligatus’ta görev alan Tuğ, son olarak RTB
House Türkiye’nin Ülke Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

11 - 17 Aralık
2017

Workup ilk mezunlarını verdi

Türkiye İş Bankası’nın ana
destekçisi olduğu ve Kolektif
House tarafından yönetilen
Workup Girişimcilik Programı,
ilk mezunlarını verdi.
Program; teknolojik iş fikri ya
da erken aşama girişimi olan
girişimcileri destekleyerek
iş fikirlerini geliştirmeye
ve işlerini büyütmelerine
yardımcı oluyor. Programın
ilk mezunları olan 9 farklı
girişim, Kolektif House
Levent’te gerçekleştirilen
Demo Day etkinliğinde
ekosistem partnerleri ile
bir araya gelip, girişimlerini
anlattılar. Programdan
mezun olan girişimler ilk
1 ayı deneme, toplamda
6 ay süresince alanında
uzman kişiler ve banka
yöneticilerinden düzenli
mentorluk desteği aldı.
Girişimler bu sürede iş fikri

geliştirme, yalın girişimcilik
metotları, araştırma ve
müşteri geliştirme, ekip
kurma ve yönetme, hukuk,
finans ve muhasebe,
sunum teknikleri, satış ve
pazarlama, devlet hibeleri
ve teknik konularda ücretsiz
danışmanlık hizmetine
eriştiler. Girişimler, aynı
zamanda birer Kolektif House
üyesi olurken, İş Bankası ve
iştirakleri ile işbirliği yapma,
müşteri ve geniş iş ortağı
ağına erişim imkânına
da kavuştular. Workup
Girişimcilik Programı’nın ilk
mezunları olan 9 girişim ise
şöyle: Boostfy, Banamama,
E-kira, Mangr, Overstruct,
Octovan, Stubridge, Scode
ve LittleSleeper. İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı
Yalçın Sezen, Workup Demo
Day etkinliğinde şu bilgileri

verdi:
“Girişimlere yatırımları
sadece sermaye katkısı
olarak görmüyoruz. Onlara
altyapı sağlayarak, bankamız
müşterilerine yönelik ortak
kampanyalar tasarlayarak
kendilerini hedef müşteri
kitlelerine duyurmalarına
yardım ediyoruz. Bu
tür ortak çalışmalar ile
girişimcilerin büyümelerini
destekleyebileceğimizi
gördük ve bunu
sürdüreceğiz. Girişimciler
sermaye desteğine de
ihtiyaç duyuyor. 2018 yılının
bu işler açısından daha
hareketli olacağını şimdiden
söyleyebilirim. Girişim
sermayesi yatırım fonları,
kitlesel fonlama gibi çeşitli
araçlar 2018’den itibaren
daha çok gündemimizde
olacak.”

BT kariyeri için Estonya’dan
davet var

Eğitim ve BT alanında hızlı
bir dönüşüm gösteren
Estonya, bu alanda lisans,
yüksek lisans ve doktora
yapan, güçlü motivasyon
ve eğitim altyapısıyla

öğrenmeye ve gelişime açık
Türk mühendisleri davet
ediyor. Yaklaşık 10 yıldır
Türkiye ile eğitim alanında
işbirliği de yapan Estonya’da,
halen 140 Türk öğrenci

yüksek öğrenim görüyor.
Work in Estonia Uluslararası
Pazarlama Uzmanı Kaisa
Triin Kosenkranius, “Estonya,
ürününüzü ve hizmetinizi test
süreçlerinden pazarlamaya
kadar birçok farklı noktada
geliştirerek, küresel pazara
açabileceğiniz olanaklar,
şirketinizden kar payınızı
almayı ertelerseniz, kurumlar
vergisini de sonra ödeyebilme
imkanı sunuyor. Yani daha
fazla yatırım yapmak için
kaynak yaratabilir, bu
arada vergi ödeme, vergi
beyanı gibi süreçleri online
yürütebilirsiniz. Estonya’da
çok fazla ulustan insan bir
arada yaşadığı için İngilizce
yaygın olarak kullanılıyor”
bilgisini verdi.

www.metrobi.com

SAHA TESLİMATLARINIZI
TEK TIK İLE
HIZLANDIRAN ÇÖZÜM
Sizin için neler yapabileceğimizi
konuşmak için iletişime geçiniz

Trafik durumuna göre çalışan
rota optimizasyonu ile
masraflarınızı %30 düşürün.

Müşterinize ve ekibinize
anlık görev durumunu ve
ne zaman ziyaret edileceğini
bildirin.

BİZE ULAŞIN
İTÜ Ayazağa Kampüsü KOSGEB B Blok No:15
Maslak/İstanbul

Görevleri anlık olarak ekleyin
veya değiştirin, sistem otomatik
olarak en uygun kişiye
atama yapsın.

info@metrobi.com
0212 285 9009
0545 837 8370
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Serbest çalışanlar 4’e ayrılır

Şennur Kuru, Kibar Holding’de
Kibar Holding İnsan
Kaynakları Bölüm Başkanlığı
görevine 6 Kasım 2017
itibariyle Şennur Kuru
atandı. Meslek hayatına
1999 yılında Toprakbank’ta
başlayan Şennur Kuru, Yıldız
Holding, Sabancı Holding ve
Enerjisa’da İnsan Kaynakları
alanında çalıştı. Avea’da
Organizasyonel Gelişim
Direktörlüğü ve Sabancı
Holding’de Grup İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinin
ardından Kuru, son olarak Türk Telekom’da İnsan Kaynakları
İş Ortaklığı Direktörlüğü görevini üstlendi. İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Mühendisliği Lisans programı mezunu olan
Şennur Kuru, 6 Kasım 2017 itibariyle Kibar Holding’de İnsan
Kaynakları Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.

Mikro Yazılım’da atama
Mikro Yazılım, Ürün Yönetiminden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak Aysu Senem Çavdar’ı
ekibine kattı. Çavdar, aynı zamanda
Mikro Yazılım İcra Kurulu Üyesi
olarak da görev yapacak. Çavdar,
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği’nde lisans derecesinin
ardından, yüksek lisansını da
Bahçeşehir Üniversitesi’nde işletme
alanında tamamladı. İş yaşamına
Cybersoft’ta yazılım mühendisi
olarak başlayıp Turkcell’de Yazılım Geliştirme Müdürü ve Ürün
Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Çavdar, Türk Telekom’da
da sırasıyla Ürün Geliştirme Müdürü, Katma Değerli Servisler
Müdürü, KOBİ Segment Yönetimi Müdürü ve son olarak Kamu
Segmentinden Sorumlu Grup Müdürü olarak görev aldı.

İşverenler ile serbest çalışan
uzmanları (freelancer) bir
araya getiren iş platformu
SanalUzman.com’un verilerine
göre, Türkiye’de kapalı ofiste
iş yapmayı tercih etmeyen,
sabit maaşa ve ofis kurallarına
bağlı kalmak istemeyen ya da
sabit kazancı olsa da ek gelire
ihtiyaç duyan, bu nedenlerle
bağımsız veya kontrat bazlı
çalışan uzmanlara
bakıldığında, 4 tip freelancer
profili ortaya çıkıyor.
SanalUzman.com verilerine
göre; ağırlıklı olarak yazılım,
tasarım, çeviri, metin yazarlığı,
reklamcılık, satış pazarlama,
danışmanlık gibi alanlarda

hizmet sunan freelancer
profilleri şöyle sıralanıyor:
Ek gelir elde etmek için
freelance çalışanlar: Bu grubu;
tam zamanlı maaşlı bir işte
çalışıp, ek iş olarak serbest
çalışmalar yaparak, maaşlarına
destekte bulunanlar
oluşturuyor.
Çoğunlukla freelance
çalışanlar: Genellikle freelance
olarak çalışıp, maddi
anlamda ihtiyaç duyulan
zamanlarda da yarım gün gibi
kısa sürelerle maaşlı çalışarak
maddi destek sağlayanlar bu
grubu oluşturuyor.

Bazen tam zamanlı maaşlı,
bazen freelance çalışanlar:
Bazı çalışanlar tekdüze iş
yaşamından sıkılıp dönemsel
değişiklik yapmak isteyebiliyor,
kimi çalışanlar koşullar
nedeniyle bu şekilde çalışmaya
yöneliyor.
Her zaman freelance
çalışanlar: Bir şirket
bünyesinde çalışmayı kabul
etmeyerek, her zaman
freelance çalışanlar; başarılı
portföyü olan,
şirket kurallarına uymak
yerine freelance çalışmayı
yaşam biçimi olarak
benimsemiş kişiler.
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ETKİNLİK TAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R
12 Aralık 2017
ICTConf 17'
Tekirdağ
AYRINTILI BİLGİ:
www.ictconf.net

Y U R T İ Ç İ

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

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

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

Y U R T D I Ş I

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
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MEKTUP

Yılın son ayından merhaba,
Açılışı, örnek olmasını
dilediğim bir haberle
yapıyorum. Türk Telekom’un
görme engelli kullanıcılar
için geliştirdiği Telefon
Kütüphanesi’ne para
tanıma özelliği eklenmiş.
Bu fonksiyon ile görme
engelliler, mağazalarda,
marketlerde, takside, ihtiyaç
duydukları her an, hem de
internet bağlantısına ihtiyaç
duymadan ödemelerini
güvenle yapabilecek.
Görme engellilerin talepleri,
yönlendirmeleri ve yaptıkları
testler doğrultusunda
geliştirilen uygulama, aynı
zamanda Türkiye’nin ilk ve
tek ‘para tanıma’ uygulaması.
İlk aşamada TL banknotlarını
tanıyan uygulamaya sonraki
fazlarında dolar ve avro
banknotlarını tanıma özelliğini
eklemek hedefleniyor.
Haftanın ‘eğitim şart’
başlığında haberim
Microsoft’tan. Öğretmenlerin
ve öğrencilerin teknolojiyi
kullanarak eğitimde başarıyı
artırmak için çalışan
Microsoft, çözümlerini Eğitim
Teknolojileri Zirvesi’nde
sergilemiş. Zirvede Minecraft
Eğitim sürümü demoları ve
Türkiye’de STEM eğitiminin
yanında, bu alandaki başarılı
dönüşüm örnekleri de ele
alınmış. Herkes için, ama
önce çocuklar için doğru
bilişim yetkinlikleri ve kodlama
becerisi adına bu gibi adımlar
artsın ki, ülkemiz küresel
eğitim sıralamalarında
yükselebilsin.
Birleşmiş Milletler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (Global Compact)
Türkiye Ağı, UPS Vakfı,
TÜRKONFED, ABD Ticaret
Odası Vakfı ve diğer özel
sektör temsilcileri, İstanbul’da
8. Boğaziçi Zirvesi’nde,
yeni oluşturulan “Dayanıklı
İşletmeler Platformu” yoluyla,
afete karşı dayanıklılığın,
afetlere müdahalenin ve
afet sonrası iyileştirme
çalışmalarının geliştirilmesine
destek olacakları konusunda
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Görmemek değil,
görülmemek zor!

güvence vermiş. Yeni
platform, Connecting
Business Initiative (Küresel İş
Bölümü Girişimi) tarafından
desteklenen 13 özel sektör
ağından biri olacak. Küresel İş
Bölümü Girişimi, özel sektörün
kriz risklerinin azaltılması, acil
durum hazırlığı, müdahale
ve iyileştirme süreçlerinde
BM sistemi, hükümetler ve
sivil toplum ile eşgüdümlü
olarak harekete geçmesine
yardımcı olmayı hedefleyen
çok ortaklı bir girişim. Kaderci
olmayalım, doğru önlemleri
alırken, gerçek güvenceye
sahip olalım derim. Zaten
afetlere dayanıklılık konusunda
çalışacak “Dayanıklı İşletmeler
Platformu”, özel sektörün
afet yönetimi ve insani yardım
konularında daha etkin
olmasını hedefliyor.
Bu arada, Türkiye dijital para
için ilk adımı attı. Sürekli
değeri artan Bitcoin’in seyri ve
900 adet sanal paranın pazar
büyüklüğünün 180 milyar
doları aşmasıyla Türk ekonomi
yönetimi de harekete geçti.
Merkez Bankası Başkanı Murat
Çetinkaya, henüz Bitcoin ve
benzeri uygulamalara ilişkin

doğrudan herhangi
bir yasal düzenleme
bulunmadığını
belirtirken, sanal para
düzenlemeleri yapılırsa
finansal istikrara katkı
sağlayabileceğini,
bir çalışma grubu
kurulduğunu açıkladı.
Geldiğimiz noktada
kripto paraları resmi
olarak tanıyan ülkeler
Amerika, Avustralya,
Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Güney
Kore. Rusya da kendi
sanal para birimini
çıkarma hazırlığında.
Sözün özü, dijital
parada rekabet daha
da kızışacak.
iyiGirişim ve iyiYatırım
Zirveleri; Endeavor tarafından
Akbank ana desteğiyle Ankara
Kalkınma Ajansı, TEPAV,
TOBB, TOBB ETÜ TTO ve
Viveka desteği ile TEPAV
Ankara’da gerçekleştirilmiş.
Girişimcilere "İnovasyonun
Ticarileştirilmesi" çerçevesinde
atölye ve eğitimler sunulurken,
“Melek Yatırımcılığa Sağlam
Adım” temasıyla melek
yatırımcılığın safhaları ve Türk
yatırım ekosistemi de ele
alınmış.
Dijital yenilikler ve eğitim,
üstüne bir de girişimcilik
dedikten sonra oyun
dünyasını unutmak olmaz.
Dünyanın en büyük
e-Spor organizasyonlarını
gerçekleştiren Dreamhack,
geçtiğimiz günlerde İsveç’in
Jönköping kentinde
Dreamhack Winter 2017’yi
gerçekleştirdi. CC Media
tarafından desteklenen
ve Arena of Valor Avrupa
elemesinde birinciliği elde
eden Team Boğaziçi E-Spor
kulübünün Arena of Valor
oyununda mücadele eden
takımı da¬ gösterdiği başarı
ile 1994 yılından beri çeşitli

ülkelerde gerçekleştirilen bu
prestijli e-spor etkinliğine
katılmış. CC Media E-Spor
Direktörü Umur Akıncı’nın
yönetimini üstlendiği
Team Boğaziçi, Gökberk
"Babaanne" Çeri, Gökhan
Serkan "Nox" İnce, Ozan
"Ganja" Keskin, Ahmet H.
"Leomera" Erdöl, Berdan
"MEDIC" Akkaya’dan
oluşuyor ve onların daha nice
başarılarına yine burada yer
verebilmek dileğiyle.
Bu kadar da değil…
Türkiye’nin aralarında olduğu
10 farklı ülkede aynı anda
düzenlenen P&G Avrupa IT
Hackathon, ses ve görüntü
tanıma teknolojileri alanında
yaratıcı fikirleri buluşturdu.
Türkiye’den 5 takımın yarıştığı
Hackathon’da kazanan takım
sosyal mecralara yönelik
görüntü tanıma teknolojisini
P&G Avrupa IT Liderleri
Kurulu’na sunacak. Endeavor
Türkiye’nin özel olarak
desteklediği etkinlikte 5 takım
yarışırken; önerilen fikirler
de prototiplerin çalışabilirliği,
sunulan yenilik, P&G’nin iş
alanı ile uyumluluk ve yapılan
sunumların profesyonelliğine
göre değerlendirildi.
Süreci ithackathon.pg.com
adresinden takip edelim.
Alışverişin app’i Hopi, bu
yıl 17’ncisi gerçekleştirilen
Perakende Güneşi Ödülleri’nde
‘’Perakendeye Katkı Özel
Ödülü’’nün sahibi olmuş.
Geliştirdiği Paracık sistemi,
CRM altyapısı ve büyük veri
yönetimiyle üyelerine 360
derece alışveriş deneyimi
sunan Hopi’nin 120 üye
markası ve 5.2 milyon üyesi
var. Perakende sektörünün
en prestijli ödülü olarak
tanımlanan Perakende
Güneşi Ödülleri’nde ‘Yaşam
Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi
ise Cem Hakko olmuş.
Yerim sınırlı malum, tüm ödül

sahiplerini sıralamam zor, iyisi
mi www.perakendegunleri.
com adresinden detayları takip
edelim.
Eğitim ne kadar şartsa, kitap
okumak da öyle…
Türkiye’nin kitap endüstrisinde
iyi düzeylerde olduğu
bilinse de, aynı başarıyı
okuma oranında
gösteremediği hepimizin
malumu.
Online kitap platformu İdefix,
Türkiye'nin 6 aylık okuma
haritasını çıkarmış. Rapora
göre, en çok kitap okuyan
il Ankara ve onu İstanbul,
Eskişehir ve İzmir izliyor.
Araştırmaya göre okurların en
çok roman ve çocuk öykülerini
tercih ettiği de belirlenmiş.
Daha çok okumamız
gerektiğini gösterdikten
sonra, sıra haftanın kitabında.
Uluslararası Teknolojik,
Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Vakfı
(UTESAV) tarafından,
teknolojik gelişmelerin insan
ve toplumlar üzerindeki etkileri
ve yitirilen değerlere ilişkin
“Teknoloji ve Değerler” isimli
bir kitap bilgisini vereceğim
sana. Prof. Dr. Alparslan
Açıkgenç’in editörlüğünde,
Türkiye ve dünyanın önde
gelen akademisyen ve
düşünürlerinin makalelerinden
derlenerek hazırlanan, 8 konu
başlığından oluşan kitap,
teknolojinin getirdiği ‘kaos’
ortamına karşı mütevazı
çözümler sunuyor.
Okumak kadar yazmak da
apayrı beceri. Hele de konu
bilimkurgu ise… Türkiye
Bilişim Derneği’nin (TBD)
geleneksel bilim kurgu öykü
yarışmasına rekor başvuru
yapılmış. Bu yıl 19’uncusu
düzenlenen Bilimkurgu Öykü
Yarışması’na başvuran 228
aday arasında dereceye giren
eserlerde başarılı olanlar ve
detaylar www.tbd.org.tr/tbd19-bilimkurgu-oyku-yarismasisonuclandi/ adresinde bizi
bekliyor.
Bu haftayı böyle tamamlarken,
haftaya buluşalım diyorum,
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Cloud services are received from local data
centers
With the support of Radore,
the M2S research company
surveyed a total of 250
institutions with at least
100 employers representing
different industries. According
to the results of the research,
one of every four institutions
plans to invest in the cloud.
Data backup and disaster
management are at the
top of the list of topics to
be invested in. The basic
criterion in the investment
decision is “reliability of the
service provider” with 71%.
Data centers are among the
preferred company types to
buy cloud services.
Pointing out that the usage
of cloud computing has also
increased rapidly in Turkey,
Radore Data Center General
Manager Sadi Abalı said that:
“While the cloud services to
be preferred according to the
needs of the companies are
changing, the basic benefits
of cloud computing also
facilitate harmonization.

Research shows that 57% of
businesses believe that using
cloud services will reduce
costs. This shows that the
usage rate of cloud services
will continue to increase
rapidly.
” According to Abalı,
businesses prefer cloud
services for three reasons:
•
•
•

Storing data in a secure
environment
Operational convenience
Business continuity

Only 36% in the cloud
The percentage of businesses
that use cloud computing
remain at 36%. The favorite
cloud service is e-mail
services with 68%. 41%
of respondents said they
received server hosting and
virtualization through the
cloud while 39% said they use
data backup via cloud.
The reasons why businesses
refrain from using cloud
services are as the following:

Security of data
Unpredictable hidden costs
Performance problems
The focus is on security and
business continuity
M2S Research Company
carried out a survey for
Radore in Turkey with the
participation of 400 small and
medium sized companies.
Here are some key results:

•

•
•

•

•

According to the research,
cloud technology will
lower the costs according
to one out of two
enterprises in Turkey. This
puts emphasis on the use
of cloud computing in
institutions.
36% of businesses
surveyed use a cloud
service. The favorite
services used are e-mail
with 68%and server
hosting and virtualization
with 41%. Data backup
follows with 39%.
According to the research,

•

57% of cloud users are
making investments with
the anticipation that cloud
services will reduce costs.
There are three main
reasons why research
participating enterprises
prefer cloud services:
storing data in a secure
environment, operational
convenience, and finally
business continuity.
The first criterion for
receiving cloud service
is ‘reliability’. The first
reason preventing cloud
use according to the
research is ‘security of
data’. There are following
reasons such as hidden
costs and performance
problems.
23% of the surveyed
companies plan to invest
in the cloud. While 47%
of the companies that
provide this preference
information prefer the
private cloud, 53% plan
to take part in the public

•

•

•

cloud.
The cloud investment
criteria of research
participants who share this
preference information
also show the primary
importance of safety. For
a 71% rate, the primary
criterion for investing
in the cloud is ‘service
provider’s credibility’ while
‘service continuity’ comes
second with 58%. These
results also indicate the
tendency of companies
looking to benefit from
the cloud service to look
at security from the
center.
Two basic reasons for
cloud investments reveal
through the research. A
43% rate is preferring
‘data backup’ while 41%
is ‘disaster management’.
According to the research,
data centers are in the first
place among the preferred
companies to buy cloud
services, with 40%.

Phoenix System focused collaboration
brought into action
Disaster recovery expert
Axxana has partnered with
Turkcell to present the Phoenix
System, a solution for Oracle
environments, in Turkey. With
the agreement, Axxana’s next
generation disaster recovery
solution, Phoenix for Oracle,
has added a new generation of
disaster recovery technology to
its broad product range. The

new product aims to prevent
data loss and high availability
of financial institutions, large
enterprises and SMEs in the
event of a disaster. With the
agreement, Turkcell will be
the first service provider to
provide a true ‘zero data
loss’ disaster recovery service
(DRaaS) in Turkey. Axxana’s
Phoenix for Oracle solution is a

disaster recovery solution that
provides zero data loss and
fast recovery without limiting
the distance between data
centers, while providing lower
ownership costs compared
to other solutions. Axxana’s
Phoenix solution offers the
best features of these two
systems to reduce risks,
increase productivity and

reduce costs in a wide range of
applications.
“We plan to reach the
customers in Turkey by
combining the expertise of
Turkcell with the reputation
of the scaling services and
the product of Axxana.” said
Axxana Vice President of Sales
Doron Hendler. Barbaros

Özdemir, Turkcell Director
of Corporate Solutions and
Services added: “Businesses
in Turkey have had to choose
from a number of products to
provide zero data loss up to
now. With Axxana, this new
product will give companies
zero data loss solution with
the best cost, performance and
distance advantages.”

Stability in market size and employment
development
Call Centers Association
(ÇMD) announced the 2017
Turkey Call Center Sector
market data. Market size
grew by 13.3% in 2017
and reached 5.1 billion TL.
According to the research
conducted in Xsights
Research and Consultancy
project management, while
the number of jobs provided
by the sector for the past
year was 85 thousand,
this figure reached to 91
thousand people with 7%
growth this year. The number
with the team leader,
manager and administrative
staff was about 105
thousand.

According to the research,
23% of employment in the
sector provides services in the
field of telecommunications.
It is followed by 17%
with finance, 13% with
consumer goods, 12% with
entertainment and media,
7% with retail. 44% of the
employment in the sector is
happening outside the three
major cities. While 2.2 billion
incoming/outgoing calls were
made in call centers last year,
this number increased to 2.5
billion in 2017. While the
vast majority of incoming
calls create calls to receive
product/service information,
outgoing calls appear to

be for sales/marketing
purposes. While 59% of the
calls made in 2017 were
made for product/service
information purposes, 14%
received technical support,
7% ordered/purchased,
6% transaction and 4%
complaint management. The
phone is the first channel
offered as call center services.
It is also seen that 67% of
call centers are integrated
into social media circles.
Women represent 66% of
customer representatives
working at call centers.
The average age of the
employees is 26.5. 48% of
employees are university

graduates. The average
salary of the customer
representatives in the sector
is 1,630 TL, while 41% is
receiving the minimum wage.
The number of customer
representatives working
in foreign languages is
approximately 5,700. 53%
of the employees speak in
German, 31% in English,
11% in French and 3%
in Arabic. The average
working time for customer
representatives was 2 years
in 2017. ÇMD Chairman
Metin Tarakçı expressed his
expectation that the call
center market will continue
to grow in 2018 as well and

continued:
“We anticipate that
employment will reach 110
thousand next year with
a growth rate of 5%. It is
expected that 95% of this
figure will be created by
customer representatives.
The call center industry has a
dynamic and young structure;
the employment of educated
individuals gives the sector
the ability to produce flexible
solutions. Institutions are also
aware of the call center’s
importance and are taking
steps in this direction. The
industry also has a great
potential thanks to its ability
to serve internationally.”

Comprehensive project against cyber bullying
Samsung Electronics
Turkey, acting with the
vision of “Good Future
Together”, aims to increase
the awareness of children,
young people, families and
teachers about cyber bullying
with the cooperation of
Information Technologies and
Communication Authority
(BTK) via “Don’t be a Cyber
Bully! #farkinavar (be aware)”
movement. #farkinavar
campaign is aimed at raising
awareness of children,
young people, families and
teachers about malicious use
of technology and protection
of personality rights during
training that will start with
20 pilot schools. A digital
advertising film was also

made by Nejat İşler, which
reveals the feelings of young
people who have suffered
from cyberbullying. In order
to draw attention to the
matter, Samsung Turkey and
BTK will post black screens to
their social media accounts
and share the slogan “Don’t
be a Cyber Bully!” with
the #farkinavar hashtag on
December 13th and invite
everyone in social media to be
part of this movement.
“We want all of our
stakeholders to support the
project by sharing the image of
“Don’t be a Cyber Bully!” from
their social media accounts
on December 13th, in order
to increase the awareness of

the project.” said Samsung
Electronics President of Turkey
DaeHyun Kim. BTK President
Ömer Sayan gave the following
information in his speech:
“Important roles belong to
teachers, families, young
people, NGOs, the private
sector and the related public
institutions and organizations
in order to fight cyber bullying.
We started the “Don’t be a
Cyber Bully!” project with
Samsung and we plan to train
parents, teachers, students and
trainers on cyber bullying in the
upcoming period. While 21%
of Internet users in Canada are
exposed to cyberbullying, 69%
have witnessed cyberbullying.
In the UK this figure is 20%

and above. In our country, the
percentage of people who
are exposed to cyber bullying
is 20%. It is very important
that 20% of those who have
to fight cyber bullying in the
USA thought about suicide.
These numbers are made up of
people who explain that they
are exposed to cyber bullying.
When the people who do not
speak of the situation are taken
into consideration, the rates
are even higher.”
Kocaeli University, Faculty of
Communication, Department
of Journalism and Chairman
of Informatics Department,
specializing in children and
young people’s internet usage
and cyber bullying Prof. Dr.

Emel Baştürk Akca explained
the results of the research
project carried out with the
support of TÜBİTAK in order to
reveal the prevalence and the
results of the cyber bullying:
“A survey was carried out with
1,400 students in 7th and 8th
grade for the project. İstanbul
is at the top of the list in both
being a victim and a bully, the
rate in victimization is 20%
while being bullying is 15%.
The survey shows that students
do not have enough awareness
of bullying and that bullying
and victimization rates may be
higher. Because when cyber
bullying is listed by the actions
defined as bullying, it is seen
that the rates of bullying and
victimization are much higher.

Cooperation with the Turkish authorities against the illegal
HP is working with Turkish
authorities to stop illegal
activities of local businesses
that produce counterfeit
printing materials. Local
authorities and HP Fighting
Against Counterfeiting team
took action in September
2017 for the sale of illegal
printing materials in İstanbul.

As part of collaborative
efforts to identify secret
manufacturing activities; the
illegal materials identified by
HP Anti-Fraud specialists were
seized by the authorities. In
such businesses, counterfeit
cartridges designed for use
with HP printers were being
manufactured. Authorities

have seized 300 counterfeit
toner cartridges and 23,700
illegal items to be used to
produce counterfeit products
in total.
Over the last five years, nearly
12 million counterfeit products
and pieces have been seized
by the local authorities in the

entire EMEA region, with
the support of HP. HP has
conducted more than 4,500
inspections on partners’ stocks
or suspicious deliveries to
customers. HP continues to
work to protect customers
from the potential dangers of
counterfeit printing products
and actively trains customers

and partners in counterfeit
printing materials under the
Anti-Counterfeiting Program.
In addition, HP works in
partnership with local and
international law enforcement
agencies to detect and
terminate illegal operations
that produce counterfeit HP
printing components.

