Santralinizin Yönetimini Elinize Alın
Windows, Linux veya Bulutta Çalıştırın

3CX IP Telefon Sistemi
3CX'e taşının - daha düşük maliyetle kolay yönetim ve Birleşik
İletişimler sunan, açık standartlı ve yazılım tabanlı IP PBX.

• Kolay kurulum ve yönetim
• Uygun ﬁyatlara satın alma ve genişletme
• Yerinde: sanallaştırılmış veya miniPC (Windows/Linux)
• Bulut: Bulut hesabınızda (Google/OVH/Amazon)
• Entegre Akıllı Telefon istemcisi
• WebRTC tabanlı web konferans

WWW.3CX.COM.TR
+90 232 320 0020

PBX'inizi yükseltin
Yerinde veya bulutta - maliyetleri azaltın!

WWW.3CX.COM.TR

+90 232 320 0020

Firewall

Web Filter

L2 Tunnel

www.epati.com.tr
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Yeni nesil teknolojiler, iş yapış şekillerini
değiştiriyor
KoçSistem, yeniden yapılanma çalışmalarını
tamamlayarak yeni hedefleri ile yeni
dünyadaki yerini almaya hazırlanıyor.
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Bir sektör, yeni baştan tanımlanıyor
Pfizer Türkiye, dijital teknolojiler ekseninde
birçok farklı yatırımı hayata geçiriyor.
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Kamuda dijital dönüşüm farkındalığı hızla artıyor
Değişim, uyum sağladığınız ölçüde ‘güçtür’
Değişim; doğru uygulayan için bir avantaj,
beceremeyen içinse gerçekten büyük bir
engel, hatta yok olma ihtimali demek.

"Potansiyelini Bilişimle Keşfet" sloganıyla Antalya'da gerçekleştirilen Kamu Bilişim Zirvesi’nde kamuda dijital
dönüşüm çalışmaları ve 2013 hedefleri ile ilgili bilgiler verildi. Zirveye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç.
Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ile 200’den fazla kamu kurumu üst düzey bilişim yöneticisi katıldı.
Bulut_Satis-BT-6x10.pdf
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İhtiyacınız ‘yazılım’
olsun!

En Akıllı Ağ Cihazları
www.Totolink.com.tr

SaaS, kurumsal sürekliliğin
birçok başlıkta gerekliliğini
içeriyor.
Detaylar dosyamızda...
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BİLİŞİM GRUBU çalışmalarına hızlı başladı
Dijital teknolojilerin, tüm endüstrileri kökünden
değiştirdiği yeni bir dönemi yaşıyoruz. Teknoloji
geliştiren, bu teknolojileri hayata uyarlayan ve
dünyaya açılabilen kurum ve şirketlerin varlığı,
ülkelerin gelişiminde de temel rol oynuyor. Türkiye
olarak atlattığımız terör olayları ve darbe girişimi
gibi badireler sonrasında, ülkemizde de yerli ve
milli teknolojiler daha fazla dillendirilir oldu. Yüksek
gelirli ülkeler grubuna çıkabilmenin yolu yüksek
teknolojiden geçiyor. Ancak ihracatımızın niteliğini
de bu yönde geliştirmeden, ‘yılda 500 milyar dolar’
hedefine ulaşılması zor. Savunma sanayinden
iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım
altyapısına, hatta yapay zekaya kadar her alanda
Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni
girişimlere ihtiyacı var. Bu hedeflere ulaşılmasına
katkı sağlamak üzere kurulan BİLİŞİM GRUBU,
Türkiye bilişim sektörünün de önemli ve etkili
inisiyatiflerinden biri olmayı hedefliyor. 15 Kasım
2017 tarihinde kuruluş çalışmaları başlayan ve 13
Aralık gününe kadar kurucu üye başvurularının
devam edeceği BİLİŞİM GRUBU; yenilikçi bilişim
fikirleri üretmek, üretilen fikirleri değerlendirmek,
bu fikirleri ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmak,
kamuoyu oluşturmak ve çözüm odaklı hareket
etmek misyonu çerçevesinde çalışmalarını
sürdürecek.
BİLİŞİM GRUBU Kurucusu Şenol Vatansever,
grubun hedefi ve çalışmaları konusunda şunları
kaydetti:
“Türkiye'de her alanda üretimin ve üreticinin
desteklenmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz.
Çünkü Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ hedefinde
ve okullarda bize öğretilen “Türkiye kendi kendine
yetebilen 7 ülkeden biri” ifadesinde üretimin çok
önemli bir yerinin olduğunu düşünüyoruz. Bilişim
alanında da yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi
gerekiyor. Artık Endüstri 4.0, yapay zeka, siber
güvenlik, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik,
artırılmış gerçeklik, Blockchain, insansı robotlar,
Toplum 5.0 gibi birçok konunun giderek daha
fazla konuşulmasından son derece keyif aldığımız
günleri yaşıyoruz. Bu doğrultuda, farklı sektör ve
alanlarda faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin CIO
ve BT birim yöneticileri ile biraraya gelerek BİLİŞİM
GRUBU’nu oluşturma çalışmalarına başladık.”
İki haftalık sürede 150 üyeye ulaşan grubun
üyelerinin yüzde 80’i İstanbul’da bulunuyor.
Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay,
Karabük, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Trabzon gibi

BİLİŞİM GRUBU Kurucusu
Şenol Vatansever
illerin yanı sıra Dubai’den de üyeler grup içinde yer
alıyor.
Aralık ayı ortasında 250, 2018 yılında ise bin üyeye
ulaşmayı hedeflediklerini belirten Şenol Vatansever,
açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Kuruluş aşamasında Danışma Kurulu Kurucu
Üyelerimiz 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan
Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı
Rifat Sait ve BTHABER Şirketler Grubu Başkanı
Murat Göçe bizimle beraber yola çıktı. Tüm
üyelerimizle anlık mesajlaşma yazılımı üzerinden
sürekli iletişimde kalıyoruz. Kritik tüm kararlarımızı,
üyelerimizin oyladığı anketlerle çoğunluğun
kararını dikkate alarak alıyoruz. Sosyal medya
hesaplarını bir günde devreye alan, web sitesini
birkaç günde devreye alan aksiyoner bir grubuz.
Her ay düzenli toplantılar yaparak ‘çalışma grupları’
oluşturacağız. Çıkan kararları danışmanlarımız
kanalıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve
kamu kurumu yetkilileriyle paylaşacağız. Sosyal
sorumluluk projelerine imza atacak ve Mart
2018'de de ses getirecek bir BİLİŞİM GRUBU
lansmanı yapacağız.”

Ekonomi, yaratıcı gençlerle kazanacak
Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteci
Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) hazırladığı,
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen İMECE Programı
kapsamında, Ankara’da bir girişimcilik etkinliği
düzenlendi. Üretme yetkinliğinin geliştirilmesini
ve yaratıcı düşünce ile ekonomide sürdürülebilir
üretimin teşvik edilmesini amaçlayan İMECE
Maker Fest 2017, 300’e yakın ziyaretçinin katılımı
ile gerçekleşti. Türkiye’nin maker ekosisteminden
önemli üreticileri mülteci ve Türk girişimciler ile
buluşturan etkinlikte, İMECE kapsamında eğitim
alan 90 mülteci ve Türk girişimcinin yaptığı ürünler
sergilenirken, maker hareketine destek verenlerin
stantları da yer aldı. Gençleri teknoloji ve
inovasyonla buluşturan birçok etkinliğin yapıldığı
festivalde, robotik, drone, hareketli heykeller,
deriden aksesuar yapımı gibi atölye çalışmaları
düzenlendi. Stantlarda da 3D yazıcı ile hazırlanan
ve el-parmak deformasyonu olan çocuklara
yönelik mekanik eller, yağmurun yağma sistemi
ile çalışan havadan su elde eden cihaz, deri ve
örgüler ile hazırlanan objeler, atık malzemelerin
kullanımıyla hazırlanan çeşitli ürünler başta olmak

üzere birçok ürün sergilendi. Etkinlikte konuşan
Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, şunları
söyledi:
“Yeni nesil, tüketimden değil, üretimden geçen
bir nesil olmalı. Gençler artık kendileri yapıyor,
üretiyor. Biz de onları, eksik kaldıkları noktada
eğitimlerle destekliyoruz. Amacımız gençlerin
keşfetme, araştırma, işbirliği ve etkileşimle
bilgilerini geliştirmek ve toplumu ve dünyayı
anlamalarını ve toplumu ve dünyayı daha iyiye
doğru değiştirmelerini sağlamak.”
Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE
Programı Direktörü Başak Saral, “Uzun yıllardır
Türkiye’deki maker hareketinin parçasıyız.
Bu nedenle Türklerin ve mültecilerin iş
kurma süreçlerini destekleyen birçok etkinlik
yapıyoruz” dedi. Etkinlikte bir konuşma
yapan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı Başkanı Hakan Yurdakul
ise “Cumhurbaşkanlığı olarak mültecilerin
istihdamına ilişkin çalışma izinleri, kayıtdışı
ekonomiden çıkarak kayıt içi ekonomiye girmeleri,
çalışma bedelleri gibi konularda çalışmalarımız
var” dedi.
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Kamuda dijital dönüşüm farkındalığı hızla artıyor
Türkiye'nin bilişim alanındaki
en büyük etkinliklerinden
Kamu Bilişim Zirvesi,
"Potansiyelini Bilişimle
Keşfet" sloganıyla Antalya'da
gerçekleştirildi. Zirveye,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Suat Hayri Aka,
Haberleşme Genel Müdürü
Ensar Kılıç, Serik Belediye
Başkanı Ramazan Çalık, Kamu
Bilişimcileri Derneği Başkanı
Doç. Dr. İzzet Gökhan
Özbilgin ile 200’den fazla
kamu kurumu üst düzey
bilişim yöneticisi olmak üzere
toplamda yaklaşık 650 kişi
katıldı.
“Kamuda dijital dönüşüm
çok önemli”
Kamu Bilişimcileri Derneği
Kurucu Başkanı olan
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürü
Ensar Kılıç, derneğin tanıtım
videosunun gösterimiyle
başlayan zirvenin açılışında,
Avrupa ülkeleriyle
kıyaslandığında Türkiye'nin
haberleşme alanında kapsam,
hız ve kapasite olarak en
üst seviyelere ulaştığını
söyledi. Kılıç, bilişimde
kamu ve özel sektörün bir
yapbozun parçaları gibi
birbirinden ayrılamaz parçalar
olduğunu ifade etti. Zirveye
ilişkin "2015 yılında böyle
bir girişimi başlattık, ikinci
zirve ve üçüncü etkinliği
düzenledik" diyen Kılıç,
derneğin her geçen gün
gittikçe büyüyen bir kartopu
gibi geniş kitlelere ulaştığını
ve çok faydalı işler yaptığını
dile getirdi.
Kılıç, zirvenin temel
konusunun kamuda
dijital dönüşüm olduğunu
belirterek, şunları kaydetti:
"Dijital dönüşüm önemli,
bütün etkenlerin teması dijital
dönüşüm, siber güvenlik. Az
konuşup, çok iş yapan bir
bakanlığız. Kamuda dijital
dönüşüm çok önemli. Önce
kamu verisinin dijitalleşmesi
gerekiyor. Bunun açık veriye
dönüşmesi gerekiyor. Bu açık
veriyle ilgili özel sektörün yeni
katma değerleri ve hizmetleri
üretmesi bakımından büyük
önem arz etmektedir.
Kamudaki dönüşümün
birlikte gerçekleştirilmesi
gerekiyor. Bu entegrasyonları
özel sektörün de desteğini
yeni yerli ve milli yazılımlarla
birlikte entegre etmemiz
gerekiyor. Bundan yeni katma
değerli hizmetleri üreterek,

2023 hedeflerine ulaşma
noktasında hızlı ilerlememiz
gerekiyor. Kamuda dijital
dönüşüm hiç bu kadar üst
seviyede bir farkındalığa
ulaşmamıştı. Son bir yıl
içinde en üst seviyede bir
farkındalık oluşmuş durumda.
Önümüzdeki günlerde ortaya
konulacak yol haritalarıyla
birlikte çok ciddi ve hızlı bir
dönüşüm yaşayacağız."
Üreten ülke konumunda
olmalıyız
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Suat Hayri Aka ise
konuşmasında şunları söyledi:
“Teknolojik gelişmelerin
gerisinde kalmamak için
gelişmiş ve geleceğe yönelik
bir altyapıya sahip olmamız
gerek. Ülke ekonomisine
katkıda bulunmak için veriyi
anlamlı bilgiye dönüştürerek
yeni katma değerli hizmetler
üretmeliyiz. Veri hacminin
artışı ile birlikte; verilerin
saklanması, Açık Veri haline
getirilmesi ve anlamlı sonuçlar
çıkarılması için işlenmesi
ve güvenliğinin sağlanması
önem kazanıyor. Bu alanda
Bakanlık olarak, hizmetlerin
elektronik ortama taşınması
için koordinasyon ve strateji
belirleme görevlerimizi yerine
getirirken, siber güvenlik ve
veri merkezleri konusunda
kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.
Ülkemizde büyük verinin
ne kadarı barındırılabilecek,
dünyadaki veri trafiğinin
ne kadarı Türkiye'den
geçirilebilecek? Bunlara
odaklanıyoruz. Dijital
dönüşüm birçok olanağı
getiriyor. Bu kapsamda,
Başbakanlık ile bürokrasinin
azaltılması ve kırtasiyeciliğin
önlenmesine yönelik olarak,
hizmet süreçlerini gözden
geçiriyoruz ve hizmetlerin
elektronik ortama taşınması
için çalışmalarımızı Bakanlar
Kurulu, Müsteşarlar, Müsteşar
Yardımcıları ve Bilgi İşlem
Başkanları seviyesinde
yoğun ve kararlı bir şekilde
sürdürüyoruz. Bu dijital
dönüşümü bir an önce
gerçekleştirmek için yeni
yol haritaları hazırladık,
zaman planlarını ortaya
koyduk. Bunu da Bakanlar
Kurulumuza sunarak en üst
seviyede siyasi ve bürokratik
sahipliği sağlamış durumdayız.
Küresel operatörlerin
hizmetlerini kullanan
vatandaşlar, yabancı ülkelerde
bulunan veri merkezlerine
erişerek hizmet alabilmekte.

Bunu önlemek amacıyla
veri merkezlerinin teşviki
noktasında, ilk adımı attık ve
678 sayılı KHK ile özel sektör
ve küresel operatörlerin veri
merkezlerinin ülkemizde
kurulumunu teşvik edecek
düzenlemeler yayımladık.
Hedefimiz; cazibe merkezi
olarak belirlenen illerimizde
veri merkezlerini teşvik
ederek kişisel verilerin
ve büyük verinin bu
illerimizde kurulacak veri
merkezlerinde güvenli
bir şekilde depolanması,
işlenmesi ve yönetilmesi.
Bakanlık olarak Ulusal
Kamu Entegre Veri Merkezi
projesini başlattık ve bu
proje ile kamu kurumlarının
veri merkezlerini yeni ve
sürdürülebilir teknolojik
yaklaşımla konsolide
ederek, hem güvenilir bir
ortam oluşturuyoruz hem
de mükerrer yatırımların
önüne geçmiş olacağız.
Projede fizibilite çalışmalarını
Şubat 2018 itibari ile
tamamlamayı, 2018’in ilk
çeyreğinde de inşasına
başlamayı öngörmekteyiz.
Ayrıca, ülkemizin internet
trafiğinin yurtdışındaki veri
merkezlerine kaymaması için
İnternet Değişim Noktalarının
kurulması yönündeki
çalışmalarımızı başlattık.
Kalkınmak için mevcut
durumumuzu sorgulamalı,
gelişmiş ya da hızlı gelişen
ülkelerdeki durumları da göz
önünde bulundurarak üreten
ülke konumunda olmalıyız.”
Ana gündem maddesi
kamuda dijitalleşme
"Potansiyelini Bilişimle
Keşfet" sloganıyla düzenlenen
"2. Kamu Bilişim Zirvesi"nde,
kamuda gerçekleştirilen
bilişim projelerinin poster
sunumları yapıldı.
Zirvede, Yüksek Seçim Kurulu
Seçmen Kütüğü Genel
Müdürü Ayhan Okurer'in

moderatörlüğünde, Adalet
Bakanlığı Yüksek Müşaviri
Servet Gül, SGK Bilgi
Sistemleri ve Siber Güvenlik
Daire Başkanı Yenal Arslan,
Sağlık Bakanlığı Sistem
Yönetimi Daire Başkanı Fatih
Uluçam, Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) Bilgi
Sistemleri ve Haberleşme
Dairesi Başkanı İrfan Keskin'in
katılımıyla oturum yapıldı.
Ayhan Okurer, kamu bilişim
zirvesinin ana gündem
maddesinin kamuda
dijitalleşme olduğunu ifade
ederek, kamu kurumlarının
dijitalleşme adına yaptığı
çalışmaların önemine değindi.
Adalet Bakanlığı Yüksek
Müşaviri Gül de adalet
işlerinde işlemlerin tarihten
günümüze kadar nasıl
ilerlediğini, daktilodan en üst
teknolojiye nasıl gelindiğini
anlattı.
AFAD Bilgi Sistemleri ve

Haberleşme Dairesi Başkanı
Keskin ise teknolojinin, bilişim
çağının her alanda önem
arz ettiğini kaydetti. Keskin,
"Kamuda dijital dönüşüm
son derece kritik bir kavram
olarak karşımıza çıkıyor. Kendi
kurgusunu gözden geçirmek
zorunda kalıyor. Ulusal, alın
teri paranın ülkede kaldığı bir
dijitalleşme modeliyle sektörel
anlamda bulunursak ancak o
zaman ulusal anlamda fayda
sağlayabiliriz" diye konuştu.
Panellerin yanı sıra takım
oyunları düzenlenerek, kamu
ve özel sektör temsilcilerinin
birlikte ekip çalışması
yapmasının sağlandığı zirvede,
kamu ve özel sektörden üst
düzey yetkililerin katılımıyla,
bilişim alanındaki yenilikler,
siber güvenlik sistemleri,
kurumların siber saldırılara
karşı nasıl korunması gerektiği
ve bu alandaki yatırımlar da
değerlendirildi.

‘Tüketİlen değİl, üretİlen bİr
bİlİşİm sektörümüz olmalı’

Zirve için heyecanlı bir
süreç geçirdiklerini ifade
eden Kamu Bilişimcileri
Derneği Başkanı Doç. Dr.
İzzet Gökhan Özbilgin,
"Her yaptığımız etkinlik
ses getirmeye başladı,
gittikçe büyüyoruz"
dedi. Önemli bir
sektörün temsilcisi ve
çalışanları olduklarını

dile getiren Özbilgin,
futbol gibi her ortamda
konuşulduklarını, 7'den
70'e herkesin ya dilinde
ya elinde ya da dizindeki
tablette olduklarını
söyledi.
Özbilgin, herkesin 'ArGe, inovasyon, teknoloji'
dediğini belirterek,
"Sadece konuşulan,
tüketilen değil üretilen
bir bilişim sektörümüz
olmalı. Ülkemizde
bilişim projeleri yapılıyor,
dijitalleşme devam
ediyor. Durmadan
kamu-özel sektör bir
arada sektörümüz için
çalışmalıyız. 2023 yılında
ilk 10 ekonomi arasına
girmenin yolu bilişimden,
dijital dönüşümden
geçiyor" diye konuştu.

40.000+ ekran yönetimi
18 ülkede hizmet

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

PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ
KURUMSAL TV

VIDEO WALL

İNTERAKTİF UYGULAMALAR

VİTRİN ÖNÜ DİJİTAL POSTER

LED EKRAN

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

info@sistem9.com www.sistem9.com 0212 691 64 00
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Prof.Dr.Oğuz Manas (1934-2017)
Alphan Manas’ın, babası Oğuz Manas’ı Businessweek Türkiye’nin 23.03.2008
sayısında tanıtan makalesinden özet:
Babam Oğuz Manas, Türkiye'de
bilişim teknolojisinin gelişiminde
katkısı olan en önemli isimlerden
biridir. Babamın kurduğu Ege
Üniversitesi Bilgisayar Araştırma
ve Uygulama Merkezi, uzun
bir dönem Türkiye'nin bilişim
teknolojileri alanında çalışma
yapan ana kuruluşlarından
biriydi. Babamın fiilen
müdürlüğünü yürüttüğü bu
merkez, 1986 yılında Türkiye
Üniversiteler ve Araştırma
Kurumları Ağı’nın (Tüvaka) ana
merkezi oldu. ODTÜ, Hacettepe
ve Boğaziçi Üniversiteleri
gibi üniversitelerin tümü
Ege Üniversitesi aracılığı ile
internet 1993 yılında ticari hale
dönüşünceye kadar, önce 1984
yılında kurulan EARN Avrupa’ya,
ardından da 1982 yılında

Üniversitesi üzerinden EARN
ve BITNET'e bağlı üniversite,
araştırma kurumu (TÜBİTAK
dahil) ve Fen/Anadolu liseleri
sayısı 30'u aşarken, bağlı
terminal adedi de bini geride
bırakmıştı. Üniversite-Sanayi
işbirliği çerçevesinde bazı sanayi
kuruluşları da bilgisayarlaşma
çalışmalarını Ege Üniversitesi
üzerinde yürütmekteydiler.

ABD’de ilk olarak New York
City University ve Yale arasında
veri iletişimi amacıyla kurulan

BITNET'e (Because It's Time Zamanı Geldi) bağlandılar.
1990 yılına gelindiğinde Ege

1991 yılının 14 Şubat'ında
Yeni Asır Gazetesi'ne röportaj
veren babam, dönemin
teknolojisine ilişkin rakamların
altını çizerek, günümüzde
yaşanacak gelişmelere de ışık
tutmuştu. Babamın, “2000’li
Yıllarda Oturduğumuz Yerden
Alışveriş Yapacağız!” başlığını
taşıyan röportajını yaptığında;

PC'ler henüz evlere girmemişti.
PC işlemcisi hızı 50 MHz’di. En
hızlı modem’in hızı 2400bps’di.
CERN araştırmacısı Tim-Berners
Lee, dünyayı değiştiren World
Wide Web'i (www) piyasaya
sürmek için hazırlık yapıyordu.
Babam, 2000’lere doğru
yaşanacak gelişmeleri çoktan
öngörmekteydi. Ona göre,
şirketler ürünlerini tanıtmak
için web sayfası açacaktı.
2000’li yıllarda evlerimizde
oturduğumuz yerden uçak
rezervasyonu yapacaktık.
İnternet üzerinden ürünlerle ilgili
fiyat karşılaştırması ve alışveriş
yapılabilecektik. Bilgisayar
virüsleri tehlikeli olacak ve
bilgisayarları tehdit edecekti.
Büyük bilgi bankalarına erişim
çoklu olarak gerçekleştirilecekti.

National Geographic Türkiye’nin Mart 2012 sayısında Akdoğan Özkan imzalı 20
sayfalık renkli tarihçeden, “1975 – 1976 Lig Şampiyonu: Elektronik Beyin”
(s.68-69) bölümünden özet:
TRT’de 1976 yılında ilginç
bir proje fikri ortaya atıldı:
Türkiye 1. Futbol Ligi'nde
şampiyon olacak takımla küme
düşecekleri “elektronik beyin”
tahmin etsin. TRT, bu amaçla
Ege Üniversitesi Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama
Merkezi yöneticisi Oğuz Manas
ile görüşüp böyle bir çalışmayı
TRT için yapmasını teklif etti.
Manas, fikri kabul etti. Proje
için Ege Üniversitesi'ndeki IBM
Sistem/370-125'ten kullanıldı.
Oğuz Manas liderliğindeki
proje grubu 1959 - 1976
arasında oynanan tüm lig
maçlarına dair bilgileri, takım
kadroları, maç sırasındaki hava
koşulları da dahil olmak üzere
delikli kartlara girdiler.
O yıllar futbolda galibiyete
2 puan verilen yıllardı. Lig
takımları İstanbul, Ankara,
İzmir ve Anadolu takımları
olmak üzere 4 gruba
ayrılıyordu. Bu takımların kendi
aralarındaki maçlar, farklı
biçimde olasılık hesaplarına
dahil edildi. Bu çalışmalar
yapılırken ligde devre arasına
gelinmiş, Fenerbahçe ilk
yarıyı en yakın takipçisinin
5 puan önünde bitirmişti.
Ligin sürpriz takımlarından
Balıkesirspor ise ilk yarıyı
dördüncü sırada tamamladı.

Olasılık hesapları üzerinde
temellendirilen proje dört
aylık bir çalışma sonunda,
ikinci yarı başlamak
üzereyken sonuçlandı.
Bilgisayarın 1975/1976
futbol sezonu için şampiyon
olacağını tahmin ettiği
takım Trabzonspor'du.
Birinci Lig’e daha 1 yıl önce
çıkan, ligdeki ilk sezonunu
ancak dokuzuncu sırada
tamamlayabilmiş bir Anadolu
takımının “elektronik beyin”
tarafından şampiyon ilan
edilecek olması yeterince
şaşırtıcıydı. Ancak bu
yetmezmiş gibi, “elektronik
beyin”, ilk yarıyı dördüncü
sırada tamamlayan
Balıkesirspor ile başkent
takımı Ankaragücü'nün de
küme düşeceğini öngörüyordu.
Tahminleri inceleyen TRT ekibi
şaşkındı. “Hiçbir Anadolu
takımı bugüne kadar şampiyon
olmamış hocam, biz bunu
nasıl bu şekilde ilan ederiz”
diye sormuştu. Oğuz Manas'ın
yanıtı ise “Bana söz verdiniz.
Programda üstüne basa basa
bunun Ege Üniversitesi'ne
ait tahminler olduğunu
söyleyebilirsiniz. İsterseniz beni
de konuşturun. Sorumluluğun
bana ait olduğunu söyleyeyim”
oldu.

Yeni Asır, 14.02.1991
Ne yapacağını şaşıran TRT
ekibi sonunda tahminleri
yayınlamaya karar verdi.
Bilgisayardan alınan tahminler
televizyon ekranlarından tüm
Türkiye'ye ilan edildi. Konu
medyaya yansıyınca tahminler
etrafında sansasyonel bir ilgi
oluştu. Ancak özellikle spor
basınında, bilgisayarın, bir
Anadolu takımının şampiyon
olacağını öngörmesiyle dalga
geçenler çoğunluktaydı.
“Elektronik beynin beyni ancak
bu kadar oluyor işte” şeklînde
yorum yapanlar olduğu gibi,
“elektronik beyin futboldan ne
anlar” diyen futbol otoriteleri

de vardı. Ve o yılın şampiyonu
belli oldu: Ligin yeni
takımlarından Trabzonspor
şampiyon olurken futbol
sezonunu Fenerbahçe ikinci
sırada tamamladı. Sonuç futbol
çevreleri için inanılacak bir
sonuç değildi. Bilgisayar hem
şampiyon olacak takımı, hem
de küme düşen dört kulüpten
üçünü doğru tahmin etmişti.
Oğuz Manas mutluydu
ama daha önce bilgisayarın
tahminleriyie dalga geçen spor
kamuoyunun hiddetinden
de çekiniyordu. En çok,
küme düşen Balıkesirlilerin

tepkisini toplamış, tehdit ve
hakaret içeren mektuplar,
telefonlar almıştı. Tepkiler
nedeniyle bir ara merkezin
kapısına bekçi koydurmayı
düşünse de kısa sürede
bundan vazgeçtiğini anlatıyor:
“Derken bir gün kapı çalındı.
Karşımda izbandut gibi 6-7
kişi. ‘Fenerliler geldi, yandık’
diye düşünürken, ‘Hocam,
dediler, biz Trabzonspor
Yürütme Kurulu üyeleri.’ Derin
bîr nefes aldım.(..) Dediler
ki, ‘bir emriniz varsa söyleyin
hocam.’ Bunun üzerine, ‘emir
değil, bîr ricam var’ dedim.
Şampiyon olduğunuz için
sizi televizyona çıkaracaklar.
Soracaklar, ‘bilgisayar bir
program yaptı, size etkisi oldu
mu?’ diye. Bu soru karşısında
lütfen vurun masaya yumruğu
ve deyin ki, ‘biz bu başarıyı
Trabzonspor olarak kendimiz
gerçekleştirdik.’ Birkaç gün
sonra TRT, Trabzonspor
yöneticilerini TV programına
çağırdı. Kendisine yöneltilen
ilk soru, tahmin ettiğim gibi,
bilgisayarın şampiyonluktaki
rolü üzerine oldu. Fakat sanki
ben onlardan böyle bir ricada
bulunmamışım gibi, demesinler
mi, ‘tabii efendim kompütür
bu, her şeyi bilir, o böyle bir
tahminde bulununca biz de
inandık’ diye.
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Yeni nesil teknolojiler, iş yapış şekillerini
değiştiriyor
Türkiye’nin en köklü teknoloji şirketlerinden KoçSistem, yeniden yapılanma
çalışmalarını tamamlayarak yeni hedefleri ile yeni dünyadaki yerini almaya
hazırlanıyor.
Teknoloji
dünyasındaki
gelişim artık
iş dünyasının
her alanındaki
alışkanlıklarını
Ayhan Sevgi
değiştiriyor.
Endüstri 4.0 ile yeni döneme
hazırlanan ve farklı alanlarda
faaliyet gösteren şirketler bu
dönüşüm sürecini kaçırmak
istemiyorlar. Tabii bu süreçte
en büyük destekçileri de BT
şirketleri. 71 yıllık bilgi birikimi
ve tecrübesiyle KoçSistem,
müşterilerini işte bu yeni
döneme hazırlıyor. KoçSistem
Genel Müdürü Mehmet Ali
Akarcalı, bu dönüşüm süreci
ile ilgili sorularımızı yanıtladı:
Klasik sorumuzla
başlayalım. Bilişim
sektörünün gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bilişim sektörüne baktığınızda
bir tarafta telekom
operatörleri, bir tarafta
ise sistem entegratörleri
var. Biz hem sistem
entegrasyonu hem de yazılım
yapıyoruz. Bugün itibariyle
hizmet gelirleri açısından
Türkiye’nin en büyük sistem
entegratörüyüz ve yüksek
katma değerin olduğu
hizmetlerimizi daha fazla
geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem
şirkete hem sektöre hem de
Türkiye’ye değer yaratmak
açısından bizim için katma
değerin önemi büyük. Dünya
bu konularda çok hızlı ilerliyor.
İş akış tarzları değişiyor, ufak
bir şirket bir anda dünya
devine dönüşebiliyor, hiç
ummadığınız bir sektörden
bir şirket birden rakibiniz
olabiliyor, örneğin sıfırdan
sürücüsüz otomobil yapan
bir teknoloji şirketi, otomotiv
şirketlerinin rakibi oluyor. Bu
duruma tüm şirketler değişik
şekillerde karşılık vermeye
çalışıyor. Bunun için şirketlerin
iş modelini değiştirebilmesi
lazım. Sektörün oyuncuları
olarak bizlerin de biraz
daha akıllı hareket etmemiz,
sektöre, sanayiye, ekonomiye
fayda yaratan çözüm ve
hizmetlere odaklanmamız
lazım. Bunu başardığımız
zaman Türkiye’deki iş yapma
tarzını da daha verimli,

rekabetçi hale getireceğiz.
Bunu yapmadığımız zaman ise
maalesef hep geride kalıyoruz.
Peki burada sadece sektöre
mi görev düşüyor?
Burada hepimize, sektöre,
devlete, son kullanıcılara,
müşterilere görev düşüyor.
Şunu kabul etmemiz lazım:
Artık dünyada sürekli kendini
yenileyen ürünler mevcut.
Sürekli kendini yenileyen bir
şey var. Dolayısıyla bazen bu
işi çok komplike yapmamak
gerekiyor. Hızlı bir şekilde
bir ürünü denedikten sonra,
eğer başarısız oluyorsa
ondan hızlıca çıkmayı da
bilmek lazım. İnovasyon
tarafını çok canlandıramadık.
Dünya o kadar hızlı ilerliyor
ki; uzun süreli ürün
geliştirme dönemini sektör
ve iş dünyasının dinamiği
kaldıramıyor. Dolayısıyla,
bir takım hızlı sürümleri
ekosistem tabanlı deneyip,
bunların başarılı olanlarını
destekleyip, olmayanlarından
ise hızla çıkmak gerekir.
Tüm sektörlerin “Fintech”
tarzı yapılara yönelmesinin
önemi ortaya çıkmıyor mu
bu noktada?
Bu tür yapılar zaten var.
Büyük şirketlerde bunu daha
çok görüyorsunuz. Küçük
şirketlerde ise bunu daha
zor görüyorsunuz. Büyük
fabrikalar, şirketlerde denemeyanılma için daha fazla bütçe
var. Büyük şehirlerden çıkıp
Anadolu’ya gittiğiniz zaman
oradan da çok güzel fikirler
çıktığını görüyorsunuz.
Bence Türkiye’nin en büyük
değeri, kendi içinde yaratıcı
bir yapıya sahip olması. İş
olarak baktığınız zaman çok
sıkıntılı dönemleri yönetebilen,
krizlere alışık, esnek çalışma
kabiliyetine sahip, müteşebbis
olarak herkesin iş yapmak
istediği birileri her yerde
vardır.
Bu yeni yapıda
kendinizi nasıl
konumlandırıyorsunuz?
KoçSistem olarak şunu
yapmaya çalışıyoruz:
Önümüzdeki beş yıl için
kendimize stratejik alanları

belirledik. Bunların bir tanesi
“ileri analitik”. Dünyada
üretilenlerin yüzde 90’ı son
iki yılda üretildi. İnanılmaz
bir veri üretimi var dünyada.
Her geçen gün bu ivmeli
olarak artıyor. Dünyada iyi iş
yapan şirketler bu verilerini
daha iyi analiz edebiliyorlar.
Bu, iş analitiği açısından
çok önemli. Bu sadece
bir alan değil. Siz bugün
makinenizin de müşterinizin
de verisini inceliyor, belirli
trendleri yakalamaya
çalışıyorsunuz. Aynı zamanda,
bu veriyi dışarıdan birtakım
verilerle harmanlamanız da
gerekiyor. Mesela tohum işi
yapıyorsanız, o bölgedeki
traktör satışı verisine de,
meteorolojinin son 10 yıllık
verisine de, aynı zamanda
orada çıkan rekolte verisine,
gıda borsasının verilerine de
ihtiyacınız var. Bunları bir
arada harmanladığınız zaman
daha rahat bir planlama
yapabiliyorsunuz. Kamu
için de aynısı geçerli. İleri
analitikten sonraki konumuz
“nesnelerin interneti”. Bizim
halihazırda kendi kurduğumuz
IoT platformumuz var. Bu
platform üzerinden de
bugün itibariyle 2 milyon
sensörümüzü günlük olarak
çalıştırıyor ve oradan gelen
bilgileri yönetiyoruz.
Bunları nasıl yapıyorsunuz?
Örneğin bir fabrikanın CNC
tezgahındaki hareketlerini,
o hareketlerin kalitesini
ölçüyoruz. Ona göre
müşterimize bir raporlama
çıkartıyoruz. Fabrika bunu
yapmadığı zaman, ortaya çok
ciddi bir verimsizlik çıkıyor.
Tabii nesnenin interneti çok
geniş bir alan. Mesela biz
bir elektrik dağıtım şirketinin
bütün sayaçlarının uzaktan
okumasını yapıyoruz.
Dolayısıyla onlara o konuda
bilgi veriyoruz. Herhangi bir
yerde kesinti varsa, kesintinin
haberini veriyoruz. Sonuç
itibariyle biz bu çalışmaları
diğer şirketler adına, yani
fabrikalar daha verimli bir
ortamda çalışsın, daha
az enerji tüketilsin ya da
belediyeler vatandaşlara
daha iyi hizmet versin diye

yapıyoruz. Bu bizlerin, beraber
çalıştığımız müşterilerin
vizyonu doğrultusunda
şekilleniyor.
Üçüncü alanımız da güvenlik.
Biz güvenliğin Türkiye’de
çok önemli bir gelişim alanı
olduğunu görüyoruz. Güvenlik
Operasyon Merkezi’miz var.
Bu Türkiye’deki ilk merkez
ve oldukça geniş bir müşteri
portföyüne hizmet veriyor.
Bundan sonraki dönemde
güvenliğin her geçen gün
daha önemli olacağını
düşünüyoruz. Biz yine belirli
alanlarda dikey çözümleri
geliştirmek istiyoruz. Robotik
alanında da birtakım
çalışmalarımız var. Veri
merkezi aynı şekilde bizim
için önemli bir alan. Bugün üç
tane veri merkezimiz var. Bu
zaten bizim yatırım yaptığımız
bir alan. Gerek bulut tarafında
gerekse de müşterilerimizin
sistemlerinin bakımını,
yönetimini yapmak açısından
bunun önemli olduğunu
düşünüyoruz. Bulut alanında,
e-Devlet çözümlerinde,
e-Fatura gibi alanlarda kendi
çözümlerimizi konumlandırıp
o çözümleri de mümkün
olduğunca çok şirkete
kullandırmaya çalışıyoruz.
Bence veri güvenliği açısından
da Türkiye’deki veri merkezleri
gelişmeli. Türkiye’nin verisinin
kimler tarafından kontrol
edildiği, nerede saklandığının
belirli bir düzenlemesi olması
lazım. Şu an da regülasyonla
ilgili bir çalışma yok.
Düzenlemelerin temelinde
neler olmalı?
Bunlar geliştirmemiz gereken
alanlar. Aslında bu durum
diğer ülkelerde de yeni yeni
ortaya çıkıyor. Mesela bundan
iki sene önce Rusya bununla
ilgili bir karar aldı ve tüm
büyük şirketler Rusya’da
yatırım yapmak zorunda
kaldı. Çin aynısını yapıyor.
Almanya, Fransa benzer
önlemler alıyor. Bu önlemlerin
tümü güvenlik için, ama
iktisadi yaklaşımlar da etkili
oluyor. Çünkü ister istemez
haksız rekabet ile karşı karşıya
kalabiliyorsunuz. Gerek bizim
burada ürettiğimiz bilginin,
tecrübenin ihraç edilmesi

KoçSistem Genel Müdürü
Mehmet Ali Akarcalı
gerekse de bölgesel olarak
bir merkez olma konusunda
ilerleyebilmemiz için
düzenlemelere ihtiyacımız var.
Bölgenin merkezi
olabilecek miyiz?
Baktığınız zaman, bizim hem
avantajlı hem de dezavantajlı
bir coğrafyamız var. Bir
taraftan politik problemleri
olan komşularımız var,
ama bunlar bizler için ciddi
bir potansiyeli de içlerinde
barındırıyorlar. Özellikle
hizmet ihracatında önemli
atılımlar yapabiliriz. Örneğin
beş sene önce Koç Sistem’in
Azerbaycan şubesini açmıştık.
Çünkü Azerbaycan o alanda
önemli pazarlardan biriydi.
Son yıllarda Azeri ekonomisi
çok iyi değildi, fakat yavaş
yavaş toparlamaya başladılar.
Biz de önümüzdeki beş yıllık
planımızda gelirlerimizin
yüzde 15’ini yurtdışından
elde etmek gibi bir hedef
koyduk kendimize. Sadece
veri merkezi değil, yaptığımız
çözümleri de yurtdışına
satmak istiyoruz. Bunun
hem şirketimiz hem de ülke
ekonomisi açısından önemli
olduğunu düşünüyoruz.
Yurtdışından kastınız hangi
ülkeler?
Şu an için beş ülkede
operasyonlarımızı ön plana
çıkarmak istiyoruz. Buradaki
ana kıstas, Türkiye’den
en fazla üç saatlik uçuş
mesafelerinde olmaları.
Türkiye’den bu bölgeyi
beslemeyi düşünüyoruz.
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Bir sektör, yeni baştan tanımlanıyor
Pfizer Türkiye, dijital teknolojiler ekseninde birçok farklı yatırımı
hayata geçiriyor.
Dijital
teknolojiler;
sağlık verilerinin
ve bilgilerinin
toplanması,
Handan Aybars işlenmesi,
anlamlandırılması
ve paylaşılması gibi
başlıklarda verimliliği
artırıyor. Böylece geleceğin
dijital sağlık platformunun
temel başlıkları da ortaya
çıkıyor. Klinik araştırmalar
ve ilaç araştırmalarının tüm
süreçlerinde geliştirilen
karar destek sistemleri
ve simülasyonlar, ayrıca
hastaların ve toplumun
genelinin kullandığı tedavi
takip uygulamaları, dijital
bilgi platformları, destek
toplulukları, uzaktan erişim ve
mobil sağlık ölçüm cihazları
önem kazanıyor. Sigorta
şirketleri ve devletlerin bütçe
yönetimine destek olan akıllı
uygulamalar, analitik sistemler
ve dijital modellemeler, ayrıca
sağlık sektörü çalışanlarının
eğitimlere ve bilgiye ulaşmak
için kullandıkları dijital
çözümler, tanı ve tedaviyi
kolaylaştıran destek sistemleri
ve bunların entegrasyonu da
vazgeçilmezler halini alıyor. Bu
eksende, kurumsal bir dijital
dönüşümün içinde olduklarını
vurgulayan Pfizer Türkiye Bilgi
Teknolojileri Direktörü Sezay
Demirbacak, “Ülkemizdeki
sağlık profesyonellerinin,
en güncel medikal
bilgilere ve ilaç geliştirme
haberlerine ilgi alanlarına
göre ulaşabilmelerini
sağlayacak entegre dijital
platformumuzun ilk safhasını
hayata geçirdik. Şirketimizde
Çok Kanallı Pazarlama, Dijital
Dönüşüm ve İletişim takımları
ile BT departmanının işbirliği
içinde çalıştığı ve birçok
küresel sistemle entegre
olarak yapılandırılacağı bu
platform, Pfizer için bir ilk”
bilgisini verdi.
Dijital dönüşümü ‘tüm
medikal tanıtım süreçlerinin
entegre biçimde yönetildiği
bir sistem’ seviyesine taşıyan
bu projenin önemli bir temel
oluşturacağına işaret eden
Sezay Demirbacak, Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
çerçevesinde, kişisel veri
barındıran tüm sistemlerin
kanuna uyumlu hale
getirilmesi, tüm kurumsal
sorumlulukları yerine getirmeyi
sağlayacak yeni süreçlerin ve

sistemlerin tasarlanmasına da
odaklandıklarını vurguladı.
Bir diğer konu da, tüm
çalışanların ve paydaşların
kullandığı sistemi, en gelişmiş
teknolojilerle donatılmış yeni
bir sistemle değiştirmek.
“Bu sistem bulut platform
kullanımına uygun, mobil
cihazlar dahil yeni nesil
araçlardan aynı anda çoklu
onay mekanizmalarının
kullanımına imkan veriyor,
ıslak imzalı onaylar,
sözleşmeler veya fiziki
doküman gereken durumlarda
mobil cihazlarda tarama
veya fotoğraflama işlemleri
yapılabiliyor, tüm operasyon
merkezi bir dashboard
üzerinden yönetilip analiz
edilebiliyor” detaylarını
paylaşan Sezay Demirbacak,
bu sistem ile operasyonel
verimliliği ve değişime uyum
hızını geliştireceklerinin altını
çizdi. Pfizer Küresel BT Ekibi ile
tüm yerel finansal sistemlerini,
küresel bir finansal sisteme
de aktaracaklarını, bu projeyi
de 2018’de tamamlamayı
hedeflediklerini belirten
Demirbacak, sorularımızı
yanıtladı:
İlaç sektörü; üretim,
tanıtım, satış ve Ar-Ge gibi
alanlarda teknoloji ile nasıl
bir gelişim içinde?
Öncelikle var olan teknolojinin
hızı arttı. 10 sene önce ilaç
geliştirme laboratuvarında
kullanılan, teknik modelleme
yapan, geliştirilen ilacın
modellerle araştırılabilmesini
sağlayan teknolojiyi çalıştıran
cihazlar şu an cebimizde.
Entegrasyon, yani buradaki
veriyi toplayacak mobil
sağlık ölçüm cihazları ile
bu veriyi harmanlayıp
anlamlandırabilmek, insanların
bilgiye erişimini kolaylaştırmak
önemli. İnternet büyük
bir bilgi havuzu ve sağlık
başlığında uzman olmayan
kişilerin yanlış yorumları risk
oluştururken, doğru kaynakla
doktora bile gitmeden
ulaştığımız bilgiler de büyüdü.
Bu nedenle araştırmayı
doğru yapmak çok önemli.
Öncelikle ilaç geliştirmesinde
Ar-Ge’nin, bu bahsettiğim
modellerin ve karar destek
sistemlerinin gelişmesi gerek.
Bir başlık da genel olarak
topluma verilen hizmetler,
bir tanesi bilinçlendirmeyle,
diğeri de mobil sağlık cihazları

Pfizer Türkiye Bilgi Teknolojileri
Direktörü Sezay Demirbacak
ile alakalı. Kanser, MS gibi
hastalıklara sahip bireylerin
internette birbirlerine destek
verecekleri toplulukların
oluşması önemli ve bilgi
paylaşımları yapmalarında,
doğru tedaviyi bulmalarında
büyük yol kat ediyoruz.
Bir konu da uzaktan
tedavi erişimi. Amerika’da,
Avrupa’da görüyoruz,
internetten randevu alıp
doktorunuzla video görüşmesi
yapabiliyor, misal evde eliniz
yandığında aile hekimine
video ile bağlanıp elinizi
gösterip reçete alabiliyor,
internetten yazılı bu reçete ile
eczanede kimlik bilgilerinizle
ilacı alıyorsunuz.
Yerel BT faaliyetlerini
merkez mi belirliyor?
Merkezi sistemle yönetilip,
belli bir şirket kültürüyle
çalışan, şirketin verimlilik
artırıcı süreçlerini merkezden
tasarlayıp yönetmek işin
ölçeklendirilebilir kısmı.
Sonuçta bir insan kaynakları
uygulaması neden Pfizer
Türkiye için ayrı, Pfizer
Polonya, Rusya için ayrı olsun.
Ama ülkeye özel olması
gereken alanlar da var.
Mesela farklı satış modelleri…
Örneğin Pfizer bazı
ülkelerde doğrudan
eczanelere satış yapabiliyor.
Türkiye’de ise regülasyonlar
kapsamında arada bir ecza
deposu olması gerek. Satış
modelindeki bu fark, aradaki
üçüncü parti hizmetleri de
değiştirebiliyor.
Dolayısıyla, böyle alanlarda
evet, yerelleştirme
yapılabiliyor.
Pfizer Türkiye olarak değer
getiren alanlarda yatırım
yapmaya odaklanıyoruz.

Burada nasıl bir
önceliklendirmeniz var?
Birincisi; öncelikli sağlık
mesleği mensuplarına,
yani eczacılarımıza ve
doktorlarımıza sağladığımız
bir platform hizmeti var. Bu
platform, mobil ve masaüstü
erişime uygun. Paydaşlar
yaptığımız etkinliklere
katılabiliyor, en güncel
haberleri okuyabiliyorlar.
Doktorların vakalarla ilgili
paylaşım yaptığı, genel
olarak ürünlerimiz veya
tedavi yöntemlerimizle
ilgili bilgiler verdiğimiz
Pfizeryaninizda.com için ciddi
yatırımlar yapıyor, büyüme
politikamızı uyguluyoruz.
İkincisi ise hastalarla topluluk
oluşturmak için kullanılan
uygulamaları arttırmak
ve gündemde tutmak ile
ilgili. Belli hastalıklara sahip
kişileri bir araya getirmek,
hastanın tedaviyi uygulaması
ve tedavi devamlılığını
sağlaması için hatırlatmalar ile
özelleştirilebilir kişisel sağlık
asistanı gibi uygulamalardan
bahsediyorum. İnsanların
bilinçlendirilmesini
hedefliyor, hastalıkları
nasıl önleyebileceklerine
dair bilgiye ulaşmalarını
sağlıyoruz. Bu süreçte sahada
gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri,
yani doktorların katıldığı
kongreleri, toplantıları,
eğitimleri yönettiğimiz ve
takip ettiğimiz sistemimizi
yeniliyoruz. Bu bizim için
büyük bir değişiklik. Bulut
yapısına geçiyor, mobil
cihazları destekleyecek bir hale
getirirken, denetim ve Sağlık
Bakanlığı’nın uygulamamızı
istediği yönlendirmeleri
kontrol edecek yapıya
kavuşturuyoruz. Çünkü belli
zamanlarda belli bildirimler
yapmamız gerekiyor. İşte
bunların da otomasyonunu
sağlayacak bir hale getiriyor,
bu yapıyı 2018 başında
canlıya almayı hedefliyoruz.
Bir diğer yatırım başlığımız
da finansal sistemlerle ilgili.
Herkesin günlük hayatını
yaşadığı ve operasyonu
yürüttüğü, üretimi ve lojistiği
kapsayan, hatta şirketin ana
kasları olan her alana değen,
satın almadan finansa, ticari
operasyona, satışa, üretime,
ithalattan ihracata uzanan
bir sistem değişikliği ile çok
büyük bir yatırım yapıyor,
2018 Mayıs’ında süreci

tamamlamayı hedefliyoruz.
BT departmanı olarak sağlık
çalışanları, vatandaş ve
kamuyu bilinçlendirmek
yatırım önceliğimiz. İkinci
alan ise Türkiye’deki yerel
yatırımların artması.
Tüketici değil üretici
olmalıyız yani.
Evet ve teknoloji sağlıkta
buna uygun alanlar yarattı.
Bunu Türkiye’de girişimcilerin
görmesini, devletin bu
alana yatırımlara desteğinin
artırmasını diliyoruz. Çünkü
sağlık teknolojisi ile, sadece
web ve mobil teknoloji
kullanılarak bile çok büyük
farklar yaratabiliriz. İnsanların
sağlık alanında kullanacağı
mobil uygulamayı neden biz
yapmayalım? Hatta sadece
Türkiye içinde kullanılacak bir
alanda bile gelişebiliriz. Ya var
olan yapıları yerelleştirerek,
buradaki bazı dinamiklere
uygun kılarak uygulama
yapalım ya da buradaki ihtiyacı
karşılayacak özgün bir alana
yatırım yapalım. Yurtdışında
özellikle kişiselleştirilmiş tedavi
takip yöntemleri ve bunların
entegrasyonuyla ilgili çok
güzel uygulamalar var.

Türkiye’de teknolojik
gelişim ışığında yapmak
istediğiniz neler var?
Kendi içimizde ve
ekosistemimizde otomasyonu
ve verimliliği artıracak başlıklar
önceliğimiz. Rekabetçi iç
görüleri bulabilmek, bunun
için doğru büyük veri ve
iş zekası analiz araçlarını
kullanmak, bu geri bildirimleri
olabildiğince anlamlı bir bütün
haline getirmek ve buna
göre hareket etmek istiyoruz.
Bu başlıkta yatırımlara ciddi
zaman harcıyoruz.
Bir yandan, yine iç işlerimiz
ile ilgili bir alan var: Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu.
Burada bizim için çok anlamlı
değişimler öngörüyoruz.
Dijital bilginin nasıl yönetildiği
ve bir arada tutulduğu,
segmentasyonu, ardından
modüler şekilde tüm
süreçlerin yakından takip
edebileceği sistemlere
odaklanıyoruz. Yasaya
uyumluluk gerektirdiği için
bu konuda net çalışmalar
ortaya koyacağız ve şimdiden
bu araştırmaya önemli mesai
harcıyoruz.
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İngiltere’nin saygın
gazetesi The Guardian’ın
“2017’nin en iyi
kitapları” listesinde
(http://bit.ly/2A9R6d2)
yer alıyor ve New
York Times’ın önerdiği
kitaplardan birisi (http://
nyti.ms/2Bomp1P): Mark
O’Connel’ın yazdığı “To
Be A Machine” (Makine
Olmak).

Birçok ülkede olduğu
gibi Türkiye’de de en çok
satanlar listesine giren
Yuval Noah Harari’nin
“Homo Deus” kitabından
(http://bit.ly/2urrki6)
hoşlandıysanız, bu kitabı
da ilginç bulacaksınız.
Ölümsüzlük peşindeki
insanın, bilim ve
teknolojideki gelişmeler
sonucu, insan ötesi

(transhuman) bir türe
“evrilmesi” ile ilgili
fütürist bir kitap. İnsan
ötesi kavramının hangi
anlamlara gelebileceğini
incelerken, ayni zamanda
Silikon Vadisi’nin Elon
Musk, Steve Jobs gibi
önde gelen kişilerin
düşünce yapıları üzerine
de ilginç analizler yer
alıyor kitapta.

ULUSAL
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN 67. SIRADA OLMASI
KARŞISINDA SESSİZLİK
Birleşmiş Milletler’in bir
kuruluşu olan Uluslararası
Telekomünikasyon
Birliği (ITU: International
Telecommunication Union)
her yıl “Enformasyon
Toplumunu Ölçme Raporu”
(Measuring the Information
Society) yayımlar. Raporda
ülkelerin, bölgelerin ve
dünyanın enformasyon ve
iletişim teknolojileri (ICT)
– kısaca bilgi teknolojileri
(BT) – alanındaki
durumu değerlendirilir.
Amaç, ITU’nun çok
geniş ve ayrıntılı veri
tabanı ile yapılan
objektif değerlendirme
sonucu her ülkenin
diğer ülkelere göreceli
olarak durumunu ve

performansını belirlemekle
sınırlı değildir. Ayrıca,
her ülkenin durumunu
ve performansını daha
iyileştirebilmesi için gerekli
politikaların belirlenmesine
yardımcı olmak amaçlanır.
ITU’nun raporladığı
çalışmanın merkezinde her
ülkenin Bilgi Teknolojileri
Gelişmişlik Endeksi’nin
(IDI: ICT Development
Index) hesaplanması vardır.
Bir ülkenin enformasyon
toplumu olma yolundaki
gelişme durumunu
gösteren IDI, o ülkenin
BT altyapısı, kullanımı ve
becerilerinin bir bileşeni
olarak hesaplanır.
ITU’nun 2017 raporu

15 Kasım günü iki cilt
olarak yayımlandı (http://
bit.ly/2n8civc, http://
bit.ly/2AdaBlz). IDI
notuna göre, 176 ülke
içerisinde Türkiye 67.
sırada yer alabilmiş
(http://bit.ly/2zJfiUJ).
Umman Sultanlığı,
Malezya, Lübnan, Suudi
Arabistan, Kazakistan
ve Azerbeycan’ın biraz
gerisinde, Katar ve Birleşik
Arap Emirliği’nin çok
gerisinde kalmış Türkiye.
IDI’nın alt endeksleri
olan, bilgi teknolojileri
altyapısında (78. sırada)
ve kullanımda (73.
sırada) daha da olumsuz
durumdayken, beceride ise
(40. sırada) göreceli olarak

biraz daha iyi durumdayız.
Bu önemli rapor ülkemiz
ana medyasında nedense
yer almadı. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
bakanı Ahmet Arslan
veya Bilim, Sanayi ve
Teknoloji bakanı Faruk
Özlü de raporla ilgili
bir açıklama yapmadı.
Konuyla ilgili STK’larımız da
değinmediler bu rapora.
Raporla ilgili bu sessizlik
belki Türkiye’nin olumsuz
durumda olmasının
yarattığı rahatsızlıktan
kaynaklanıyordur. Fakat,
görmemezliğe gelerek
gerçekler yok olmuyor.
Bu raporu incelemek

ve kamuoyu önünde
tartışmak, durumumuzu
ve performansımızı
iyileştirmek için neler
yapılması gerektiğine,
geliştirilmesi gereken
politikalara ışık tutar.
Örneğin, yine Kasım
ayında UNDP’nin (Birleşmiş
Milletler Kalkınma
Programı) Küresel Bilgi
Endeksi’ne (Global
Knowledge Index) göre
durumunu öğrenen
(rapor henüz kamuoyu
ile paylaşılmadı) Birleşik
Arap Emirliği, geliştirilecek
politikalar ve verilecek
kararlar için raporun
çok değerli katkıları
olduğunu medya önünde
açıklayabildi (http://bit.

ly/2n6yyFH). Ülkemizde
“şuradan buraya geldik”
söylemi yaygın ama pek
anlamlı değil. Esas önemli
olan, diğer ülkelere
göreceli olarak nerede
olduğumuzdur ve bunu
iyileştirmektir.

KÜRESEL

MURAT SÖNMEZ’E GÖRE BLOK ZİNCİRİ WWW’DEN DAHA ÖNEMLİ VE ENDÜSTRİ 4.0’IN
ALTYAPISI OLABİLİR
Dünya Ekonomik Forumu
(WEF) iki yıldır Dördüncü
Sanayi Devrimi (veya
Endüstri 4.0) üzerine
odaklanıyor. Bu konuyu
sadece otomasyon olarak
değil, çok boyutlu olarak
ele alan kitabın yazarı
da WEF başkanı Klaus
Schwab. WEF, Endüstri 4.0
projesinin genel merkez
ofisini Silikon Vadisi’nin
yakınında, San Fransico’da
kurdu. Başına da Murat
Sönmez’i getirdi. Boğaziçi
Üniversitesi’nin Endüstri
Mühendisliği mezunu
Sönmez, yüksek lisansını
Amerika’da tamamladıktan
sonra Silikon Vadisi’nde
çalışmış. Yeni görevinde
Sönmez, 31 kişilik bir
ekiple ve 18 büyük ve
güvenilir şirket (blue chip
corporation) desteğiyle,
Endüstri 4.0 üzerine
gelişmeleri izliyor ve
araştırmalar yapıyor.

WEF’in Kasım ayında,
Birleşik Arap Emirliği
ile beraber Dubai’de
düzenlediği Global Futures
Council (Küresel Gelecek
Konseyi) toplantısı sırasında
yapılan bir söyleşide (http://
bit.ly/2nbEddG) Sönmez’in
özellikle iki açıklaması çok
çarpıcı: Birincisi, Sönmez’e
göre, Dördüncü Sanayi
Devrimi bağlamındaki çok
hızlı gelişmeler ve içerdiği
kompleks meseleler ile,
bir ülkenin kendi başına
baş edebilmesi mümkün
değil. İkincisi, World
Wide Web’den daha
önemli bir teknoloji olarak
gördüğü blok zincirinin,
Dördüncü Sanayi Devrimi
yapıtaşlarının temelini
oluşturma potansiyeline
sahip olduğunu düşünüyor.
İkinci iddiasını açmak
için, Sönmez bir kağıda

dikey ve yatay kutular
çiziyor. Kutuların içine
insansız hava aracı (drone),
sürücüsüz otomobil,
çevre, akıllı robotlar
gibi kavramlar yazıyor.
Bunlarla, yapay zeka,
nesnelerin interneti, veri
akışı arasındaki ilişkileri
çiziyor. Tüm bu yapının
altında yatan da blok
zinciri. Kendisi, blok zinciri
teknolojisinin henüz
kendini kanıtlamadığını
kabul ediyor ama
zamanla Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin temelini
oluşturacağını düşünüyor.
Sönmez’in birinci
saptaması – bir ülkenin
kendi başına Endüstri
4.0 ile ilgili kompleks
meselelerle baş
edemeyeceği gerçeği
– bana göre Türkiye’de
şimdiye kadar bu konudaki
gelişmelerin en zayıf

noktalarından birisine
de işaret ediyor. Hiçbir
uluslararası kuruluş veya
etkinliğe, Türkiye’den
herhangi bir katkı olmadığı
gibi, ilgi de yok. Örneğin,
TÜSİAD, Davos’taki WEF
toplantılarına katılır ama
herhangi bir tez veya
herhangi bir görüş veya
katkı sunduğuna ilişkin
bilgimiz yoktur. Örneğin,
endüstriyel nesnelerin
interneti üzerine güvenlik
çalışmaları yapan, ilgili
standartları geliştiren
International Internet
Consortium’a dünyanın
dört bir yanından irili
ufaklı kuruluşlar, şirketler,
STK’lar, üniversiteler,
üyedir ama Türkiye’den
tek bir üye yoktur (http://
bit.ly/2BhE8HF). Ülkemizde
Endüstri 4.0 çalışmalarına
ilgi gösteren son iki
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
bakanlarından bildiğimiz

kadarıyla sadece Fikri Işık
bir uluslararası temasta
bulunmuştur: Bosch’un
Stuttgart’daki fabrikasını ve
Ar-Ge merkezini ziyaret.
Ülkemizde şu anda
Endüstri 4.0 ile ilgili
yanlışlar içeren (http://
bit.ly/2o80sBh) sohbetler
yapılıyor.

Her ne kadar kamuoyuna
içerikli bir açıklama
yapılmıyorsa da, BST
bakanı Faruk Özlü’nün
talimatıyla bazı çalışmaların
yürütüldüğünü biliyoruz.
Ciddi ve anlamlı projelerin
hazırlanması için Murat
Sönmez’in yukarıdaki iki
iddiasının dikkate alınması
önemli.

Yeni Teknoloji Eğilimi:
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)
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Handan Aybars

İhtiyacınız ‘yazılım’ olsun!
Bulut teknolojileri hayatımızdaki yerini
sağlamlaştırdıkça, bireysel ve kurumsal hayatın
devamlılığı için de yeni çözümlerin fırsatı oluyor.
Yazılımda kullandığın kadar veya kullanmayı
planladığın dönem bazında ödeme imkanları
sunan SaaS, kurumsal sürekliliğin birçok başlıkta
gerekliliğini içeriyor. Belki, bundan da önemlisi
her ölçekte şirkete kurumsal devamlılık için
gerekli olan yazılımlara erişim imkanı tanıması.
Böylece büyük ölçekli şirketler gibi KOBİ’ler

de BT alanındaki gelişmelerden yararlanma,
kurumsal sürekliliği sağlamak için gereken
araçlara erişebiliyor. BT şirketlerinin, ihtiyaçlar
paralelinde yaptıkları geliştirmeler giderek
daha çok süreci SaaS yapısına aktarmayı
mümkün kılarken, yazılım geliştiriciler için de
önemli fırsatlar doğuyor. BT şirketleri, spesifik
yetkinlikleri ile öne çıkan startup’larla işbirliğine,
onlara yönelik destekleri çeşitlendirmeye
odaklanıyor.
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Operasyonel sorunlara karşı çözüm
SaaS
Şirketlerin SaaS servislerine ihtiyaç
duymalarının iki temel sebebi
var. İşletme ya daha önce hiç
uygulamadığı süreci ve uygulamayı
hayata geçirecek veya mevcut
uygulamalarda operasyonel
problemler yaşıyor. Daha önce
uygulanmayan sürecin hayata
geçirilmesinde SaaS kullanımını
belirleyen kriterlerin başında
işletmenin yazılım yetkinliğinin olup
olmaması, ne kadarlık donanım
yatırımı gerektiği ve daha sık
karşılaşılan zaman kısıtlamasını
göstermek mümkün. “Şirketler

fayda/maliyet analizi yaparken
ve strateji kararını belirlerken
SaaS hizmetinin kurumsal süreç
ve uygulamalarına uygunluğu da
büyük önem arz ediyor” eklemesini
yapan Cisco Veri Merkezi Çözüm
Mimarı Cem Albayrak’ın dikkat
çektiği gibi, var olan uygulamalarda
yaşanan operasyonel problemlerin
hızlıca giderilmesi SaaS servislerinin
temel kullanım alanlarından da biri.
İş yüklerinin tabi olduğu e-Devlet
uygulamaları gibi regülasyonlar,
ISO 27001 uygunluğu, ek güvenlik
katmanı veya performans yetersizliği

Yatırım risklerini yönetmelerine destek oluyoruz
“Ülkemizde bulut servis sağlayıcılarla
çalışmak, veri merkezlerini
yapılandırmaları ve işletmelerine imkan
tanıyacak teknolojileri hizmetlerine
sunmak ve rakiplerinden ayrışmalarını
sağlamak stratejilerimizden biri” diyen
Cem Albayrak, önceliklerini şöyle anlattı:
“Sektörel olarak müşterilerimizin
yaptığı işleri anlamak ve bunlar için
ürün ailelerimiz ve iş ortaklıklarımız ile
oluşturduğumuz özelleştirilmiş çözümleri
onların hizmetine sunmak benimsediğimiz
diğer bir yöntem. Bunları yaparken de
mümkün olduğunca müşterilerimizin
bulut temelli yazılımlara yönelmeleri

yolunda yanında olmak öncelikli
amacımız. Özellikle bu doğrultuda
müşterilerimizin kendi özel bulut
ortamlarında kullandıkları uygulamaları,
aynı kural ve ilkelerle genel bulut
ortamlarında da çalıştırabilmelerini
sağlamak için hem ürünler sunuyor hem
Google Cloud ile yaptığımız gibi stratejik
ortaklıklar kuruyoruz. Bu hizmetleri
müşterilerimize sunarken çerçeve lisans
sözleşmeleri, kullandığın kadar öde,
uzun süreli kiralama gibi modellerin
yanında finansman desteği gibi hizmetler
de müşterilerimizin yatırım risklerini
yönetmelerini sağlıyor.”

gibi sebepler de işletmeleri SaaS
servislerine yönlendirebiliyor.
KOBİ’ler yarıştan kopmuyor
Bu noktada Cem Albayrak’a göre,
büyük ölçekli şirketlerin benimsediği
birden çok yaklaşım var. “Örneğin;
kendi yazılımlarını geliştirebilme
yetkinliğine sahip ekiplerle PaaS
hizmetlerini kullanan müşterilerimizin
yanında, uygulamaları bir
brokarege hizmeti üzerinden
almayı ve işlerine uygulamayı
tercih eden müşterilerimiz de var”
bilgisini veren Albayrak, ekledi:
“Diğer taraftan, genel bulut
kullanımına çoktan adapte olmuş
müşterilerimizin yanında uygulama
geliştirme platformları haricinde
yakın gelecekte genel bulut
kaynaklarını kullanmayı düşünmeyen
müşterilerimiz de var. Dolayısıyla
burada genel geçer bir yaklaşımdan
söz etmek oldukça zor.”
Tüm bunlarla birlikte, tamamen
farklı dinamiklere sahip KOBİ’lerde
ise maliyet her şeyden önce geliyor.
“Uzun yıllardır gördüğümüz
‘dokunamadığın şeyin para
etmemesi’ yavaş yavaş kırılan
bir algı” saptamasını paylaşan
Albayrak’a göre, oldukça öncü
fikirlere sahip olan ve bunları
uygulayan müşteriler hiç de az

Cisco Veri Merkezi Çözüm Mimarı
Cem Albayrak
değil. Özellikle organize sanayi
bölgeleri, özel liman işletmeleri,
hastane zincirleri, üniversiteler gibi
bu alanda değerlendirebilecek pek
çok kurum genel buluttan kaynak
tüketme konusunda oldukça
istekli. Ancak Albayrak, eklemeden
geçmedi: “Özel bulut ile genel
bulutun entegre olduğu hibrit
yaklaşım bizim de benimsediğimiz
ve müşterilerimize yolculuklarında
yardımcı olduğumuz alan.”

Yatırım modelleri yeniden tanımlanıyor
SaaS; gerek dünyada gerekse
son birkaç yıldır Türkiye’de iş
uygulamaları yatırımlarında ön plana
çıkıyor. Geçmişte kurumlar yeni bir
uygulama seçimlerinde uygulama
ile birlikte çalışacak donanım,
veritabanı, uygulama geliştirme
araçları yatırımı yapmak ve bununla
ilgili maliyetlere de gerek ilk yatırım
aşamasında gerekse kullanım
dönemi boyunca katlanmak
durumundaydı. SaaS modeli ile ise
kurumlar, bugün ve gelecekteki
iş ihtiyaçlarına cevap verebilecek
çözümlere, ilk aşamadaki yatırım
ve toplam sahip olma maliyeti
“On Premise” çözümlere göre
düşük maliyetle ve abonelik modeli
ile geçebilmekte. Oracle Türkiye
Kurumsal İş Uygulamaları Ülke
Müdürü Ayşegül Dedeoğlu, bu
konudaki çalışmalarını şöyle anlattı:
“Oracle olarak uçtan uca tüm
iş gereksinimleri için hizmet
olarak yazılım sunabilen bir
çözüm sağlayıcısıyız. Tüm ERP
çözümlerimiz, alanında lider tedarik
zinciri uygulamalarımız, insan

kaynakları, yetenek yönetimi, işe
alım uygulamalarımız ve CX (Satış,
Servis, Pazarlama) uygulamalarımızı
ortak, tekil bir platform üzerinde
sunabiliyoruz. Kurumların bazen
“hosting” modeli ile “SaaS”
modelini karıştırabildiklerini
gözlemliyoruz. Oracle SaaS
stratejimiz; hizmet olarak yazılım
çözümlerimiz ile sürüm güncelleme,
bakım, felaket kurtarma gibi
tüm hizmetleri bütünleşik olarak
sunmakta. Sürüm güncellemeleri
ortak belirlenen zaman dilimlerinde
otomatik olarak gerçekleştirilmekte.
Hizmet modelimizde farklı ödeme
alternatifleri, yani büyümeye göre,
kullandıkça öde, aylık/üç veya aylık
gibi dönemsel ödeme seçeneklerini
sunabiliyoruz.”
KOBİ’ler için büyük fırsat
Ayşegül Dedeoğlu’na göre,
Türkiye’de özellikle ERP
uygulamalarında farkındalığın yeni
oluşmaya başladığını gözlemliyoruz.
Büyük kurumlarda ‘eski nesil’
dediğimiz yüksek sürdürme maliyeti

Oracle Türkiye Kurumsal İş Uygulamaları
Ülke Müdürü Ayşegül Dedeoğlu
olan, çok fazla ek geliştirme yapılmış
ve bunun için yüksek danışmanlık
bedelleri ödenmiş ve ödenmeye
devam edilen uygulamalar olduğu
da Dedeoğlu’nun dikkat çektiği
bir gerçek. İş uygulamaları SaaS
dönüşümünün birçok kurumda
temel nedeni hızlı uyarlanabilir,
düşük sürdürme maliyetli, büyüme
ve yeni ürün/pazarlara adapte
edebilme ve dijital yetkinlikleri

destekleyen çözümler olması.
“Oracle SaaS çözümlerini, dünyada
25 binin üzerinde kurum farklı
iş ihtiyaçları için kullanmakta”
bilgisini veren Dedeoğlu, KOBİ’lerin
konumunu ise şöyle değerlendirdi:
“KOBİ’ler için içeride yetkin kaynak
bulundurmak, ihtiyaca yönelik
terzi usulü çözümler geliştirmek
ve dahilinde bir veri merkezi
bulundurmak oldukça maliyetli ve
yüksek efor gerektiren bir yatırım.
Bugün geldiğimiz noktada, bulut
teknolojisi belki de en çok KOBİ’ler
için bir fırsat sunmakta. Bulut
sayesinde, piyasada yer alan en
iyi çözümlerin şirketler tarafından
daha düşük ilk yatırım maliyetleri
ve zamana yayılmış bir ödeme planı
yapısıyla kullanılmaları mümkün
hale gelmekte. Böylelikle, artık
KOBİ’lerin teknoloji kullanmanın
getirdiği teknik gereksinimlere
efor ve kaynak harcaması yerine,
kendi stratejileri doğrultusundaki
faaliyetlerine odaklanabilmeleri için
kaynaklarını daha verimli kullanabilir
hale getirmeleri sağlanabilmekte.”

Dijital dönüşümün öncüsü ‘Veriyle
Büyüyenler’ veriden en hızlı
şekilde faydalanmak isteyen
kurumlara yol gösteriyor
Günümüzün hızla değişen dünyasında dijital teknolojileri
sistemlerine entegre edip kendilerini geleceğe hazırlayan
birçok kuruluşun olduğunu görüyoruz. Dijital dönüşümlerini
gerçekleştiren veya tamamlamaya çalışan, farklı
endüstrilerden birçok kuruluşun karşılaştığı sorunların
başında ellerindeki veriyi nasıl kullanacaklarını belirlemek
geliyor. Kurumsal stratejiler, ihtiyaçlar, kaynaklar ve hedefler
gibi birçok değişkenin etkilediği bu süreci en başarılı yöneten
kuruluşlar veriyi en iyi şekilde kullanıp büyümeyi tercih
edenler oluyor. Veriyle Büyüyenler adını verebileceğimiz bu
kuruluşları Veriye Karşı Koyanlar, Veriyle Hayatta Kalanlar
takip ediyor.
Veriyle Büyüyenler gelirlerini artırıp işletmeleri adına sonuçları
daha iyi hale getirmek ve veriyi paraya dönüştürmek için
gerekli adımları atmaya başlayan kuruluşlardan oluşuyor.
Fortune 100 listesindeki birçok şirket yeni inovasyon
laboratuvarları kurarken inovasyon yöneticileri ve veri
yönetimi görevlileri için de yeni roller belirlemeye başlıyorlar.
Örnek vermek gerekirse birkaç sene öncesine kadar çok
fazla karşımıza çıkmayan Ana Veri Yöneticisi (Chief Data
Officer) pozisyonu araştırmaya katılan kuruluşların yarısında
bulunuyor.

IDC ile NetApp’in birlikte gerçekleştirdiği ve kuruluşların veriyi
kullanmalarını araştıran çalışmaya göre katılımcıların sadece
yüzde 11’lik bir kesimi Veriyle Büyüyenler tanımına uygunken,
geleneksel endüstrilerdeki kuruluşlar sahip oldukları
gelirlerin büyük bir kısmını 2018 yılında veri tarafından
yönlendirilen şirketlere kaybedilebilir. Risk altında olan
endüstrilerden bazıları kamu hizmetleri (yüzde 29), perakende
(yüzde 25), endüstriyel araçlar (yüzde 20), finansal hizmetler
(yüzde 18) ve devletlerden (yüzde 18) oluşuyor. Veriyle Hayatta
Kalanlar gelir elde edebilecekleri fırsatları kaybederken
müşteri memnuniyetini güçlendirecek noktalarda da veriyi
kullanma konusunda gecikip veri karşısında ne yapacaklarını
şaşırıyorlar. Verilerini yönetmek için farklı formatları ve farklı
lokasyonları kullanan bu şirketler güvenlik, risk, gizlilik ve

NetApp Ankara Bölge Müdürü
Burak Koç

uyumluluk konularında git gide karmaşıklaşan bir sistemi
yönetmeye çalışıyorlar.
NetApp Ankara Bölge Müdürü Burak Koç “Veriyle Hayatta
Kalan kuruluşların veriyle büyüyen bir kurum haline
dönüşmesi için, yeni görevlerin ve istihdam modellerinin
oluşturulması, yeni süreçlerin kurumsallaştırılması, yeni
yatırımların yapılması ve hibrit bulut için veri hizmetlerinin
sonuna kadar kullanılması gerekiyor. NetApp tam da bu
noktada Veriyle Hayatta Kalan şirketlere dijital dönüşüm
süreçleri boyunca yardımcı olup kurumsal verimliliği kökünden
değiştirecek hibrit bulut veri hizmetleri ile yeni iş fırsatları
yaratmalarını sağlıyor ve onları Veriyle Büyüyen kuruluşlara
dönüştürüyor.”

advertorial

Veriyle Büyüyenler kategorisindeki kuruluşlar hibrit bulut için
veri hizmetlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli teknolojileri
kullanmaya başlıyorlar. Aralarında güvenlik, koruma,
entegrasyon ve optimizasyon işlevleri bulunan bu hizmetler
daha çevik ve ekonomik bir veri yönetimi ile kısa sürelerde
veriden değer elde etmeyi hedefliyor.
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Kullanım alanı git gide yaygınlaşıyor
Hizmet olarak yazılım kullanımı (Software
as a Service - SaaS); web tabanlı bir
yazılımın, kullanıcıları adına, merkezi
olarak barındırılıp işletilerek, satın almaya
gerek kalmaksızın kullandıkça ödeme
esasına dayanan bir yazılım modeli.
SaaS uygulaması, hazır BT altyapısıyla,
ilave maliyet ya da süre kayıpları
oluşturmaksızın, doğrudan iş sonuçlarına
dönük olarak esnek çözüm sunabiliyor.
SaaS uygulamalarıyla kurumların sunucu,
teknik bakım ve uygulama geliştirme
maliyetleri azalıyor, güncelleme, lisans,
güvenlik gibi alanlardaki maliyetleriyse
neredeyse sıfırlanıyor. Ayrıca hizmeti
mekân ve zamandan bağımsız alabilme
imkânı, iş süreçlerine esneklik katıyor.
Teknik olarak bu imkânlarının yanı sıra

SaaS uygulamaları; kurumsal iş süreçleri
açısından kullanılmaya hemen hazır
olmalarıyla çeviklik kazandırırken, diğer
taraftan ölçek ekonomisinin faydaları
ile maliyetleri küçültülmüş iş çözümleri
içermesiyle, bilgi sistemlerinin kurumlar
açısından yeni rotasını ifade ediyor. Bu
tanımı yapan Logo Yazılım Perakende
Çözümlerinden Sorumlu İcra Kurulu
Üyesi Arslan Arslan’ın da belirttiği
gibi, SaaS uygulamaları; sahada satış/
sipariş işlemleri yapan personel için
geliştirilen uygulamalardan, fabrikadaki
üretim bandının takibine kadar geniş bir
yelpazede çözümler sunuyor. Bununla
beraber, kullanımın yoğunlaştığı
alanları, kurumların dış firmalarla ya da
şirket dışında kurum için iş geliştiren

unsurlarla iletişimi sağlayan noktalarda
da görüyoruz. “Çoğunlukla perakende
mağazacılık ya da satış sonrası servis
hizmetlerini örnek alan uygulamaları
kapsıyor” açıklamasını yapan Arslan
Arslan’ın da belirttiği gibi, yasal
regülasyon kapsamında ise mali tablolara
ait verilerle ilgili bilgilerin ülke sınırları
dahilindeki sunucularda barındırılması
kuralı uygulanıyor.
Mobil platform öne çıkacak
SaaS; bireysel olarak günlük
hayatımızda uzun süredir kullanmaya
alıştığımız Facebook, Gmail, Twitter
gibi uygulamaların, bir anlamda
kurumsal karşılığını ifade ediyor. Öte
yandan kurumların gereksinimleri,

Logo Yazılım Perakende Çözümlerinden
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Arslan Arslan
bireylerinkinden çok daha geniş kapsamlı
ve komplike olduğu için SaaS çözümler
genelde, bayi ve servis ağı, CRM ya
da e-ticaret gibi özellikle kurumların
dışa dönük uygulamalarında ön plana
çıkıyor. “Böylece kurumlar; satış yapmak,
müşteriye dönük kampanyalar hazırlayıp
uygulamak, müşteri memnuniyetini
ölçmek gibi asli işlerini gerçekleştirmeye
daha fazla para, efor ve zaman
ayırabiliyor” yorumunu yapan Arslan,
ekledi: “Önümüzdeki dönemde SaaS
uygulamaları için mobil platformun
daha çok kullanım alanı bulacağını
öngörüyoruz. Uygulamalara olan güvenin
artması ve maliyet avantajı sayesinde,
Türkiye’de orta ve küçük boyutta
işletmelerin de konuya ilgisi artacaktır.”
İletişim altyapısı güçlenmeli
SaaS çözümlerinin bu denli ilgi
görmesinin başlıca sebepleri maliyet
avantajı ve hizmetlere erişim kolaylığı.
Bugün artık hemen her şirketin
ihtiyacına uygun bir SaaS uygulaması
bulmak mümkün. SaaS uygulamalarının
kurumlara getirdiği bu avantajlar,
dünyada kısa sürede önemli bir pazar
oluşturdu ve bilişim sektörünün önde
gelen şirketlerinin giderek büyüyen
miktarlarda bu alana yatırım yapmasını da
sağladı.
Arslan’ın verdiği bilgi paralelinde,
Gartner’ın yaptığı araştırmaya göre,
dünya çapında SaaS pazarının bu yılın
sonunda 58,6 milyar seviyesine geleceği
ve 2020 yılı itibarıyla 99,7 milyar dolar
büyüklüğüne ulaşacağı öngörülüyor.
“Türk yazılım pazarı, dünya ölçeğine
kıyasla sınırlı büyüklüğe sahip olsa da,
Logo olarak 5 binin üzerinde noktada
halihazırda yayılmış SaaS çözümlerimizle
bu konuda öncülük ediyoruz” bilgisini
veren Arslan, “Bugüne kadar ağırlıklı
olarak mağazacılık ve satış sonrası servis
uygulamaları söz konusuyken, bundan
sonraki süreçte İK, satınalma, personel
yönetimi gibi modülleri de içeren SaaS
ERP uygulamaları ile hizmet yelpazemizi
genişletiyoruz” detayını paylaştı. Bu
noktada Arslan, Türk şirketlerinin bulut
bilişime ve SaaS çözümlerine giderek
ısındığını da hatırlatırken, “Ülkemizdeki
iletişim altyapısının güçlenmesi, bilişim
ve yazılım sektörüne verilen teşvik ve
desteğin artmasıyla, yakın gelecekte
çok daha fazla sayıda şirketin bu
uygulamalardan yararlanacağını
düşünüyoruz” beklentisini dile getirdi.
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Kurumsal verim artışına büyük destek
Günümüzde kiralanabilir bir yazılım işlevi
gören SaaS bu anlamda şirketlere müthiş
avantajlı bir alternatif sunuyor. Artık
şirketler internet aracılığıyla paylaşımlı
altyapılara bağlanıp buradan ihtiyaçlarını
karşılayacak hizmetlere erişebiliyorlar.
SaaS ile ihtiyacınız kadarını ödüyor,
maliyetlerinizi büyük ölçüde aşağı
çekebiliyorsunuz. Yeni uygulamalarınızı
barındıracak herhangi bir donanım
satın almanıza gerek kalmıyor. Yazılımı
yüklemek için dâhili kaynakları kullanmak
yerine, hizmet sağlayıcı size API temin
ediyor ve yazılımın çalışması için gereken
iş yükünü üstleniyor. SaaS hem yönetim
hem de kaydolma maliyetlerinin
öngörülebilmesine yardımcı oluyor.

“Zaman içinde bir ölçekleme yapmanız
gerekse bile, maliyetleriniz hakkında
önceden fikir sahibi olabiliyorsunuz.
Bu da bütçelendirmenin daha doğru
yapılmasını sağlıyor” yorumunu yapan
NetApp Ankara Bölge Müdürü Burak
Koç, şu bilgileri ekledi:
“SaaS modelinde yazılım uygulaması
hâlihazırda yüklü ve yapılandırılmış
oluyor. Kullanıcılar bulut için sunucu
sağlayabiliyor ve çok kısa sürede
uygulamayı kullanım için hazır hale
getirebiliyorlar. Bu da daha kısa sürede
SaaS'ın faydalarını görmenizi, bekleme
sürelerini azaltmanızı ve prototip
oluşturma sürecinin daha kısa sürmesini
sağlıyor. Tüm bu özellikler hibrit

Hibrit bulut yolculuğunda doğru iş ortağı şart
“NetApp olarak Data Fabric vizyonumuz
ile hızlı ve güvenilir hibrit sistemleri
inşa etmek için en doğru mimarileri
kullanıyoruz” diyen Burak Koç, şöyle
devam etti:
“Geliştirdiğimiz çözümler ile kurumlara
ihtiyaçları değiştiğinde, bu ihtiyaçlarına
uygun bulut sistemlerine kolaylıkla
geçiş yapabilecekleri esneklik katıyor ve
kurumların da ihtiyacı doğrultusunda
özelleştirilebiliyor. Yazılım bulutta olduğu
ve internet üzerinden yazılıma erişebildiği
için kullanıcılar mobil cihazlarından
veriye ve uygulamalara her an her yerde
erişebiliyor. Bu ve bunun gibi birçok
nedenden ötürü SaaS yapısı önümüzdeki
yıllarda kurumlar BT altyapılarından çok
daha fazla kullanılacaktır. Türkiye’deki
gelişmeler de kurumların yaklaşımı
konusunda oldukça olumlu sinyaller

veriyor. Örneğin, veri ayıklama hizmeti
vermeyen SaaS tedarikçileri zor durumda
kalırken, tek bir bulut üzerinde çalışan
PaaS katmanları da daha az rağbet
görecek. Hem yerinde hem de farklı
bulut ortamlarında çalıştırılabilen yazılım
teknolojileri, BT modelleri konusunda
stratejik ilerlemeye düşünen işletmeler için
yeni fırsatlar doğuracak. Yazılım Tanımlı
Depolama’nın (SDS) sanallaştırma ve
bulut mimarisinin evrim sürecindeki bir
sonraki adım olacağını, flaş teknolojisinin
çok büyük öneme sahip olacağını
ve politika bazlı yazılımın geleneksel
altyapı bileşenlerinin önüne geçeceğini
düşünüyoruz. Şirketlerin de karşılaşacağı
en büyük zorluklardan bir tanesi hibrit
bulut yolculuklarında onlara eşlik edecek,
yardımcı olacak doğru iş ortaklarını
bulmak olacak.”

bulut ile entegre halde çalışan SaaS
çözümlerinin şirketlerin hem finansal
hem de operasyonel performanslarındaki
verimi artırıp geleceğin teknolojisini
yakalamalarını sağlayacak.”
Danışmanlık desteği kritik önemde
Burak Koç’a göre, şirketlerde bazı
güvenlik endişeleri olduğunu görüyoruz.
Şirket bir SaaS uygulaması kullanmak
istiyor ama güvenlik endişesi yaşıyor.
Bu durumda SaaS hizmet sağlayıcısı,
kendi güvenlik duvarının içinde,
yalnızca şirkete özel bir özel bulut
ortamı oluşturuyor. Ek güvenlik için
de müşterisine bir VPN sağlıyor. Ya da
şirket farklı dikey pazarlar için tasarlanan
hizmetler sunuyor. “Bu durumda
müşterileri ile etkileşime geçebilmek
için genel bulutu kullanabiliyor ama
verilerini özel bulutta güvenlik altında
tutabiliyor” diyen Koç, bu örneklerden
de görüldüğü gibi, yalnızca genel
veya özel buluta odaklanmak yerine,
şirketine ve iş hedeflerine en uygun
hibrit bulut uygulamasını seçerek bu
tercihlere uygun, daha odaklı yüksek
güvenlik önlemleri alınabildiğini
vurguladı. “Böylece veriler üzerinde
daha fazla kontrol sahibi olabiliyor.
Altyapı sorumluluğunu üstlenen küresel
çaptaki hizmet sağlayıcıların sunduğu
hibrit bulut sistemlerinde şirketler fiziksel
altyapılarını, güvenlik denetimlerini
ve güvenlik uzmanlıklarını artırıp
güçlendirerek güvenlikte bir adım daha
ileri gidebiliyorlar” analizini yapan Burak
Koç, bu başlıkta danışmanlık hizmetlerini
ise şöyle değerlendirdi:
“Danışmanlık konusu, SaaS konusunda

NetApp Ankara Bölge Müdürü
Burak Koç
gerçekten kritik bir role sahip. Hibrit
bulut ve SaaS konusunda danışmanlık
hizmeti verecek, çözüm üretecek ve
servis sağlayacak iş ortağı ile çalışmak
önemli. Yeni teknolojilerin hayatımıza
girmesinin etkisi ile Türkiye’deki
kurumların danışmanlık alma konusunda
bilinçlenmeleri ve ilgilerinin artırması
devam ediyor. Kurumların bulut
sistemleri ile ilgili projelerini hayata
geçirmeden önce, kendi mevcut
altyapılarını ve ihtiyaçlarını çok iyi
analiz etmeleri önemli. Bu nedenle
BT altyapıları konusunda danışmanlık
desteği şirketler için hayati öneme sahip.
Kurumlar doğru danışmanlık desteği
ile BT altyapılarını maliyet avantajı
ve esneklik açısından iyileştirebilir ve
geliştirebilir.”

Yetkin insan kaynağı ve kurumsal bilinç şart
Özellikle KOBİ’ler sınırlı kaynaklarını ve
altyapı yatırımlarını geleceğe dönük,
geliştirilebilir şekilde planlamak zorunda.
Olmazsa olmaz altyapı yatırımlarını
kendi bünyelerinde kurarken, diğer
uygulamaları bulut ve bunların servis
sağlayıcıları üzerinden sağlayabiliyorlar.
Bunun getirdiği avantaj ise şu: Hizmeti
sunan firmalar son teknolojiye yatırım
yaptıkları için siz satın alma yapmadan
kısa ya da uzun dönemli kiralama
yaparak bu yapıdan faydalanabiliyor,
şirketinize yüklü bir maliyet getirmemiş
oluyorsunuz. Değişken durumlardan
etkilenen ve sınırlı kaynağını riske
atamayan KOBİ’lerin bu çözümleri
deneyip kullanmaları, risklerden
kaçınmak için en doğru yöntem olarak
değerlendirilebilir. Teknoloji hızlı
gelişiyor. “Siz “A” teknolojisine yatırım
yapıyorsunuz. Sonra “B” teknolojisi
çıkıyor, bir anda çok hızlı bir verimlilik
ve iş kolaylığı sağlıyor. Ama siz bütçenizi
kullanmış oluyorsunuz ve bu değişime
ayak uyduramıyorsunuz” analizini yapan
Veeam Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan,

buna karşılık, SaaS’a geçen şirketlerin
internet üzerinden istedikleri yazılıma
ulaşıp, kolayca kullanma kolaylığının
yanı sıra, altyapı yönetim maliyeti,
insan gücü maliyeti gibi birçok maliyet
kaleminden de kurtulabildiğini vurguladı.
Hizmet olarak yazılım konsepti, aslında
tüm dünyada kullanılan, Türkiye’de ise
bilinirliği yeni artan ve yaygınlaşan bir
konu. “Müşterilerimize bu konseptte
’Kullandığın Kadar Öde’ modeli ile
hizmet veriyoruz” bilgisini veren
Ozan İnan’a göre, bu şekilde şirketler
yatırımlarını bir kerede değil, aydan
aya, kullanım miktarına göre şekillenen
bütçelerle ödeyebiliyor. Dolayısıyla,
hizmeti ihtiyaçları kadar kullanma,
ihtiyaç olmadığı noktada kullanımı
sonlandırma gibi imkanlara sahip
oluyorlar. Bu da firmalara, en son
teknolojiyi en hızlı şekilde adapte etme
ve ödeme kolaylığı avantajı sağlıyor.
Ozan İnan, SaaS odaklı potansiyeli ve
gereklilikleri şöyle anlattı:
“TÜSİAD’ın yaptığı bir araştırmaya
göre, Türkiye’de kamunun da içinde

Veeam Türkiye Ülke Müdürü
Ozan İnan
bulunduğu her 3 firmadan 2’sinin
dijital stratejisi, dolayısıyla bu konuda
farkındalık var, ama henüz tam
istediğimiz noktada değiliz. Bu bilincin
daha da yaygınlaşması için gerekli
olan şey eğitim. Teknolojik yatırım
sürecindeki KOBİ’ler, en çok eğitimli
insan kaynağı bulmakta sorun yaşıyorlar.
Uzun vadeli fayda sağlayacak stratejiyi
belirleyecek, doğru adımları atacak ve
süreci yönetebilecek yetkinlikte eğitimli

insan kaynağı maalesef çok az. Diğer
yandan, çok iyi BT profesyonelleri ile
çalışma imkanı bulan bazı şirketlerde
de üst yönetim kimi zaman maliyetten,
kimi zaman da köklü değişimden
kaçındığı için bu süreçte yanlış yol
alınmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla,
şirketler yeterli donanımı olan kişiye
ulaşamadıklarından ya da yönetimsel
kararlardan dolayı genellikle mevcut
sorunu giderip, günü kurtarabilecek
çözümleri tercih ediyor. Kısacası,
sadece BT profesyonellerinin değil, üst
yönetim dahil, bütün kadroların bu
konuya hakim olması, desteklemesi
ve uygulaması gerek. Bu gibi örnek
vakalarla çok sıklıkla karşılaştığımız için
lokalleşme stratejimizde bu konuyu
önceliklendiriyoruz. Sadece büyük
illerde değil, Anadolu’da yıllardır etkili
oyun kuran firmalara ya da girişimcilere
yönelik dijital dönüşüm, iş sürekliliği,
siber güvenlik, sanallaştırma, bulut gibi
birçok konuda bilinçlendirme çalışmaları
yapılması, Türkiye’nin geleceği için
önemli bir adım.’
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Eksiksiz bir altyapıya zahmetsiz
erişim

SUSE Türkiye Ülke Müdürü
Seçil Songür

Hizmet olarak yazılım platformları
geçtiğimiz senelerde popülerlik
kazanmaya başladı ve günümüze
kadar sürekli gelişerek artık çoğu
firmanın kullandığı bir hizmet haline
geldi. SUSE Türkiye Ülke Müdürü
Seçil Songür’e göre, bunun sebebi
olarak da şirketlerin hem istedikleri
hizmeti daha hızlı ve kaliteli olarak
hem de finansal olarak geleneksel
altyapılara göre çok daha uygun
maliyetler ile edinebilmesini
göstermek mümkün.
Seçil Songür, bu başlıkta sundukları

çözümleri ve SUSE stratejisini ise
şöyle anlattı:
“Bulut çözümleri kendi sistem
altyapılarını oluşturmak isteyen çoğu
start-up şirketi ve kendi sistemlerini
güncellemek isteyen kurumsal
şirketler için şu anda akla gelen ilk
çözüm olarak öne çıkıyor. Fakat
burada, şirketlerin bulut sistemlerini
ne tür hizmetler için kullanacakları
sorusu ortaya çıkıyor. Günümüzde
bu sorunun cevabı SaaS
hizmetlerine doğru kaymakta, SUSE
olarak burada hem özel bulut hem

de genel bulut sistemleri içerisinde
bu tip hizmetlerin sağlanabilmesi
için IaaS (SUSE OpenStack Cloud),
CaaS (SUSE CaaSP Container-asa-service Platform) PaaS (SUSE
Cloud Application Platform) gibi
çözümleriyle birlikte bir altyapı
sağlar konumda bulunuyoruz.
SUSE çözümlerini kullanarak
bulut servis sağlayıcıları ve özel
bulut sistemlerini kullanan firmalar
kendi kullanıcılarına SaaS hizmeti
verebilmek için eksiksiz bir
altyapıya sahip oluyorlar.”

50’inci yılda Ar-Ge’de yeniliklerin
sonu yok
Netaş, 50. kuruluş yıldönümünü
Ankara’da düzenlediği etkinlikle
kutladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın
bir konuşma yaptığı toplantıda
Netaş ve yeni hissedarı ZTE,
Türkiye’de gerçekleştirecekleri üç
farklı yatırıma ilişkin mutabakat
anlaşmasına imza attı. Çok uluslu
bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi
ZTE, Netaş’ın, One Equity Partners’ın
yönettiği bir portföy şirketi olan OEP
Turkey Tech B.V.’ye ait yüzde 48.04
hissesini geçtiğimiz 28 Temmuz
2017 tarihi itibarıyla satın almıştı.
Anlaşma uyarınca, Netaş ve ZTE
2018 yılında demiryollarına özel
kablosuz geniş-bant iletişim
standardı olan GSM-R alanında
ortak Ar-Ge çalışması yürütecekleri
bir GSM-R Mükemmeliyet Merkezi
açacak. Ayrıca Netaş, Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika bölgelerinde ZTE
ürünleri için tamir, bakım ve destek
hizmetleri sağlayacak. Bu işbirliğinin
ZTE ürünleri, dolayısıyla Netaş’ın
pazarını genişletirken, müşteri
memnuniyetini artırması, Netaş’ın
gelirlerini büyütürken Türkiye’nin
hizmet ihracatına da katkıda
bulunması bekleniyor. Son olarak
ise ZTE’nin Avrupa, Orta Doğu,
Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki
müşteri ve çalışanlarına yönelik ürün
ve servis eğitimleri de kurulacak
olan “Netaş Akademi” üzerinden
sağlanacak. Etkinlikte bir konuşma
yapan Başbakanı Binali Yıldırım şöyle
konuştu:
“Birinci önceliğimiz, yerli teknolojiye
sahip katma değeri yüksek
ürünler geliştirmek ve Netaş- ZTE
birlikteliğinin önemi burada ortaya

çıkıyor. Bundan sonra, burada Türk
mühendisinin akıl teriyle, Türk
işçisinin alın teriyle yerli içeriği daha
fazla ürünler yapmak ve bu ürünleri
Türkiye’nin dahil olduğu, 4 saat
uçuşla 56 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa
ulaşacak, yıllık 31 trilyon dolar bir
varlığın, gelirin, gayrisafi hasılanın
olduğu bu alanda en güzel şekilde
değerlendireceksiniz. Bu konuda
hükümet olarak bugüne kadar
Netaş’a ne destek verdiysek, bugün
ZTE-Netaş birlikteliğine de aynı
desteği vermeye devam edeceğiz.”
Netaş’ın değerini 1 milyar dolara
ulaştıracağız
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan da teknoloji

üreten toplum hayalinde önemli
görevler üstlenen Netaş'ın bu yolda
yarım asrı geride bırakmasının
gururunu yaşadıklarını belirtti ve
“Türkiye'nin bilişim dünyasında
öncü ülkeler liginde yer alması için
15 yıldır önemli yatırımlar yapıldı. Bu
noktada, milli ve yerli 5G konusunda
ZTE'den çok şey bekliyoruz” dedi.
Netaş CEO’su C. Müjdat Altay ise
şunları söyledi:
“Son on yılda 10 kat büyürken,
Türkiye’nin ve bölgemizin dijital
dönüşümü için telekom, finans,
sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu
ve savunma gibi dikeylerde akıllı
çözümler uyguladık. Bugün itibarıyla
Türkiye’nin lider sistem entegratörü
ve yazılım ihracat şampiyonuyuz.

ZTE firmasının yatırımı Türkiye’ye
teknoloji geliştirme amaçlı yapılmış
en büyük yatırımlardan biri. Netaş
bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin,
yerliliğin öncü firması olmaya devam
edecek.”
Toplantıda konuşan ZTE Corporation
Yönetim Kurulu Başkanı Yin Yimin
ise, “ZTE’nin Çin dışında tek seferde
en büyük yatırımını Netaş ile
Türkiye’ye yaptık. Amacımız Netaş
ve Türkiye’yi EMEA bölgesinde
teknoloji üssümüz haline getirmek.
Önümüzdeki beş yıl içinde
hükümetlerimizin, müşterilerimizin
ve yatırımcılarımızın desteği ile
Netaş’ın değerini 1 milyar dolara
ulaştıracağımıza inanıyoruz”
açıklamasını yaptı.
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YENİLİKLERİN DEMİRBAŞLARI VE
SORUMLULARINA DUYURULUR!
Bilişim Zirvesi ‘17’de ikinci gün Beyazıt
Salonu’nda “Yıkıcı Yenilikçi Teknolojiler
ve Dijital Liderler” başlıklı oturum
IBM Bulut Yazılımları Türkiye, Orta
Doğu ve Afrika Satış Direktörü Onur
Buçukoğlu'nun konuşmasıyla başladı.
“Değişime zorlanacağız, birileri gelir
yaptığımız işi daha iyi yapıp daha
yeni fikirlerle ortaya çıkacak ve bizleri
oyun alanının dışına çıkartacak”
tespitini küresel örneklerle destekleyen
Buçukoğlu, şöyle devam etti
“Yıllar evvel bütün firmaların bilişim
altyapılarını kendi veri merkezlerinde
tuttuğu, ciddi yatırımlar yaptıkları
modelden, sanallaştırmanın hayatımıza
renk kattığı, mevcut kaynaklarımızın
paylaşılarak kullanıldığı, maliyetlerimizin
azaltıldığı, esnek, maliyetlerin
görülebilir, tamamen ihtiyaca ve talebe
bağlı olarak kullanıldığı bir gelişim
içindeyiz. Bulut teknolojisini kendi veri
merkezinde kurmanızı sağlayacak bir
teknolojiyi duyurduk. Buluta sadece
altyapı olarak bakmayın, bulut altyapısı
üzerinde çalışan verileriniz ve üzerinde
çalışan uygulamalarınızda esneklik
sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz.
Her iş yükü bulut için uygun değil.
İş yükünüz ne olursa olsun buluttan
korkmayın, bugün firmaların çok
büyük bir kısmı farkında olsalar veya
olmasalar, aslında arka tarafta bulut
teknolojisini kullanıyorlar.”
Tüm iş alanları dönüşüyor
'Dijital Liderler, Dijital Gelecekler'
başlıklı oturumu CDO Turkey İcra
Kurulu Başkanı Bülent Kutlu yönetirken,
konuşmacılar ise Kale Endüstri Holding
CMO'su Billur Kaymak Burkutoğlu,
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Cebrail Taşkın, ETİD Başkanı ve
Hepsiburada CCO'su Emre Ekmekçi
ile Denizbank Dijital Kuşak Bankacılığı
Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat
Çelik oldu. Dijitalleşme ile dijital
dönüşümün farkına işaret eden, “Dijital
dönüşüm operasyon değil, müşteri
odaklı” yorumunu yapan Bülent Kutlu,
sözü Billur Kaymak Burkutoğlu’na
bıraktı ve Burkutoğlu, dijital dönüşüm
konusunda şu yorumları yaptı:
“Amacımız yaşam alanlarını kale gibi
güvenli hale getirmek. Bunun için
farklı güvenlik alanlarında faaliyet
gösteriyoruz ve hepsi bir dönüşüm
içerisinde. Bizim en önemli işimiz olan
mekanik kilitler elektronik kilitlere
dönüşüyor. Bir diğer işimiz, alarm ve
burası da akıllı evlere eviriliyor. Çelik
kasalarımız, kapılarımız dijitalleşiyor.
Dolayısıyla bütün iş alanlarımızın
dönüştüğünü söyleyebiliriz. Şirketimizde
pazarlamadan iki önemli alanda
dönüştürücü liderlik bekleniyor. İlki;
yeni ürün ve inovasyonların, ikincisi
de müşteri yolculuğunun dijital
dönüşümünü sağlamak. Müşteri

deneyiminde dijital dönüşümün en
önemli etkilerinden biri, kişiselleştirilmiş
deneyim yaratmak olacak. Mobilde
müşterilerin online araştırma ve satın
alma opsiyonları limitsiz ve bunu 7/24
yapabiliyorlar.”
Temel etik değerlerin gelişimi
Uzun yıllar Türk Telekom’da teknoloji
üst yöneticisi olarak görev alan, CDO
Turkey’de aktif görev alırken, dijital
dönüşüm odaklı çalışmalar da yürüten
Dr. Cebrail Taşkın sözü aldı ve telekom
sektörüne bu dijital dönüşümde düşen
görevleri şöyle anlattı:
“Telekom şirketleri de dönüşüyor ve
onlar dijital telekom şirketleri olmaya
başladı. Mobil internet, sabit internetin
yerini alıyor. Önde gelen şirketler
stratejilerini artık dijital iş stratejisi
olarak belirlemekte. Öte yandan, dijital
dönüşümü göz ardı eden şirketler
maalesef 2030 yılında var olmayacaklar.
O yüzden bizim bütün iş planlarımızda
geleceği düşünerek hareket etmemizde
fayda var. 2025 yılında her üç işten bir
tanesi yazılım, robot ve akıllı cihazlarla
yapılacak. Şu anda eğitimi yeniden
konuşuyoruz. Bugünden 2030’u
düşünerek tanımlamalarını yapsınlar.
Bugün ilkokula başlayan öğrencimiz, 12
yıl sonra üniversiteye başlayacak. Öyle
bir program koyalım ki önüne,
Türkiye dijital dönüşüme geçsin. Çok
önemli bir sonuç da etik değerlerde
olacak. Akıllı cihazların temel etik
değerleri bilmesi, anlaması ve buna
göre çalışması, bunun güvenilirliğinin
sağlanması çok önemli.
Asıl dönüşüm on yıl içinde olacak.
Bireysel olarak, millet olarak, devlet
olarak hep beraber çalışmamız, dijital
dönüşümü fırsata çevirmemiz lazım.
Yapmamız gereken en temel şey iyi
planlamak.”
Bülent Kutlu’nun “Sizce 10 yıl içerisinde
bankacılıkta ne gibi değişimler olacak?”

sorusunu yönelttiği Murat Çelik’in
yanıtı ise şöyle oldu:
“Bankacılık faaliyet alanında olan birçok
işi startup’lar kapmaya başladı ve bu,
gelecekte daha da artacak. Bankaların
da başka faaliyet alanlarından birtakım
işleri kendisine çekiyor olması lazım.
Bugün telekom operatörleri ve bankalar
da kendilerini teknoloji şirketi olarak
konumlandırıyor. Biz de kendimizi
teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor,
teknolojiyi de hizmet olarak götürüyor,
KOBİ’lerimizin birtakım teknolojilerini
bulut ortamından sunuyoruz.
Dolayısıyla müşteriye ulaşmak ve
ihtiyaçlarını karşılayabilmek de önemli.
Ama fintech ve startuplarla eşit şekilde
rekabet edebilmek için aynı çeviklikte
olmamız lazım.”
Dönüşüm sorumlusu CDO
E-ticaret konusundaki gelişmeleri
ele alan Emre Ekmekçi, “O kadar
fazla yeni teknolojiyi üretebilecek
akıllı küçük yapılar ortaya çıkıyor ki,
bizim gibi büyük yapıların buna nasıl
cevap vermesi gerektiği konusunda iç
organizasyonunda değişiklik yapması
gerekiyor” tespitini paylaştı. Uzun
vadeli projeler yerine, daha çevik,
daha deneme-yanılma modelinin öne
çıktığına işaret eden Emre Ekmekçi,
yorumlarına şöyle devam etti:
“Bir yazılım merkezimiz var, ama
yazılım dünyasının kendi içinde de
dönüşüm gerekiyor. Yepyeni iş dalları
ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla ben dijital
ekonomi nedir dediğimde, biraz hızla
değişen bir ekonomiye gidiyoruz.
Türkiye'de çok genç bir nüfus
geliyor. Geleneksel kanallarda onlara
ulaşamıyoruz. Dolayısıyla dijitalleşmenin
bir de iletişim tarafı var.
Ben CDO’ya ‘dönüşüm sorumlusu’
diyorum. Şirketin dönüşümünden CEO
sorumludur, ama bir kişinin de bu
dönüşümden sorumlu olması gerekir.”

Demokratik erişim sağlanmalı
Verilen iletişim arasının ardından,
‘Dijitalleşme Dijital Liderler İle
Başlıyor’ başlıklı oturum düzenlendi.
Tüm Fütüristler Derneği Başkanı
Eray Yüksek’in yönettiği oturumun
konuşmacıları ise Youth Holding’den
Fütürist Girişimci Emrah Kaya, Deloitte
Dijital Hizmetlerden Sorumlu Şirket
Ortağı Hakan Göl ve Fütüristler Derneği
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Murat
Şahin oldu. “Yaşam süresi uzayacak,
ne yapacağınızı bilmiyorsunuz şu anda,
başınız belada” tespitini yapan Eray
Yüksek, ilk sözü Emrah Kaya’ya bıraktı.
Üç tane ‘G’ye dikkat çekti Emrah
Kaya: Gençlik, gelecek ve girişimcilik.
“Çünkü 2050’ye gideceksek bu üçünün
üzerinde yükselecek bütün dünya”
açıklamasını yapan Kaya, şöyle devam
etti:
“Çiplerin boyutu küçüldü, telefonlar
incelmeye başladı, daha fazla sensörü
olan, daha fazla şeyi algılayabilen
nesneler var artık. Problem ise biz hiçbir
şey yapmıyoruz, hepimiz birer tüketiciye
dönüşmüş vaziyetteyiz ve üretici olmak
adına gençliği girişimcilik konusunda
zorlamalıyız. Talep ettiğiniz zaman elde
edeceğiniz bir bilgi dünyası var artık.
Kaliteli çipleri satın alabilen, o çiplerin
aylık bedelini düzenli ödeyebilenler, o
teknolojileri alan insanlarla alamayanlar
arasında bilgi uçurumu ortaya çıkacak.
Bizim Türkiye'de çözmemiz gereken
şey, o farklılaşmanın ekonomik
sebeple değil, demokratik bir şekilde
herkesle eriştirilebilmesini sağlayacak iş
modellerini bulmak olmalı.”
Değerlendirme yapmayı seviyoruz
Murat Şahin ise Türkiye'den 5
girişimcinin 5 yıl önce Obama’nın
davetlisi olarak Beyaz Saray’a
gittiğini hatırlattı ve “Yaşadığımız
bölgede petrolü dışarıda bıraktığımız
zaman Türkiye en büyük ihracatçı”
açıklamasını yaptı. İnsanlık tarihinin
belki de en büyük değişiminin yaşandığı
bu süreçte insanlığın da hiç olmadığı
kadar hızlı değiştiğine işaret ederek,
“Hayatımıza giren ilginç şeyler var
bunlardan biri ‘reytokrasi’. Reytingi
sevdik ve her şeyi değerlendirmeyi
seviyoruz. Taksiye bindikten sonra
şoförü değerlendiriyoruz. İşte orada
demokrasi devreye giriyor, taksi şoförü
ya da kurye de bize puan veriyor” dedi.
Şahin, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu yıl okula başlayan çocukların üçte
ikisi çalışma yaşına geldiklerinde ne iş
yapacaklar bilmiyoruz. Şöyle bir şeyle
karşı karşıyayız: Benim param var ve
10 bin IQ bir çip alacağım, bir sürü
insandan daha akıllı olabileceğim.
Bugün iş dünyası çok vahşi bir
rekabet dünyası ve insan olmaktan
çok uzaklaşmış durumda. Ama bir
taraftan da etrafımızda parası olmayan,
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konuşmaya başlaması daha fazla
tanımlar haline geliyor. Büyük veri
aslında her zaman vardı. Ama her veri
büyük veri değil, kullanabildiğiniz sürece
büyük veri olarak adlandırılıyor. Biz de
bunun yerine ‘smart data’ kavramını
konuşmaya başlayacağız.”

aklı olmayan insan sayısının azlığı
da başımıza dert. O yüzden insanlık
bir sürü belayla uğraşıyor. Eğitimsiz,
cahil insanlar bir sürü sıkıntı getiriyor.
Dolayısıyla ben teknolojinin daha fazla
demokrasi getirip, bu konuda birçok
önemli engeli ortadan kaldıracağına
inanıyorum.”
Bir hayaliniz olsun!
“Her yıl konuştuğumuz önemli
konulardan biri bizim geleceğimiz ne
olacak konusu” diyen Hakan Göl’e
göre, dijital teknolojilerle beraber,
dönüp kendimize bakmamamız
olmaz. “2022’ye geldiğimizde, mevcut
mesleklerin yüzde 57’sinin ortadan
kalkacağını, yerini robotlara bırakacağını
konuşuyoruz” diyen Hakan Göl, şu
bilgileri paylaştı:
“Klasik danışmanlık perspektifinden
yazılım mühendislerini aramıza katmaya
başladık. Kreatif dijital içerik ve video
üreten şirketleri satın almaya başladı
Deloitte. Yazılım tarafı da önem arz
ediyor. Bu arada, Ar-Ge merkezi de
oldu İstanbul’daki ofisimiz, dolayısıyla
iyi bir sistem ve ekosistem üzerine de
çalışıyor, yazılım geliştirme şirketleriyle
birlikte hareket ediyoruz. Çok mülakat
yapıyorum işe girişlerle ilgili ve şunu
soruyorum: Hayalin ne? Bence hayal
kurmakta çok ciddi bir sıkıntımız var
genel olarak. Bir de herkes bilgiye
ulaşınca eksik olan şey tutku ve
tutkusu olan insanların gerçekten fark
yaratacağına inanıyorum.”
Operatörlerin ödevleri yenileniyor
Verilen öğle arası sonrası günün ikinci
yarısı 'Dijital İşler - Dijital Kazançlar
Dijital Kavramlar ile Evriliyor' oturumu
ile başladı. 360+ Media Interactive
Kurucusu Zehra Öney'in yönettiği
oturumun katılımcıları ise Netaş BT
Operasyon Yönetimi Kıdemli Müdürü
Baran Korukluoğlu, Vodafone Türkiye
Dijital İş Lideri Cenk Eser, Coca-Cola
Türkiye Orta Asya ve Kafkaslar CIO'su
Doğan Mersin ve Nielsen Medya
Araştırma Genel Müdürü Erdem Tolon
oldu. Cenk Eser, mobil dönüşümü şöyle
tanımladı:
“Tarifeleri ayırt eden şey içindeki veri
miktarı. Telekom da bu dönüşümün
kilit noktasında. Mobil veri şöyle bir
sorumluluk yüklüyor operatörlere:
Düşünün sokakta bir mağaza gördünüz
ve iyi bir donanımla kolaylıkla o vitrinde
bir sanal bir cisim göreceksiniz. Kafanızı
oraya çevirip oraya baktığınızı anında

buluta söyleyen bir teknolojiye ihtiyaç
var. Bu operatörün ödevi. 3D nesne
için bant genişliğine ihtiyaç var, bu da
operatörün ödevi. Bunun gibi sokakta
dolaşan yüzlerce insan, onlarca vitrin
olduğunu düşünün, operatörün ne
kadar ciddi bir hizmet beklentisiyle
karşı karşıya olduğu gözünüzün
önünde canlanabilir. Kesinti olmaması,
verinin hızlı olması lazım ve 5G bunları
mümkün kılar.”
Netaş’ın mobil dönüşüme bakışını ve
projelerini anlatan Baran Korukluoğlu,
50 yıldır Ar-Ge yapan bir şirket olarak
çalışmalarını şöyle tanımladı:
“Kendi içimizde hem servis odaklı
ve Ar-Ge odaklı çalışmalarımızda
bunları optimize etmek için kendi
uygulamalarımızı kullandık. Servis
yönetimi tarafında özellikle bütün servis
ağımız, sahada bine yakın personelimiz
var ve buradaki servis ağını optimize
etmek için uygulama geliştirdik. Dışarıda
bunun gibi birçok servis odaklı firma
var. Bunu dışarıya açtık, bir ürün haline
getirdik ve şu anda da 10’a yakın
firmada aktif bir şekilde kullanılıyor.
‘Netaş as a platform’ isimli bir
uygulama var. Özellikle startup tarafını
desteklemeye başladık ve bunu da bir
fon kurarak yaptık. Netaş as a platform
aslında bunun altyapısı.”
Genç nüfusu doğru değerlendirmeli
Tüketiciyi anlamaya odaklandıklarını
belirterek sözlerine başlayan Erdem
Tolon, “Artık yeni petrol veri” dedi.
7,5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık
yarısının online olduğunu, mobil
internet kullanımının tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de geliştiğini
vurgulayan Erdem Tolon, en büyük
avantajı genç nüfusun yüksekliği olarak
gösterdi ve şöyle devam etti:
“Bu değişim gelecek, her iş kolunu
etkileyecek. Cihazların birbiriyle

Doğru iş ortakları inovasyonun
kaynağı
130’a yakın yıldır aslında aynı ürünü
satarak hayatını devam ettiriyor
olmasına rağmen, Coca Cola’nın
stratejisini ve buradaki gelişimi de
Doğan Mersin şöyle anlattı:
“Yıkıcı teknolojilerdeki gelişmeyi
yakından izliyoruz. Bu tür yeni
teknolojilere çok büyük firmaların
ayak uydurması kolay olmuyor.
Çünkü büyük firmaların kendinden
gelen doğal bir hiyerarşik yapısı,
büyük organizasyonları, karar alma
mekanizmalarının bir startup’a göre
daha uzun olması gibi doğal gerçekler
söz konusu. Bu nedenle Coca Cola,
aslında bütün inovasyonu kendi
içinde yapmaktansa, ‘bu işi en doğru
partnerlerle nasıl yapabiliriz ve bir nasıl
ekosistem oluşturup bu ekosistemin en
doğru sonuçları üretmesi için liderlik
yapabiliriz?’ başlıklarına odaklandı,
İsrail’de bir kuluçka programı başlattı.
Her sene 8-10 girişimci firmayı seçiyor,
bunlara Coca Cola pazarlama, ürün
yönetimi, fiyatlandırma ve kurumsal
bazı süreçler hakkında destek verirken,
onların da yenilikçi fikirlerinden,
teknolojilerinden yararlanıp günlük iş
problemlerimize çözümler üretmeye
çalışıyoruz.”
Bürokrasi bu devirde engel
Bu panelin ardından ‘Disrupt Your
Company | Kendi Şirketinizi Yıkın’
sunumuyla Bosch IoT & Sanayi 4.0
Koordinatörü Mustafa Ayhan sahnede
yerini aldı. “Geleceğe bakmak güzel,
gelecekle ilgili planlar yapmak çok daha
güzel. Ama biraz da bugüne bakıp
bugün neler yapmamız gerektiğini
düşünmemiz gerek” yorumunu yapan
Mustafa Ayhan, küresel köklü şirketlerin
artı ve tamamlamaları gereken eksikleri
şöyle anlattı:
“Strateji oluşturmada ya da geleceği
öngörmede sorun var. Büyük şirketlerde
bürokrasi var, kendi önümüze engeller
koyuyor, çevikliği kaybediyoruz. Burada
teknoloji de işe yaramıyor maalesef,
önce süreci değiştirmeniz gerek. Bu
insanla ilgili bir durum. Organizasyonun
şeffaf olması gerek ve şeffaflığı

dijital teknolojilerle sağlayabiliriz. Bir
de hata yapmaktan korkuyor, hata
yapanları cezalandırıyoruz. Startup’lar
ise en sonunda en doğrusunu bulana
kadar deneme yapıyorlar. Dönüşüm;
C seviyesinden başlayarak bütün
organizasyonda içselleştirilmesi gereken
bir konu. Sürekli öğrenmeyi hem
kendimiz hem organizasyonumuz için
dile getirmek önemli.”
Yapay zekaya hazır olun
Bir iletişim arası sonrasında bu başlıtaki
etkinliğin son oturumu ‘ALPHA
Beklentileri’ başlığında gerçekleştirildi.
Tüm Fütüristler Derneği Başkanı Eray
Yüksek bir kez daha moderasyonu
üstlenirken, katılımcılar ise Vappy
Kurucusu Cihan Baltepe, Genç
Fütüristler Eş Başkanı Hasan Can
Volaka, Stajyer Avukat Oğuz Kartoz
ve Psikolog & Profesyonel Koç Vivi
Soryano oldu. Hasan Can Volaka,
“Alfa kuşağı dediğimiz kuşak, şu
anda tamamıyla dijital ilişkiler üzerine
yaşamakta” dedi ve “Genç fütüristler
ya da bütün insanlar olarak, bu sene ilk
defa bu kadar multidisipliner bir ortam
buluyorum. Farklı fikirler çok önemli.
30 yıl içerisinde yapay zekayla yaşamayı
öğrenmemiz gerekiyor” yorumunu
yaptı. Cihan Baltepe ise “Amacımız
2100’de insanların nasıl yaşadığını, ne
yaptığını araştırmak” diyerek, “Bugün
doğmuş bir insan, 100 sene daha
yaşayacağını öngördüğümüz zaman ne
yapacak? Her şey çok hızlı değişecek,
işin içine yapay zekâ girecek” dedi.
Oğuz Kartoz ise şunları söyledi:
“Facebook, Google gibi şirketlerin
ürünlerini ücretsiz kullanabiliyoruz,
çünkü musluklarımızdan akan
verilerle onları besliyoruz. Gelecekteki
gelişmelerin bizi de korkutması
gerekiyor. Hayatımıza giren bir şey
eğer hayatımızı daha hızlandırıyor
ve kolaylaştırıyorsa, arkasındaki
felsefeyi çok sorgulamadan onu direkt
hayatımıza entegre ediyoruz. Türkiye'de
de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
devreye girdi. Bunun hakkında
çalışıyorum. Çünkü şirketler, özel
yaşamınızın gizliliği hakkınızı ihlal edip,
sizi bir meta haline getirebiliyorlar.
Geleceğin ölçülü miktarıyla bizi
korkutması gerektiğini her gün
düşünüyorum. Üç ay verseler Python’da
orta düzeyde kodlama öğrenecek
yeteneğe sahip misiniz, benim için
değerli olan bu.”
“Burada bir şey yaptığında dünyanın
öbür tarafında da bir etkisi var.
Sadece bir davranış değil, bir bütüne
katkımız var ve bu anlayış daha çok
benimsenecek” yorumunu yapan
Vivi Soryano, “Motivasyonumuzu
bulabilmek için farkındalığımıza
dönmemiz lazım. Bunu bugün
kurumlar yapıyor. İlerde bununla
ilgili daha fazla alanlar bulunacak,
farklı bilinçte olan insanlar bir araya
gelip o bilinci yükseltmek için farklı
birliktelikler oluşturulacak. Kendinizi,
kendi farkındalığınızı anlamaya zaman
ayırmanızı öneriyorum. Çünkü oradan
aslında kendi cevaplarımız gelecek”
yorumunu yaptı.
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BAŞLANGIÇ MI, SONUMUZ MU?
Bilişim Zirvesi '17'nin en yoğun
katılıma sahne olan buluşması
'Yapay Zeka Platformu' oldu.
"İnsan Zekasıyla Yarışan Yapay
Zeka" başlıklı sunumuyla açılışı
yapan Gelecekhane Araştırma ve
Danışmanlık Kurucusu ve CEO'su
Halil Aksu, yapay zeka başlığındaki
gelişmeler hakkında küresel örnekler
paylaşırken, bireysel yetkinlikler
ile yarışan yapay zekada gelecek
odaklı beklentilerini paylaştı. Halil
Aksu'nun ardından sözü "Yapay
Zeka: İnsanı Geri Getirmek"
sunumu ile Etiya Ürün Geliştirme
Direktörü Uğur Gemici aldı. Etiya
ve çalışmaları hakkında bilgiler
paylaşarak sunumuna başlayan
Uğur Gemici, yapay zeka başlığında
artan ilgiyi küresel bazda PC ve
internet, ardından mobil ve bulut,
son olarak da AI ve IoT süreçleri ile
tanımladı ve şöyle devam etti:
İnsanı geri getiren yapı
"Artan bir yapay zeka kullanımı
her sektörde kendini gösteriyor.
Etiya yapay zeka motoru Cognitus;
doğal dil işleme, ulaşılabilir yapay
zeka ve entegrasyon sunuyor.
Metin sınıflandırma, duygu analizi
ve metin analizi de bu yapıda
var. Bulut tabanlı olması, yerinde
kurulum imkanı da vermesi ve
özelleştirme yetkinlikleri de cabası.
Etiya Müşteri Servis Yönetimi ise
gelen bildirimler için ilgili havuzu
bulur, yönlendirme işlemlerini
otomatize eder. Ayrıca mükerrer
bildirimleri bulur ve benzer
bildirimlerden yanıt önerir. Bunun
yanında, bildirim için yanıtlama
şablonu önerir, gerekirse şablonu
otomatik seçerek yanıtlayabilir.
Metin analizi ile bildirim konusunu
öğrenip, yeni taleplere bildirim
konusunu da önerir. Etiya Chatbot
Platformu da Facebook Messenger,
Web Chat, Slack ve Twilio'yu
kapsar. Yapay zekâ ile tekrarlayan
işlerden kurtulmak mümkün.
Yapay zeka ile aslında ‘insan’ı geri
getiriyoruz.
Nasıl yararlanmak istediğiniz
önemli
"Korkutan Yapay Zeka mı?"
paneli, bu salondaki ilk panel oldu.
Halil Aksu'nun yönettiği panelin
konuşmacıları ise Vispera Bilgi
Teknolojileri Ortağı ve CEO'su Prof.
Dr. Aytül Erçil, Miletos Kurucusu
Berkin Malkoç ve ScaleX Kurucu
Ortağı Dilek Dayınlarlı oldu.
Katılımcılar, yapay zeka ile ilgili
olarak İngiliz astrofizikçi Stephen
Hawking ve Elon Musk'ın uyarıları
ışığında yapay zekanın artı ve
eksilerini tartışırken, bu yapının,
yerinde kullanımla sağlayacağı

faydalara da dikkat çektiler.
Bir panelin ardından, "Sorun Çözen
Yapay Zeka mı?" başlığındaki
panelin moderasyonunu bir kez
daha Halil Aksu üstlendi. Bu panelin
katılımcıları ise İTÜ Öğretim Üyesi ve
Simitlab Direktörü Prof. Dr. Hazım
Kemal Ekenel, İstanbul Medipol
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat
Volkan Dülger ve İTÜ öğretim üyesi
Prof. Dr. Zehra Çataltepe oldu.
Yapay zekanın farklı sektörlerde
yarattığı ve yaratacağı faydalara
odaklanan panelistler, doğru
kurgunun ve ihtiyaçlara yerinde
yanıt veren bir mimarinin önemine
işaret etti.
"Yapay Zeka Platformu'nun son
paneli "Dijital Ekonomide Rekabetçi
Yapılar ve Yapay Zeka" başlığında
katılımcıların yine yoğun ilgisi
ile buluştu. Yine Halil AKsu'nun
yönettiği bu panelin katılımcıları
ise Etiya Kurucu Ortağı ve Genel
Müdür Yardımcısı Ali Durmuş,
Arçelik IoT Program Yöneticisi

Ayhan Ak, Runibex Teknoloji Grubu
CEO'su Fatih Özbağrıaçık, Tanı
Pazarlama CIO'su M. Cem Alpay ve
Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü

Mustafa Dündar oldu. Katılımcılar,
sektör bazlı olarak yapay zeka
teknolojilerinin potansiyelini
paylaştı.
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Değişim, uyum sağladığınız ölçüde ‘güçtür’
Digital42 Dijital İş Lideri Štempihar’a göre değişim; doğru uygulayan
için bir avantaj, beceremeyen içinse gerçekten büyük bir engel, hatta
yok olma ihtimali demek.
İş analisti
olduğunun
farkına
varmadan önce,
bir anlamda
Handan Aybars “bölünmüş” bir
kişiliği olduğunu
belirterek söze başlıyor
Digital42 Dijital İş Lideri Aleš
Štempihar. “Bir bölümüm, 15
yıl boyunca bir BT şirketinde
satış danışmanı, programcı, BT
çözüm mimarı, destek grubu
yöneticisi, proje yöneticisi,
kalite güvence süpervizörü ve
direktör yardımcısı gibi farklı
görevler almış bir BT insanıydı”
diyen Aleš Štempihar, diğer
parçasının ise BT eğitimi ve
üniversitede ekonomi eğitimi
almış, kendi işini yapan bir
yönetici olduğunu belirtti.
“Bu bölümüm, 100’den
fazla projede çalışmış proje
yöneticisini de kapsıyordu”
hatırlatmasını yapan
Štempihar, son bölümünün
ise son iki yıldır yaptığı işi
kapsadığına dikkat çekti.
Yani değişim yöneticisi. Bu
kapsamda, değişiklikleri iş
yapma şekillerine implemente
edebilmeleri için kurumlara
yardımcı olduğunu belirten
Štempihar, şu anda özellikle
dijital dünyadaki değişiklikler
üzerinde çalıştığını söyledi.
BAWorks tarafından 5 Aralık’ta
düzenlenecek BA İstanbul
Konferansı öncesi sorularımızı
yanıtlayan Štempihar, bu
yeni dönemde kimlerin, neler
yaparak ayakta kalabileceğine
odaklandı:
İş modellerine yönelik
inovasyonlar üzerinde
çalışan biri olarak,
şirketlerin ölçekleri ile
inovasyon farkındalıkları
ve inovasyona yatırım
eğilimleri arasında bir
bağlantı olduğunu
düşünüyor musunuz?
Elbette. Yenilik yapma
ihtiyacının anlaşılması ile
bunu hayata geçirme ve
şirketin büyümesindeki başarı
arasında net bağlantı var. En
başarılı şirketler, iş modellerini
yenilemeye cesaret eden
şirketler. Çünkü süregelen
işi sürdürme şekillerini
değiştirerek, kurumlarının
var olma şeklini de yenilemiş
olurlar. Bu adımı atan bir
Sloven şirketin güzel bir örnek
olduğu düşüncesindeyim.

Bu şirket, Avrupa’da web
üzerinden kontakt lens
satmaya “cesaret” eden
ilk şirket oldu. Evet, bu
cesur bir adımdı, çünkü o
güne dek kontakt lenslerin
optisyenler ve gözlükçüler
tarafından satılması
gerektiği düşünülürdü. Bu
aynı zamanda, tıp gibi bir
alanda klasikleşmiş iş yapma
şeklini değiştiren adım
attığınızda nasıl “saldırıya”
maruz kalacağınızın örneği
oldu. Ancak iş modelini
yenilemek ve kâr elde etmek
de tek başına yeterli değil.
Aynı zamanda maliyetleri
ve yatırımları da kontrol
edebilmeli, bir diğer deyişle
orta vadede pozitif nakit
akışı elde etmelisiniz. Bu
tarzın güzel bir örneği olan
Uber, halen beklenen kârlılığı
yakalayabilmiş değil, ki bu da
hızla büyüyen bir işin aynı hızla
çökebileceği tehlikesine işaret
ediyor.
Hangi tür şirketler değişime
daha çok direnç gösteriyor,
ne tür şirketler değişime
karşı destekleyici bir tutum
sergiliyor?
Öncelikle lider kimdir, onu
tanımlayalım. Gerçek bir
liderin iki temel özelliği var:
Birincisi, her zaman “taze”
bir vizyona sahiptir; geleceği
veya en azından bir kısmını
öngörebilir. İkincisi, insanlar
üzerinde olumlu bir etki
yaratır ve değişime giden
yolda kendisini takip etmeleri
için onları teşvik eder. Bu iki
tanımı bir araya getirelim: Bir
lider, kurumundaki çalışanlara
geleceği nasıl ilham verecek
ve motive edecek şekilde
göstereceğini bilir, böylece
herkes bu geleceğin bir
parçası olmak ister ve bunu
başarmak üzere gerekli tüm
değişiklikleri yapmaya hazır
olur. Çalışanların hızlı bir
şekilde değişime hazır olmaları
durumu, hızlı bağımsız
karar verebilme becerisi ile
birlikte çevik kurumların
da özü. Öte yandan,
yönetimin çoğu zaman, kendi
kurumlarının geleceği için
neye ihtiyaç duyduklarını
yalnızca kendilerinin bildiğine
inandıkları, bencil ve
benmerkezci bir yaklaşımdaki
klasik yönetime de çok fazla
örnek var. Bu vizyon ve strateji,

kurumlarının ayrı bölümlerine
verilir. Bu bölümler büyük
resmi ve daha yüksek
hedefleri görmemekte, sadece
patronlarının “normlarını”
yerine getirmeye çalışmakta.
Son olarak, müşterilerinizin
mevcut ve gelecekteki
ihtiyaçlarını tanımak ve vizyona
dahil etmek, bu eğilimleri
başkalarından önce kendi
ihtiyaçlarına göre tanımak da
önemli.
Dijital dönüşümü
gerçekleştiremeyen
şirketlerin geleceği
hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Her işin geleceği, gelecekte
müşteri ihtiyaçlarında
gerçekleşecek değişimi
öngörebilme ve belirli ürün,
hizmet, çözüm ve deneyim
sunarak bu ihtiyaçların
karşılanabilmesine bağlı. Bu da
şirketin iş kolunun dijital dünya
ile ne kadar ilintili olduğuna
göre değişir. Er ya da geç tüm
şirketler, kısmen de olsa dijital
dünyanın bir parçası olacak ve
dijitalleşmeden etkilenecekler.
Geleneksel bir tur şirketini
ele alalım. Şirket ne kadar
dijital dünyanın dışında
olursa olsun, müşterilerine
dijital pazarlamayı kullanarak
ulaşması kaçınılmaz. Buradan
hareketle, gelecekteki en
başarılı şirketlerin, müşteri
yaşam döngüsünün belirli bir
bölümünde, müşterilerinin
isteklerine bağlı olarak dijital
ve dijital olmayan unsurları
entegre edebilenler arasından
çıkacağını düşünüyorum.
Kurumsal dijital dönüşüm
stratejisi oluştururken hangi
öğelere öncelik verilmeli?
En önemlisi; rakiplerimizden
daha iyi bir müşteri deneyimi
sunacak şekilde, farklı
tiplerdeki müşterilerimizin
ihtiyaçlarını nasıl
karşılayacağımız. İkincisi; bu
amaca ulaşmak için hangi
yeteneklere ihtiyacımız olduğu.
Kağıt üzerinde iyi görünen
bir dijital stratejinin mutlaka
başarıya ulaşacağı söylenemez.
Başarılı bir uygulama büyük
ölçüde dijital kültüre dayanır.
Bu kültürün liderlik, inovasyon,
hızlı değişim becerileri,
müşterilerle empati kurabilme
gibi bazı karakteristik
özelliklerine ek olarak, kurum

içinde ve dışında işbirliği
yapabilme ve eşit bir ekosistem
yaratmayı da belirtebilirim.
Dijital dönüşüm yol
haritaları ne zaman
gözden geçirilmeli? Sizce
şirketler dijital dönüşüm
yol haritalarının bakımı
konusunda yeterince
yatırım yapıyor mu?
Dijital dönüşüm yol haritası,
dijital stratejinin bir parçası
olmalı. Bence kurumlar
yönetim, implementasyon ve
güncellemelere kıyasla, dijital
stratejinin oluşturulmasına
daha az dikkat ediyorlar.
Müşteri deneyimi için yeni
KPI'lar oluşturmak da önemli.
Kurumlar, iş stratejilerinin
hayata geçirilmesini takip
etmekte bile bu alanda büyük
sorunlar yaşıyor, bu alana
çok az yatırım yapıyorlar.
Birçok kez, sadece bir strateji
oluşturarak ve finansal
sonuçlar gibi sadece birkaç
unsuru takip ederek tatmin
oluyorlar, ki bu da asla yeterli
değil. Ancak en önemlisi, dijital
dönüşüm yol haritalarının
bakımını yalnızca planlarının
güncellenmesi açısından değil,
yeni bir strateji kabul ettikten,
ilk yol haritasını oluşturduktan
sonra yetenekleri açısından da
değerlendirmeleri gerek.
Dijital değişim anlamında
2017 yılını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hâlâ başlangıç aşamasındayız.
Çok sayıda kurum dijitalleşme
rüzgarının geçmesini bekliyor.
Bu da tabii ki olmayacak.
2018 yılı Endüstri 4.0
açısından dikkate değer bir
yıl olacak mı?
Şirketler Endüstri 4.0 hakkında
konuştuklarında, genellikle
gerçek dijitalin temel
unsurlarından daha dar olan
şeyler ifade ediyorlar. Endüstri
4.0’ın ön planında, genellikle
bir kurumun dahili iç bakışını
yansıtan süreçler ve dijital
teknoloji var. Ancak, dijital
dönüşümün amacında, yeni
dijital iş modelleri ve dijital
kültürün içinde kuruluşların
iç dünyalarıyla ilgili dışa
bakışları bulunur. Tabii ki
bunu söylerken, Endüstri
4.0'ın dijital işin bu unsurları
hakkında konuşmadığını ifade
etmek istemiyorum, ama

Digital42 Dijital İş Lideri
Aleš Štempihar
şirketler bunu daha dar bir
şekilde algılar ve benzer bir
şekilde hayata geçirirler.
Dijital stratejileri doğru
şekilde konumlandıran
global şirketlere birkaç
örnek verir misiniz?
“En iyinin iyisi” olarak
Amazon, Apple, Google,
Airbnb, Alibaba ve Tesla’yı
söyleyebilirim. Yenilerden ise
moda tasarımcısı Rebecca
Minkoff.
Tüm bu geçiş ve gelişmeler
ışığında, iş analistlerinin
şirketler için önemli bir
unsur olacağını düşünüyor
musunuz?
Kesinlikle. Dijital işin özünde
müşteri deneyimi yer alıyor.
Elbette bu, müşterinin
ihtiyaçlarını anlama ve
karşılama anlamında, kuruluşa
değer katan bir temel demek.
Bu ihtiyaçlar kendi kendilerini
karşılayamayacağı için de
doğru çözümlere ihtiyacımız
var. Söz konusu çözümleri
değişiklik yapmadan hayata
geçirebilmek pek olası değil.
Çoğu zaman bu çözümleri
hayata geçirmek için diğer
paydaşlarla işbirliği yapmak
gerek. İş analistleri için diğer
bir anahtar operasyon alanı
da işbirliği, ortak yaratım
ve değişim gibi, inovasyon
ve kurumun çevikliği için
gerekli olan dijital kültürün
yaratılmasıdır diyebiliriz. İş
analistlerinin bu alanlarda
daha fazlasını yapabilmeleri
için, kurumların klasik
yöneticilerden çok ‘liderlere’
ihtiyacı var. İş analistleri,
kurumlara ve müşterilere
sunacak çok şeye sahipler.

43 yıllık bir geçmişe sahip olan
Kalyon İnşaat, faaliyet alanlarını
genişleterek Türkiye’nin önde
gelen holdingleri arasına girdi.
Kalyon, inşaat sektöründeki
kurumsal geçmişi, güçlü ve
deneyimli personelleri ile 1974
yılından günümüze, üniversite,
hastane, konut, okul, karayolu,
köprü, tünel, arıtma tesisi, isale
hatları, atık su tünelleri, endüstriyel
tesis gibi sayısız dev projelere
imza atmıştır. Ayrıca sosyal
gelişim doğrultusunda çalışmalara
her zaman ağırlık veren Kalyon
Holding eğitime de yatırım yaparak
ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli
insan sermayesinin yetişmesine
yardımcı olmak amacıyla, vakıf
üniversitesi olan Hasan Kalyoncu
Üniversitesi ‘nin yatırımını
yapmıştır.

İnşaat, gaz ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde
gelen kuruluşları arasında yer alan Kalyon Holding,
büyüme stratejileri doğrultusunda BT mimarisini
de yeniledi. Kalyon Holding’in bu konuda en büyük
destekçisi ise Nutanix oldu.

Hizmet kalitesini dünya çapına
yaymayı hedefleyen Kalyon
Holding, yeni yaklaşımlar
doğrultusunda teknoloji altyapısını
da yenileme çalışmalarını
sürdürüyor. Kalyon Holding’in yeni
teknoloji yaklaşımları ve stratejileri
konusunda en büyük destekçisi ise
Nutanix oldu.
•
Yeni mimariye geçiş
“Kalyon Holding büyümesine
paralel olarak mevcut server
/ yedekleme mimarisinde
çeşitli performans ve kapasite
ihtiyacının daha da geliştirilmesi
ve gelecekteki ihtiyaçlara göre
analiz edilmesi gerekliliği
gündemimizdeydi. Son beş
yıldır sürdürdüğümüz teknoloji
çalışmaları kapsamında tüm
grupların teknoloji altyapılarında
da bir standartlaşmaya
gidilmesi gerekliydi. Özellikle
server / depolama mimarisinde
kullandığımız klasik mimari
bugün ve gelecekteki ihtiyaçları
karşılama konusunda sıkıntılar
oluşturuyordu. Bu yüzden gelişim
süreçlerimize yanıt verebilecek yeni
bir mimariye geçiş yapma ihtiyacı
duyduk. Mevcut sunucu, depolama
ve yedekleme mimarisinde
çeşitli performans ve kapasite
ihtiyacının daha da geliştirilmesi ve
gelecekteki ihtiyaçlara göre analiz
edilmesi için planlama sürecine
girdik” diyen Kalyon Holding
Bilgi Teknolojileri Direktörü Koray
Kurt’un verdiği bilgilere göre,
bugün ve gelecekteki ihtiyaçları
karşılayacak yatırım planlamasında
öne çıkan konular şunlar oldu:
• Sisteme sonradan eklenecek
yeni donanımlar konusunda
uyum problemleri
• Eklenecek her bir yapı ile
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•

•

•

yönetim sürecinin zorlaşması
Tüm kaynakları tek noktadan
yönetebilecek ek yazılımların
alınması gerekliliği
Artan veri ile birlikte kaynak
ihtiyacının sürekli artması ve
yeni kaynaklara ihtiyaç
Sistemin sürekli ayakta kalması
için yapılacak ek yatırımlara
ihtiyaç duyulması
Sistem odasının fiziksel
kapasitesinin arttırılması.

Bu ihtiyaçları karşılayabilecek ve
BT altyapısında bu hızlı büyümeye
ayak uydurabilecek seviyede
kolay büyüyebilen, tek noktadan
kolay yönetilebilen, yazılım ve
donanım kaynaklarını tek elden
izleyebilecek ve kapasite plan
analizleri yapabilen ileri teknoloji
ürünlerinin konumlandırılmasını
hedeflediklerini kaydeden Koray
Kurt, şunları kaydetti:
“Şirketin yaptığı yatırımlar,
grup firmalarının büyümesi ve
holdingleşme sürecine girmesiyle
beraber BT altyapı kaynaklarının
yeterliliği konusunda çeşitli
kapasite simülasyonları ve teknik
testler yapılmaya başlandı. Yapılan
testler sonrasında bir ihtiyaç
analiz haritası çıkarıldı. Bu ihtiyacı
karşılayabilecek modellemelere
uygun ürünler belirlendi. Yeni
ürünler ile ilgili mimarilerin
artıları, eksileri, kolay büyüyebilme
potansiyeli, yönetilebilirliği
ölçüldü. Fiyat / performans verimi
açısından üst seviyede olan

hyperconverged mimarisinin
altyapımıza en uygun ürün olarak
konumlandırılmasına karar verildi.”
En uygun çözüm Nutanix
Bu doğrultuda Nutanix
çözümlerinin kendileri için en
uygun çözüm olduğuna karar
verdiklerini dile getiren Koray Kurt,
bu süreç konusunda şu bilgileri
verdi:
“Daha önce yapılan kurulumlar
ve deneyimleri yerinde
inceledik. Ayrıca bu ürünlerin
kendi altyapımızdaki etkilerini
gözlemlemek amacıyla ürünlerin
tek tek PoC çalışmalarını yaptık.
PoC ’ler sonrasında Nutanix ’in
sahip olduğu sunucu ve depolama
katmanını tek çatı altında toplayan
mimarisi, kolay büyümeye
elverişli yapısı, özellikle All
Flash ürünlerindeki dikkat çekici
IOPS değerleri, sanallaştırma
ve donanım kaynaklarının tek
noktadan ayrıntılı ve grafiksel
olarak izlemeye imkan veren
özellikleri, hypervisor katmanının
otomatik olarak güncellenebilme
seçeneği, kolay yönetilebilen web
tabanlı yönetim paneli, kendi
içerisinde bulunan yedekleme
çözümü, herhangi bir donanım
arızası olmasına karşı hostların
yedekli çalışabilmesi ve ileriye
dönük ihtiyaçları analiz edebilecek
kapasite planlama özellikleri
sebebiyle tercih edildi.
Bu projenin gelişim süreci yaklaşık
bir yıl öncesine dayanıyor. Mevcut

altyapı kaynaklarının büyüyen
şirket yapısıyla beraber yetersiz
kalacağını 2016 yılı sonunda
yaptığımız yol haritasında
belirlemiştik. Aksiyon olarak
da 2017 ilk çeyreği sonunda bu
konuda çeşitli üreticiler ile farklı
PoC’ler gerçekleştirdik. Farklı
markalarla ayrıntılı PoC süreçleri
sonrasında Nutanix özellikleriyle
ön plana çıktı. Testler, ürün
belirleme ve satın alma süreçleriyle
beraber toplamda üç ay gibi
bir sürenin sonunda kurulum
tamamlandı ve sistem çalışmaya
hazır hale geldi.”
Nutanix üzerine taşınmasıyla
birlikte, başta ERP ve File Server
olmak üzere tüm sunucuların
performansında gözle görülür bir
artışın görüldüğünü belirten Koray
Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sunucu ve depolama katmanını
tek çatı altında toplayan
‘Hyperconverged’ mimarisi ve
kolay yönetilebilen ara yüzü
sayesinde teknik ayrıntılarda
boğulmadan tüm sistemi
özet halinde de görebiliyor ve
yönetebiliyoruz. Günlük, haftalık,
aylık ya da belirlenen süreler
dahilinde sunucularımızın genel
kullanım ve performans oranlarını
grafiksel olarak izleyebiliyor ve
gerekli aksiyonları alabiliyoruz.
Hypervisor katmanını otomatik
olarak güncellenebiliyor ve
oluşturulan alarmlar sayesinde
tüm sistemde ortaya çıkan
problemlerden anında haberdar
olabiliyoruz. Genel kaynak
kullanım oranlarını takip
ederek ileriye dönük ihtiyaçlar
konusunda zamanında planlama
yapabiliyoruz. Sistem yedekli
çalıştığı için herhangi bir host
üzerinde çıkabilecek olası donanım
problemleri karşısında daha rahat
hareket edebiliyoruz. Yedekleme
özelliği sayesinde geriye dönük
dosyalara çok hızlı bir şekilde
erişebiliyor ve bir sanal makineyi
belirlenen eski bir tarihe saniyeler
içerisinde geri döndürebiliyoruz.
Ayrıca tekilleştirme ve sıkıştırma
sürecinde gösterdiği performans
ciddi bir kapasite kazanmamızı
sağladı. Kolay yönetim ara yüzü
ve uyarı sistemleri sayesinde
BT personelimizin operasyonel
süreçler için harcadığı zamandan
kazanç sağladık. Tüm şirket
raporları ve doküman yönetim
sistemi içerisindeki verilere
erişimde gözle görünür bir
hız kazanıldı. Projeyi birlikte
gerçekleştirdiğimiz Exclusive
Network ile de güzel bir sinerji
oluşturduğumuza inanıyorum.
Bize vadettikleri tüm hizmetleri
eksiksiz olarak yerine getirdiler.”
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Kalyon Holding yeni mimariye
Nutanix ile geçti
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Samsung,
ödülleri topladı

Samsung Electronics, CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nde
36 yeni ürününün ödül kazandığını duyurdu. Samsung'un
ödüllü ürünleri, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Giyilebilir
Teknolojiler, Video Görüntüleme Cihazları, Ev Aletleri ve
Akıllı Ev kategorilerinde verildi. İki ürün ise “En İyi İnovasyon”
ödülü aldı. Ayrıca, Samsung bu yıl Gear Sport, Gear Fit2 Pro
ve Gear IconX (2018) ürünleriyle Fitness, Spor ve Biyoteknoloji
kategorisinde ilk kez CES İnovasyon Ödülü kazandı. CES
İnovasyon Ödülleri, CES'in sahibi ve organizatörü olan
Tüketici Teknolojisi Derneği CTA™ (Consumer Technology
Association) tarafından destekleniyor. Samsung'un ödül
kazanan ürünlerinin birçoğu, 9-12 Ocak 2018'de Las Vegas
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek CES 2018'de, Merkez
Salon’da bulunan 15006 numaralı Samsung standında
sergilenecek.

Avrupa’da Micro
Focus’un resmi iş ortağı
Tech Data
Tech Data, önde gelen kurumsal yazılım şirketi Micro
Focus’un Avrupa’daki resmi distribütör iş ortağı oldu.
Anlaşma ile Micro Focus’un portföy çözümleri, Avrupa
çapında Tech Data’nın iş ortaklarına da sunulacak. 1 Eylül
2017 itibari ile Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım
birimi ile birleşme sürecinin tamamlayan Micro Focus,
inovatif çözümler sunarken, hibrit bilişim dünyasındaki
yeniliklere uyum sağlayabilmeleri için yazılımların
geliştirilmesi, satılması ve desteklenmesine odaklanıyor. Tech
Data’nın Avrupa HPE faaliyet birimi direktörü Steve Cant,
“Anlaşma müşterilerin artan hibrit bilişim ihtiyaçlarına cevap
vermek doğrultusunda Tech Data ve kanal iş ortaklarımız
için önemli bir iş ortaklığı. Micro Focus ile HPE Software
arasındaki birleşme, çözümler ve yeteneklerin güçlü bir
kombinasyonunu buluşturdu” dedi. Micro Focus Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika Dağıtım Direktörü Ben Viollet ise
‘Tech Data ile iş ortaklığımız sonucunda müşterilerin ve
iş ortaklarının ana bilgisayardan mobile ve buluta, yani
kurumsal bilişim alanındaki yeni hibrit model içerisindeki
zorlukları aşıp fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olma
konusunda önemli bir konumdayız. Tech Data ile birlikte
çalışarak iş ortaklarımızın müşterilerine gerçek dijital
transformasyon olanakları sunmalarına destek olacağız”
bilgisini verdi.
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Riskler çeşitlenirken,
sigortayı da hak eder
Risk, emeklilik ve sağlık
çözümlerinde geniş yelpazede
profesyonel hizmetler sunan
Aon’un Türkiye ofisi, İstanbul
Conrad Otel’de düzenlenen
Aon Turkey Risk Summit
2017 Zirvesi’nde Aon markası
Stroz Friedberg’ün Siber
Riskler danışmanlığı alanındaki
yetkinliğini katılımcılara
tanıttı. Aon‘un siber riskler
konusunda danışmanlık
veren şirketi Stroz Friedberg,
müşteri memnuniyetinde
en yüksek puanları alırken,
proaktif hizmetler, hizmetlerin

başarıyla uygulanması, müşteri
deneyimi, teknoloji, müşteri
memnuniyeti ve hizmet
vizyonu dahil 7 kriterde, en
yüksek puanları aldı. Aon
Siber Çözümler CEO’su Jason
Hogg, “Şirketlerin siber riski
bütünsel yönetmeleri çok
önemli. Teknik güvenlik
açıklarının yanı sıra finansal
riskleri tam olarak anlamaları
kritik” dedi. Zirvenin açılış
konuşmasında Aon Türkiye EşCEO’su Selda Oknas, “Hızla
gelişen ve değişen dünyada
risklerin türleri ve etkileri de

değişiyor. İklim değişikliği,
teknolojik gelişim, ekonomik
ve politik dalgalanmaların
yarattığı riskler tüm dünyanın
gündeminde” dedi. Aon
Türkiye Eş-CEO’su Ferhan
Özay ise, “Risk algısı değişiyor.
Risk danışmanlığını tüm
dünyada yürüten Aon’un
imkânlarını ve tecrübelerini
Türkiye’de dünya ölçeğindeki
meslektaşları ile aynı
konularda başa baş yarışan
profesyonellere sunmaktan
memnunuz” diye yorumunu
yaptı.

Dijital dönüşüm, doğru rehberliği
gerekli kılıyor
Software AG’nin düzenlediği
dijital çağın yenilik odaklı
organizasyonu “Innovation
Tour”, bu yıl ilk defa
Türkiye’de gerçekleştirildi.
Farklı endüstrilerden üst düzey
dijital dönüşüm liderleri ve
BT yöneticilerinin konuşmacı
olarak katıldığı etkinlikte,
Software AG’nin çözümlerini
kullanan kurumlar deneyimlerini
paylaşırken, iş dünyasında dijital
dönüşümün durumu ele alındı.
Açılış konuşmasını yapan
Software AG Türkiye Genel
Müdürü Ebru Kılıç Eker,
“Bu açılımda uçtan uca bir
dönüşüm, bu dönüşümün
doğru yönetilmesi,
rakiplerinizden sizi ayrıştıracak
servislerin açık bir ekosistemde

ortaya çıkarılabilmesi ve tüm
çözümlerin anında devreye
sokulması gibi bir iş modeli
var. Bu kapsamlı dönüşüm
sürecinde biz de dijital
dönüşümünüzün zorluklarını
birlikte üstlenirken, farklı
sektörlerin bir araya gelerek
ortak çözümler üretmesini
de çok değerli buluyoruz”
dedi. Software AG Endüstri
Çözümleri Başkan Yardımcısı
Sven Roeleven ise, “CEO’ların
öncelik verdiği üç konu var:
Gelirlerin artmasıyla büyüme,
IoT gibi yeni teknolojilerin
kullanımı ve bu teknolojilerle
birlikte ürün inovasyonu
yapabilmek. Tüm bu süreçler
için bir dijital platform
oluşturmanız gerekiyor. Tüm

büyük sektörlere, iş modelleri
için ihtiyaç duydukları
inovasyonlar üzerine çalışmalar
yürütüyoruz. Amacımız; tüm
süreçleri tek bir mimari yapı ile
entegre şekilde, yapılandırılmış
bir biçimde sunabilmek”
bilgisini verdi.

Bilişim eğitimi herkes için…
Türk Telekom, internet
teknolojisini ve mobil
uygulamaları daha fazla
kişiyle tanıştırmak ve temel
internet kullanımını öğretmek
üzere “Şimdi Senin Zamanın”
mottosuyla, kadınlara
yönelik başlattığı teknoloji
seferberliğinin ilk aşamasını
tamamladı. Her ilde birbirinden
farklı kişi ve gruplara internet
eğitimi verilen ve 7 Eylül’de
Ordu’dan başlayan seferberlik
kapsamında Türkiye’yi
dolaşan Gezici Eğitim Tırında
ve Türk Telekom il ve bölge
müdürlüklerinde yaklaşık 5 bin
katılımcıya doğrudan teknoloji
eğitimi verildi. Eğitim dolaylı
olarak da yaklaşık 20 bin kişiye
ulaştı. Eğitimlerde katılımcılar
en çok e-devlet işlemlerine,

sosyal medyanın ve internetin
güvenli kullanımına yönelik
sorular sordu. Özellikle 3544 yaş arası kadınların yoğun
ilgi gösterdiği eğitimlere
kadın katılım oranı yüzde
92 oldu. Katılımcıların yüzde
88’i ilk kez e-devletin nasıl
kullanılacağını bu eğitimlerde
öğrenirken, yüzde 12’si ise
proje kapsamında ilk kez
internetle tanıştı. Türk Telekom
Akademi’den 70 eğitmenin
yanı sıra 50 Türk Telekom
çalışanı da gönüllü olarak
eğitmenlere destek verdi.
Toplam 120 eğitmen proje
kapsamında 311 saat eğitim
sundu.
Konuyla ilgili düzenlenen
toplantıda bilgiler veren Türk
Telekom Pazarlama Genel

Müdür Yardımcısı Hakan
Dursun, “Türkiye’yi karış karış
gezerek 38 ilde internet eğitimi
verdik. Bu amaçla teknoloji
sınıfı olarak tasarladığımız
gezici eğitim tırımız 11 bin
kilometre mesafe kat etti. Yani
Türk Telekom, teknoloji eğitimi
için 51 günde neredeyse
dünyanın çapı kadar yol kat
etti. Teknoloji Seferberliği
kapsamında, gelecek yıl
Türkiye'nin en ücra köşesine,
köylerine kadar gideceğiz”
dedi. Toplantı sonunda 2018
yılı odaklı sorumuza yanıt veren
Hakan Dursun, “Bu çalışmanın
ikinci fazı 2018 baharında
başlayacak. En ücra köy ve
kasabalara ulaşacağız ve bu
süreçte eğitim içeriğini daha da
zenginleştireceğiz” dedi.

PC'de stok
yapan kazanıyor

Bu sayıda.
• Dokuz Eylül
Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği kaynak
sıkıntısı çekiyor
(Sayfa 2)

• SNI, Avrupa PC
pazarında birinciliğe
oynuyor
(Sayfa 7)

• Program Hastanesi,
PC pazarında kampanyalar son

Kampanyaların içeriğine göz atıl

hızla devam ediyor. Yoğun kam

dığında genel anlamda PC konfigü-

panya

yararlanmak

rasyonlarının yükseldiğini görmek

için sadece 1 ay var. Eylül ayı ile

olası. Artık hemen tüm PC'lerde

birlikte PC satışlarının arttığı bir dö

mutlaka 1-2 modelin çokluortam

• APC'de yeni kanal

neme giren şirketler,

özellikli

stratejisi

döneminden

yılsonunda

olduğu

dikkat

PC'de 8 MB bellek, 540 MB sabit

şebilmek için son kullanıcıya yöne

disk

lik oldukça cazip kampanyalar dü

standart olmuş durumda. PC kam

zenliyor. PC ile birlikte verilen yazı

panyalarında şirketler fiyat/perfor-

lım ve CD ürünleri ile 3, 5, 6, 12 ay

mans açısından kullanıcıya uygun

lık vadeler PC satışlarını artıran un

olan en az bir model bulundurarak

surlar arasında. Satışların arttığı bu

hem fiyata hem yüksek konfigüras-

dönemde gelebilecek talepleri tam

yon ve kaliteye duyarlı kullanıcıları

olarak değerlendiremeyip ürün stoğu yapmayan şirketleri zor günler
bekliyor. Şirketlerin bazıları yoğun
kampanya döneminde ürün sıkıntı
sı yaşadıklarını söylerken, ürün bu
lamadığı için kampanyaya çıkama
yanlar da var. Görünen o ki, ürün
stoklayıp

zamanında

kullanıcıya

teslimat yapanlar kazanacak.

renkli

ekran

uygulaması başlatıyor
(Sayfa 10)

çekiyor.

hedefledikleri satış rakamlarına eri

ve

hizmet ortaklığı

(Sayfa 13)

neredeyse

IBM'in yeni
rotası; ağ merkezli
bilgi işlem

çekmeye çalışıyor.
Düzenlenen kampanyalarda en
fazla 486DX4-100 model PC'lerin

Ancak işletim sistemi olarak Win

220 bini bulabileceği yorumunu ya

yer aldığı dikkat çekiyor. Arkasın

dows

pıyor.

dan da Pentium 75 modeli geliyor.

3.1'in verilmesi de dikkati çekiyor.

95

yerine

hâlâ

Windows

Sonuç ne olursa olsun Türkiye

Kampanyalarda fiyatlar, 486DX4-

Öte yandan İnterpro Pazar Araş

PC pazarı bu yıl son derece hare

100 MHz modeli 70-75 milyon TL,

tırma Merkezi'nin yaptığı 3 aylık

ketli bir grafik çizdi. Sektör 1 9 9 5 ' i n

Pentium 75 modeli 85-90 milyon

sektör raporlarının üçüncüsündeki

umut

TL, Pentium 90 modeli ise 100-110

sonuçlara göre, Ocak-Eylül 1995

1 9 9 6 yılına daha iyimser bakmaya

milyon TL arasında değişiyor. Şir

döneminde Türkiye'de toplam 115

başladı. 1 9 9 5 yılı sonunda PC satış

ketlerin çoğu 15 gün ile 1 ay arasın

bin adet PC satışı gerçekleşmiş. Pa

sıralamasında listede sürpriz geliş

da değişen kampanya sürelerinde

zar Araştırma Merkezi'nin 1995 yılı

meler olacağı görülüyor. Yıllardır

fiyatlarını TL olarak veriyor.

toplam PC satışı tahmini ise 180 bin

PC satışlarında birinciliği kimselere

adet.

kaptırmayan IBM'İ zorlayan HP, bu

Kampanyadaki PC modellerinin

vaat

eden

penceresinden

yanında çeşitli yazılımlar da bulu

Bu arada sektörde yıl sonu PC

yıl ciddi bir atak yaparak ön sırala

nuyor. DOS ve Windows 3-1 işletim

satışlarına yönelik çeşitli tahminler

ra geçti. Önümüzde Aralık ayı var,

sistemi paketlerinin yanı sıra buna

yapılıyor. Bazı şirketler 1993 yılın

sektör öylesine

ek olarak ticari yazılım ya da ofis

daki gibi PC satışlarının 150 bini ge

mizm yaşıyor ki, bu sürede ilk üç

paketleri de beraberinde veriliyor.

çemeyeceğini söylerken, bazıları da

PC şirketi sıralaması da değişebilir.

büyük

bir dina

Başkan Gerstner'in yeni viz
yonu ile IBM, "network-centric
computing"

adlı

ağ

merkezli

bilgi işlem alanına yöneliyor.
Şirket tüm ürün ve şirket yapı
lanmasını bu doğrultuda yeni
den gözden geçiriyor. IBM Baş
kanı ile yapılan bir söyleşide,
şirketin

donanım

ve

yazılım

üreticiliğine devam edip etme
yeceği sorusunu Gerstner, "Ba
şarılı olduğumuz sürece sürdü
receğiz. Eğer başarılı olamazsak
bu alandan çekileceğiz" şeklin
de yanıtlıyor.

(Ayrıntılı haber
sayfa 16-17'de)

Ankara'da su borcuna akıllı kartla çözüm
Ankara Su ve Kanalizasyon İda

Elektronik Ölçü Aletleri Sanayi ve

ön ödemeli sisteme geçiyor. 3 bin

Ticaret Ltd. Şti. yürütüyor.

aboneye

uygulanması

düşünülen

Öte yandan, benzer bir uygula

bu sistemle ASKİ'nin öncelikli he

ma ise, yine Ankara Büyükşehir

defi, borçları 3-5 trilyonu bulan çe

Belediyesi'ne bağlı EGO'da yürütü

şitli kamu kuruluşlarından su para

lüyor. EGO, 10 bin doğalgaz saya

larını peşin olarak almak. Yeni dü
Comdex/Fall95 yapıldı

Teknolojinin şov ile
buluştuğu nokta:
Comdex'95
biri

olan

Com-

dex/Fall'95, 13-17 Kasım 1995 ta
rihlerinde . Las

sokulacak

adet ön ödemeli elektronik kartlı

olan ön ödeme sisteminin ihalesi

doğalgaz sayacını kapsayan yeni

ise, Haziran ayında yapıldı. Yakla

bir ihale daha açtığı öğrenildi.

(Ayrıntılı haber sayfa 3 'de)

Uydu iletişiminde yeni uygulamalar

Dünyanın en büyük BT organi
zasyonlarından

EGO'nun Kasım ayı içinde 40 bin

kartlarla

şık ihale bedeli 1 milyon dolar olan

N
Ö

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

cında ön ödemeli sisteme geçti.

zenlenecek su sayaçları ve akıllı
uygulamaya

E
C

bu sistemin çalışmalarını AlfaGas

resi (ASKİ) 15 Şubat 1996 tarihinde

Vegas'ta

yapıldı.

Fuarda ön plana çıkan üç konu, In
ternet, çokluortam ve ağlar idi.
(Ayrıntılı haber sayfa 19-21 'de)

Verinet, uydu haberleşmesinde yeni bir 'teknolojik ilk'e imza attı.
VSAT şebekelerinde IBM'in SNA mimarisi çerçevesinde, Akbank'ın
Istanbul-Erzurum şubeleri arasında FEP to FEP adı verilen uydu
haberleşme uygulamasını gerçekleştirdi. Verinet A.Ş. Genel Müdürü

Melih Ağusman, söz konusu uygulamanın, bankaya hızlı cevap verme
süresi sağladığını belirtiyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 4'de)

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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ABD’de Türk yoğurdu ve Türkiye’nin
girişimcilik potansiyeli buluşuyor

Chobani markasıyla ABD’de gıda sektöründe öne
çıkan iş adamı Hamdi Ulukaya’nın geçtiğimiz yaz
başlattığı girişimci destek programları için ikinci
dönem başvuruları başlıyor. Hamdi Ulukaya Girişimi
çatısı altında geçtiğimiz yaz Türk girişimcilere yönelik
başlatılan programlara dahil edilmek üzere, yeni kayıt
döneminde Amerika programına 24 girişimci adayı
ve 6 startup davet edilecek. Startup Destek Programı
başvuruları 15 Aralık - 20 Ocak arasında yapılabilecek.
Girişimci Adayı Destek Programı için ise başvuru tarihi
13 Ocak - 18 Şubat 2018. 5 yıl için toplam 5 milyon
dolarlık bütçeyle oluşturulan Hamdi Ulukaya Girişimi
(HUG), girişimci adaylarına ve dünyaya açılmak isteyen
startup’lara Türkiye ve Amerika’da eğitim ve danışmanlık
desteği veriyor. Başvurular ise www.ulukayagirisimi.com
adresinden yapılabilecek.

Serbest iş süreçlerinde tam
kontrol

İşverenler ile serbest çalışanları (freelancer) buluşturan iş
platformu SanalUzman.com, yeni nesil “freelance çalışma”
modeline, çağdaş çözümlerle katkıda bulunuyor. SincApp
uygulaması ile işverenlerin “kaliteli hizmet”, uzmanların
“ödeme” almakta yaşadıkları sıkıntılar en aza iniyor.
Uygulamayı kullanmayı tercih edenler SincApp’ı
bilgisayarlarına indirerek işlerini, çalıştıkları programları,
çalışma saatlerini “ekran ve dilerlerse “kamera
görüntüsü” hâlinde sistemde tutabiliyor. Bu verilerin
otomatik şifrelenmesiyle, ilgili görüntüleri sadece işin
uzmanı ile işvereni görebiliyor. İşverenler, uzmanların
tuttuğu SincApp verileri ile işin aşamalarını, istedikleri
zaman Bana Özel > İşler > İşi İzle sekmelerine tıklayarak
takip edebiliyor. Bir anlaşmazlık halinde taraflardan
biri hakemliğe başvurduğunda; SanalUzman Hukuk
Departmanı, SincApp verilerini uzmanın veya işverenin
yetkilendirmesiyle inceliyor, avukat ve bilirkişi yardımı ile
en doğru karara varılıyor, taraflar uzlaştırılıyor, uzmana
hak ettiği ücret iletiliyor. Uzlaşmanın sağlanamaması
durumunda ise SincApp kayıtları; mahkemelerde delil
niteliği taşıyor.
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Yetenekler tam da bunları
istiyor!

Türkiye’de faaliyet gösteren
en gözde şirketlerle en iyi
yetenekleri bir araya getiren
toptalent.co’nun 2018’in
yetenek trendlerini ve en
iyi yeteneklerini şirketine
çekmek isteyenler için
tavsiyeler içeren “2018 yılı
en iyi yetenekleri çekme
trendleri” raporuna göre;
özellikle millenniallar
girişimcilik aşkıyla yanıp
tutuşurken, şirketlerin
tercih edilirliğinde; sunduğu
teknolojik imkanlar, mesleki
gelişim veya kariyer gelişim
fırsatları, ofis ortamı ve
tasarımı etkili. Bu neslin,
iş ararken aktif olarak
sosyal medyayı kullandığına
değinen toptalent.co;
çalışanların çocuklarına
sigorta yaptırmak, burs
desteği vermek, ailesindeki
bireylerin doğum gününü
kutlamak gibi faaliyetlerin
yetenekleri şirkete çekmek
ve tutmak için önemine
dikkat çekiyor. Toptalent.
co’nun “2018 yılı en iyi
yetenekleri çekme trendleri”
raporunun detayları şöyle:
1. Girişimcilik yükselişte:
Mark Zuckerberg, Jack
Dorsey, Sergey Brin, Larry
Page gibi hızla milyoner

olan genç girişimciler,
millennial’ların hedefi ve
böyle olunca, girişimcilik
aşkıyla yanıp tutuşan
yetenekleri şirketlerde
tutmak zorlaşıyor. Bu
nedenle birçok yenilikçi
şirket, içerdeki girişimcilere
destek vermeye başladı.
Google, 3M, Intel bu
konuda programlar için
adımlar atıyor.
2. Teknoloji çok fazla
önemli: 2016 yılında 10
ülkede 4 bin çalışan ile
gerçekleştirilen “Future
Workforce” araştırmasına
göre, katılımcıların yüzde
82’si teknolojinin işyeri
seçiminde önemli olduğunu
ifade ediyor. Özellikle
genç çalışanlara; en yeni
model laptop, telefon, hızlı
internet gibi en iyi teknolojik
donanımı sağlamak bu
nedenle önemli.
3. Yeteneğin gelişimine
katkı: Millennial’ların
yüzde 87'si mesleki gelişim
veya kariyer gelişim
fırsatlarının çok önemli
olduğu kanısında. Öyle
ki, çalışanların yüzde 40’ı,
işiyle ilgili yeterli eğitim
alamaması yüzünden ilk
yılında görevinden ayrılıyor.
Bu nedenle yeteneklerin

gelişimine katkı sağlamak,
yetenek çekmek konusunda
çok önemli.
4. Ofis ortamı: Nowa
Style Group’un yaptığı
araştırmaya göre, çalışanların
yüzde 74,3’ü, ofis ortamı ve
tasarımının iş seçiminde de
önemli olduğunu belirtiyor.
5. Sosyal medya ve iletişimin
gücü: IBM’in “Smarter
Workplace Institute”
araştırmasına göre,
yeteneklerin yüzde 89’u
iş arayışında aktif olarak
sosyal medyayı kullanıyor.
Bu yönüyle sosyal medya
kanalları; bir şirketin ne
iş yaptığı, hedefleri, nasıl
yetenekler aradığı, içeride
çalışanların nasıl kişiler
olduğu gibi şirketi ‘ideal
işyeri’ yapabilecek tüm
unsurları paylaşmak adına
önemli bir mecra.
6. İş-özel hayat dengesi:
Özellikle Türkiye gibi ailenin
hayatın merkezinde olduğu
bir ülkede, en iyi yetenekleri
şirketlere kazandırmak için
çalışanların ailelerine önem
vermek kritik.
Çalışanların çocuklarına
sigorta yaptırmak, burs
desteği vermek, ailesindeki
bireylerin doğum gününü
kutlamak gibi faaliyetler,
yetenekleri şirkete çekmek
ve tutmak adına önemli.
7. Esnek çalışma ve mobil
çalışma küresel gündem:
2020 yılında işgücünün
yüzde 50’sinin esnek
çalışma sistemine geçeceği
öngörülüyor. Amazon,
Facebook gibi esnek çalışma
saatleri sunan firmalar bu
nedenle yeni neslin ilgisini
çekiyor. Kendi çalışma
zamanını kendisi belirlemek
isteyen Y ve Z kuşağı,
esnek çalışmaya da önem
veriyor.
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D-Smart’ta görev değişimi

Arena’nın yeni Genel Müdürü Çelik
Arena’nın Genel Müdürü
Serkan Çelik oldu. Çelik,
2007 yılından bu yana
Arena’da Mali İşlerden
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı ve Paynet
Ödeme Hizmetleri’nin
Genel Müdürü olarak
görev yapıyordu. Harvard
Business School General
Management Programı
ve İstanbul Üniversitesi
İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Serkan Çelik, 1996
– 1998 yıllarında Denge Denetim, 1998 – 2007 yıllarında
PricewaterhouseCoopers bünyesinde vergi, mali hukuk ve
muhasebe tekniği konularında danışman olarak görev aldı.
Arena bünyesinde 2007 yılından bugüne tüm grup şirketlerinin
mali işlerinin yönetilmesinden sorumlu olan Çelik, bu görevinin
yanı sıra Paynet Ödeme Hizmetleri’nin de kurucu Genel
Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

Huawei’de atama
BT sektörünün deneyimli ismi Cem Sezer, Huawei Orta Asya ve
Kafkasya Bölgesi Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi. 2014
yılından bu yana Huawei Türkiye Pazarlama Direktörü olarak
görev yapan Sezer, Huawei’nin Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nin
operasyonlarının yürütülmesinden sorumlu olacak. 2004’te Yıldız
Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Cem Sezer,
2013 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA’i tamamladı. İş
hayatına 2005’te Samsung Electronics’te başlayan ve pazarlama
departmanı içerisinde sırasıyla Pazarlama Uzmanı ve Pazarlama
Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında görev yapan Sezer, 2009’da
markanın Mobil Ürünlerinden Sorumlu Pazarlama Müdürlüğü’ne
getirildi. Sezer, 2013 yılında ise Yandex Türkiye’de CMO olarak
görev yaptı.
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Doğan Grubu’nda 2002 yılından
beri farklı kademelerde görev
yapan Mükremin Sarıer, Nisan

2016’dan bu yana yürüttüğü
D-Smart’taki görevini, halen
Doğan Dağıtım A.Ş. İcra Kurulu
Başkanı olarak görev yapan
Kürşat Demircioğlu'na devretti.
Böylece Demircioğlu, 20 Kasım
2017 itibariyle D-Smart İcra
Kurulu Başkanı olarak atandı.
Doğan Grubu’na 1 Nisan 1988
yılında katılan Demircioğlu,
Hürriyet Ofset Matbaacılık
ve Gazetecilik A.Ş., Hürriyet
A.Ş.’de Muhasebe ve Mali İşler

Yöneticiliklerinin ardından 2001
yılından Ekim 2016’ya kadar
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık
Pazarlama A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Murahhas Üyesi ve
Genel Müdürlük görevlerini
yürüttü. Şubat 2017’den bu
yana Doğan Dağıtım A.Ş. İcra
Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren
Demircioğlu, Kasım 2017 itibarı
ile mevcut görevinin yanı sıra
D-Smart İcra Kurulu Başkanlığı’nı
yürütmeye başladı.

Cardtek Pazarlama Direktörlüğü
görevine Çelik atandı
Cardtek’in Pazarlama
Direktörlüğü görevine
Fatih Serdar Çelik getirildi.
Özellikle bankacılık ve ödeme
sistemleri sektöründeki
deneyimiyle Çelik, şirkette
Pazarlama Yönetimi’nden
sorumlu olacak. 2000 yılında
Kocaeli İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden mezun
olan Fatih Serdar Çelik,
2002 yılında İngiltere’de
Southampton University’de
MBA yüksek lisansını
tamamladı. 2003 yılında
BankEuropa’nın Bireysel
Bankacılık Pazarlama
Departmanı’nda Ürün

Yönetici Yardımcısı olarak
kariyerine başlayan Çelik,
2004 ve sonrası Akbank
Ödeme Sistemleri Pazarlama
Departmanı’nda çeşitli
pozisyonlarda uzman olarak
görev aldı. 2006’da yine
Akbank Ödeme Sistemleri
Pazarlama Departmanı
bünyesinde Kredi Kartları
Portföy ve Kampanya
Yöneticiliği yapan Fatih
Serdar Çelik, 2009 yılına
kadar devam ettiği görevinin
ardından, Axess Kredi Kartı
Ürün Yöneticisi olarak
atandı. 2011 yılında Akbank
Ödeme Sistemleri Müşteri

Kazanımı ve Kanal Geliştirme
Müdürü olan Çelik, 2016’ya
kadar bu görevini sürdürdü.
2014-2016 arasında
Sabancı Üniversitesi’nde
Executive MBA yüksek lisans
programını tamamlayan
Çelik, 2015 yılında Amerika
Massachusetts Institute
of Technology (MIT
University) Sloan School
of Management’ta verilen
Liderlik Sertifika Programı’na
katıldı. Çelik, 2017 içinde
enerji sektöründe faaliyet
gösteren bir şirketin de
Pazarlama Grup Müdürlüğü
görevini yürütmüştü.

BThaber

ETKİNLİK TAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R
9 Aralık 2017
3. Akdeniz Bilişim Zirvesi
Mimar Sinan Kongre Merkezi Antalya
AYRINTILI BİLGİ:
www.akdenizbilisimzirvesi.com

18 Ocak 2018
BTvizyon Bursa Toplantısı
Divan Otel Bursa
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

12 Aralık 2017
ICTConf 17'
Tekirdağ
AYRINTILI BİLGİ:
www.ictconf.net

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

14 Aralık 2017
BTvizyon Girne Toplantısı
Kıbrıs
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

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
4-5 Aralık 2017

Y U R T İ Ç İ

Y U R T D I Ş I

4–6 Aralık 2017
Gartner Application Strategies and
Solutions Summit 2017
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ:
www.gartner.com/events-na/applications/

9-12 Ocak 2018
CES
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ:
www.ces.tech/

15 Aralık 2017
IBS Anne Çocuk Fuarı
İstanbul Kongre Merkezi
AYRINTILI BİLGİ:
www.ibsfuar.com

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

Sıcağı soğuğu belli olmayan
günlerden merhaba,
Bu hafta mektubuma önemli
bir veri ile başlıyorum.
Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ı
günün 3 saat 1 dakikasını
sosyal medya kullanarak
geçiriyor. Bu oran, Türkiye
nüfusunda 48 milyon vatandaş
demek. Ajans Press’in ‘We
are Social 2017’ verilerinden
derlediği bilgilere göre, 48
milyon kişilik kitlenin yüzde
87’si düzenli olarak her gün
internete girerken, online
ortamda 3 saati sosyal
medyada olmak üzere 6
saat 46 dakika geçiriyor.
Türkiye’de interneti aktif
kullanan kitlenen tamamı
da en az bir sosyal medya
platformunun kullanıcısı ve
üyesi. Türkiye’deki internet
kullanıcılarının en fazla
kullandığı kanal ise yüzde 57
ile YouTube ve onu yüzde 56
ile Facebook, yüzde 45 ile de
Instagram izliyor.
Madem bu kadar internette
vakit geçiriyoruz, sivil toplum
kuruluşlarına da desteği
esirgemeyelim, di mi? Hem
şirketlerin müşterilerine
birçok farklı kanaldan gerçek
zamanlı mesajlaşarak hizmet
vermelerini sağlayan online
platform SOR'UN, Sivil Toplum
Kuruşları Destek Programı’nı
başlatmış. Program
çerçevesinde sivil toplum
kuruluşları, SOR’UN Chat,
Social ve Help ürünlerini tüm
süreçlerinde kullanacak.
Bu arada, biliyorsun,
Bankalararası Kart Merkezi’nin
(BKM) öncülük ettiği
Türkiye’nin sosyal fayda
odaklı ilk iletişim platformu
SosyalUp, sivil toplum bilincini
yükselterek, sosyal problemleri
çözmeye odaklanan
aktörleri buluşturuyor. Hem
SosyalUp sitesinde sosyal
girişimcilik ekosistemindeki
tüm gelişmeler, bu alanda
çalışmalar ile toplumlara nasıl
bir fayda ve değer üretildiği
takip edilebiliyor. SosyalUp ile
STK’lara yeni iletişim fırsatları
sağlanarak bağış kültürünün
dijital olanaklarla gelişmesine
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STK’lara destek kanalları
çeşitleniyor madem…

de katkı sunuluyor. Bildiğin
gibi, tam 5 yıl önce hayata
geçen BKM Express,
kullanıcılarına sağladığı hızlı
kolay ve güvenli alışveriş
deneyiminden sonra, Türkiye’yi
e-bağış kavramıyla da tanıştırdı
ve sosyal faydayı hedefleyen
projesi sayesinde “Dönüştüren
Pazarlama Etkisi-Pozitif
Sosyal Etki (Toplumsal Alan)”
kategorisinde Felis Ödülü’nün
de sahibi olmuştu.
Şimdi, tam da senin sevdiğin
gibi oyun vakti… Bağımsız
geliştirici ekip Abyss
Gameworks tarafından
geliştirilen TARTARUS adlı
bulmaca türündeki bilim kurgu
oyunu Steam üzerinden satışa
çıktı. Hikayesiyle ve zorlayıcı
bulmacalarının yanı sıra Unreal
Engine 4 teknolojisinin de
etkisiyle oyun, bizim gibi
bulmaca türü oyunseverlere
farklı bir macera sunuyor.
Oyunda biz, TARTARUS isimli
maden araştırma gemisindeki
aşçıyız. Bilinmeyen bir
nedenden ötürü harekete
geçen geminin güvenlik
protokolü, ekibi oldukları
yerde alıkoyuyor. Onları
kurtarabilecek tek kişi biziz
ve bunun için de gemideki
terminalleri haklamamız gerek.
Biz aşçılar dilerim gemiyi
kurtarırız, Steam sayfamız da

http://store.steampowered.
com/app/608530/TARTARUS/.
Yine oyunlara devam edeyim.
Uzun yıllar uluslararası bir
şirkette yöneticilik yapan Alp
Saraçoğlu, çocukları ile daha
fazla zaman geçirmek için
istifa etmiş, Kerem ve Melisa
ile oynadığı oyunları da “Haydi
Baba Oyun Oynayalım”
videoları başlığında internette
paylaşmış. Ama yetmemiş. Bu
videolara olan ilgi artarken,
takipçilerden gelen talep
de Saraçoğlu’nu girişimci
yapmış. Latince “oyuncu
minik” anlamında gelen Ludio
Minima markasıyla Türkiye’nin
ilk “Oyun Hamuru Kartları”nı
geliştiren Saraçoğlu, dijital
dünyaya sıkışmış çocukları
gerçek oyunlarla ve daha
da önemlisi ebeveynleri ile
buluşturuyor. İlk seri Sayılar,
Hikayeler ve Hayvanlar olarak
üç kategoriden oluşuyor. Her
kategorideki kutunun içinde 2
parçalı 5 kart ve 2 adet oyun
hamuru var. Malum yerim dar,
derin mevzunun linki www.
ludiominima.com.
Sıra çevresel gündemimde…
Prysmian Group Türkiye,
enerji sektörünün farklı
alanlarından temsilcilerini
bir araya getiren 10. Enerji
Kongresi ve Fuarı’na (EIF 2017)
katılmış ve Türkiye’nin yerli

enerji politikalarında güneş
enerjisinin önemine dikkat
çekmiş. Türk Ytong Bilecik
Fabrikası ise sanayi tesislerinin
çevre yönetimi konusunda
duyarlılığını artırmak ve sağlıklı
çevre koşulları oluşturmak
amacıyla iki yılda bir verilen
‘Sağlıklı Kentler Birliği
Çevreci Tesis Ödülü’ne layık
görülmüş. İDO da Uluslararası
Standardizasyon Örgütü
ISO’nun Çevre Yönetim
Sistemi ISO14001:2015
versiyonuna geçişini
sektöründe ilk tamamlayan
kuruluş olmuş.
Bu arada, müşterilerine
e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
başta olmak üzere e-Dönüşüm
ürünlerinde yenilikçi
çözümler sunan eFinans,
yeni kurumsal kimliğini
duyurmuş. eFinans’ın yeni
logosu, içinde bulunduğumuz
dijital çağın dinamizmini
yansıtıyor, eFinans’ın dijital
çağa uyumunu vurgularken,
sade görünümüyle dikkat
çekiyor. eFinans’ın hayata
geçirdiği bir yenilik de internet
sitesinin yeni versiyonunu
devreye almak olmuş.
eFinans’ın web sitesi deneyim
ile birlikte yenilenen altyapısı
da, yeni web teknolojileri ile
hazırlanmış, arama motoru
dostu semantik kod yapısı,
tarayıcı ve cihaz uyumlu, hızlı
erişilebilir, dinamik ve modüler
özellikleriyle, marka için
sürdürülebilir dijital bir varlık
olarak ziyaretçilerini bekliyor.
Yenilikler ödülsüz kalmaz,
malum. İTÜ’nün teknoloji
geliştirme bölgesi İTÜ ARI
Teknokent’in girişimcilik
kuluçka merkezi İTÜ
Çekirdek’in düzenlediği ve
dünyada girişimcilere en
fazla kaynak sağlayan ilk üç
girişimcilik yarışması arasında
yer alan Big Bang Startup
Challenge, bu yıl girişimcilere

ulaştırdığı kaynak ile dünya
birincisi olmuş. Başvuran
11 bin girişim arasından
sıyrılarak 23 Kasım’da UNIQ
İstanbul’daki finalde 20 finalist
ve yatırımcı ilgisi çeken bazı
yarı finalist gruplar, ikinci
tur yatırımlarını alan İTÜ
Çekirdek girişimleriyle birlikte
tam 17 milyon TL’lik hibe
ve yatırımlardan pay almış.
Final sonunda en çok yatırımı
alan ilk üç girişim ise Eyedius,
Nanomik ve Scoutium.
Açılışı girişimlerle yaptım,
ödüllere devam… Koç
Üniversitesi tarafından,
Türkiye’nin yetiştirdiği,
evrensel bilgi birikimine
katkıda bulunan başarılı
ve öncü bilim insanlarını
ödüllendirmek ve bilimin
gelişmesini teşvik etmek
için başlatılan “Koç
Üniversitesi Rahmi M. Koç
Bilim Madalyası”nın bu yıl
ikincisi takdim edilmiş. Ödül,
makroekonomik büyüme ve
kalkınma, çalışma ekonomisi
ve politik ekonomi konularında
çığır açan katkıları ile Prof.
Dr. Daron Acemoğlu’nun
olmuş. ABD merkezli
pazar araştırmaları şirketi
International Data Corporation
(IDC) Türkiye tarafından verilen
“Finans Teknoloji Ödülleri”nde
Türkiye İş Bankası; Dijital
Kumbara ve Maximum
Mobil uygulaması ile 4 farklı
kategoride ödül almış.
Ford Otosan’ın Ford
Otosan Sancaktepe Ar-Ge
Merkezi’nde gerçekleştirdiği,
mühendislik öğrencileri ve BT
profesyonellerini araç verilerini
kullanarak Google Android
tabanlı yazılım geliştirmeye
davet eden “OpenXC
Hackathon”unda kazanan
ekipler belli olmuş. Birinciliği
yeni sürücüler için interaktif
yardımcı pilot Ford Friend
uygulaması ile Mekatron ekibi
kazanırken, Ceyhun&Yavuz
ekibi ikinciliği, Boun Hackers
ekibi ise üçüncülüğü elde
etmiş.
Bu haftayı böyle tamamlarken,
haftaya yine görüşelim
diyorum,

REKLAM SATIŞ GRUBU
YIL 22
SAYI 1149
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Digital transformation awareness in the
public is increasing rapidly
The Public Informatics
Summit, one of Turkey’s
biggest events in the field
of information technology,
took place in Antalya with
the motto of “Explore
Potential with Informatics”.
Transportation, Maritime
Affairs and Communications
Ministry Undersecretary
Suat Hayri Aka, General
Director of Communications
Ensar Kılıç, Mayor of Serik
Ramazan Çalık, Head
of Public Informatics
Professionals Association
Assoc. Prof. İzzet Gökhan
Özbilgin and a total of
approximately 650 people,
including more than 200
public institution senior
informatics managers
attended the Summit.
“Digital transformation in
the public is very important”
Ensar Kılıç, General
Manager of Communication
within the Ministry of
Transportation, Maritime
Affairs and Communications,
who is the Founding
President of the Public
Informatics Professionals
Association, said that
Turkey has reached the
highest level of coverage,
speed and capacity in the
field of communication
when compared to
European countries in the
opening ceremony of the
Summit. Kılıç expressed
that the public and private
sectors are the inseparable
pieces of a puzzle. Kılıç said
that: “We launched such an
initiative in 2015, organized
the second summit and the
third event.” and stated that
the association reached wide
masses like a
growing snowball every day
and did very useful work.
Kılıç stated that the main
theme of the summit is
digital transformation
and added: “The digital
transformation is important,

the digital transformation
and the cyber security are
the themes of all the factors.
We are a ministry of actions.
Digital transformation is very
important in the public.
The digitalization of the
public data is necessary at
first. Then, it needs to be
turned into open data. The
open data is significant
for the private sector’s
producing new added value
and services.
It is necessary to integrate
the support of the private
sector together with
the new domestic and
national software. With
these new value added
services, we need to be
able to progress quickly to
the point of reaching the
goal of 2023. The digital
transformation in the public
has never reached such a
high level of awareness
and a consciousness as in
the past year. We will have
a very serious and rapid
transformation with the road
maps to be put forward.”
At the “2nd Public
Informatics Summit”
organized with the motto
of “Explore Potential

with Informatics”, poster
presentations of informatics
projects realized in the public
were made.
At the summit, a session
was carried out with the
participation of Ministry
of Justice Senior Advisor
Servet Gül, SGK Information
Systems and Cyber Security
Department Head Yenal
Arslan, Ministry of Health
System Management
Department Head Fatih
Uluçam, Prime Ministry
Disaster and Emergency
Management Authority
(AFAD) Information Systems
and Communication
Department Head İrfan
Keskin and moderated by
Supreme Board of Elections
General Director of
Electoral Register Ayhan
Okurer.
Ayhan Okurer stated that
the main agenda item
of the public informatics
summit is digitalization in
the public and emphasized
the importance of public
institutions’ work in the
name of digitalization.
Ministry of Justice Senior
Advisor Gül explained how
the proceedings in the affairs

of justice progressed from
history to day, and how we
evolved from the typewriters
to the highest technology.
AFAD Head of
Information Systems
and Communications
Department Keskin noted
that technology is important
in every field of the
informatics age. Keskin said
that: “Digital transformation
in the public sector is an
extremely critical concept
and we have to keep an eye
on its fiction. However, if
we exist with a digitalization
model having the domestic
money in the country, then
we can benefit from this
nationally.”
With the attendance of
senior officials from public
and private sectors as
well as the panels and
team games organized by
public and private sector
representatives,
the innovations in
informatics, cyber security
systems, how to protect
institutions against cyberattacks and the investments
in this area were also
evaluated.
‘We should have an

informatics sector not only
consumes but also produces’
Expressing that they had
an exciting process for
the summit, the Public
Informatics Professionals
Association Assoc. Prof.
İzzet Gökhan Özbilgin
said: “Every event we
organize has begun to
have a big influence and
we are growing bigger.”
Özbilgin, stating that they
are the representatives and
employees of an important
sector, said that they are
being mentioned in every
environment like football,
from ages 7 to 70, everyone
has either a tablet or talking
about having one.”
Özbilgin stated that everyone
mentions of R&D,
innovation and technology
and said: “We should
have an informatics sector
that is not only spoken
and consuming but also
producing.
Our country is making
informatics projects and
digitalization is still going on.
Digital transformation is the
way of entering among the
first 10 economies
of the world in 2023.”

TOTOLINK’TEN YIL SONU KAMPANYASI
1 Adet TOTOLINK A2000UA AC1200
Kablosuz Dual Band USB Alana

2 Adet TOTOLINK A008 KIT 2.4G 8dBi
Çok Yönlü Anten HEDİYE
TOTOLINK A008 KIT 2.4G 8dBi
Çok Yönlü Anten
2.4GHz bantında IEEE 802.11n/g/b standartları

TOTOLINK A2000UA AC1200 Kablosuz Dual Band USB
IEEE 802.11ac/a/b/g/n standartlarında, 1167Mbps data iletimi
2.4GHz ve 5GHz bant hızları
Güçlü USB 3.0 teknolojisi
Tek tık WPS bağlantı ile kolay kurulum

8dBi yüksek kazanç ile geniş kapsam alanı
RP-SMA dişi konnektör
Kolay kurulum

1 Adet TOTOLINK EX750 Dual Band
Wifi Alan Genişletici Alana
TOTOLINK EX750 Dual Band Wifi Alan Genişletici
802.11ac/a/b/g/n standardları
11AC WiFi Teknolojisi
Eş zamanlı çift band kullanımı (2.4G bandında
300Mbps veya 5G band 433Mbps hız)
Tek tık WPS bağlantı ile kolay kurulum ve Wi-Fi alan genişletme
Stabil ve kesintisiz iletişim için çift anten

31.12.2017 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

2 adet Powerway
Mobil Şarj Adaptörü
HEDİYE

e-Notification obligation for urban transformation
Prime Minister Binali Yıldırım
at the 5th Congress of
Urban Transformation and
Strategic Approaches spoke
as: “We will now pass
electronic notification in
urban transformation.” On
22 November, at the congress
held in Antalya Belek, pointing
out that there are people
who mislead the citizens
in the process, the Prime
Minister Yıldırım said that “For
example, with a fraudulent
share transfer they move the
addresses abroad and cause

the problem of notification.
Underneath, there is an ulterior
motive to cut the speed of
transformation. We will now
realize electronic notification in
urban transformation.”
Evaluating this decision,
TÜRKKEP Chairman M.
Kurtuluş Nevruz pointed
out the importance of
e-Notification in terms of
urban transformation and gave
the following information:
“This application, which will
cut down on the initiatives
with malicious intentions

that have brought the urban
transformation process to the
forefront, will bring a new
breath to the construction
sector. Notifications prepared
in electronic environment by
the authorities authorized
to issue notices stipulated in
the Notification Law shall be
communicated to the receivers
via registered e-mail in an
irrefutable and irrevocable
manner in accordance with
the e-Notification Regulation.
The Electronic Notification
System ensures that the

notification is sent to the
addressee’s e-Notification
address via the information
systems and that this message
is delivered in the electronic
records of the account. This
communiqué gives the same
result as the notification made
in the physical environment.
e-Notification system, public
institutions and organizations
and all legal and private
persons can be members. In
this system, the authorities
authorized to issue the
notification in the Notification

Law may send e-Notifications.
We provide information
security and personal
data protection through
e-Notification. The system
does not leave any room for
complaints as to when the
notification was made, who
sent it and who the recipient
was, what the notification was
sent and what the attachments
were. Notifications made in
this way save paper, time and
energy. We keep the evidences
formed in the e-Notification
system for 30 years.”

New generation technologies change the way of doing business
The development of the
technology world is changing
the habits of every aspect
of the business world.
Companies preparing for a
new era within Industry 4.0
and operating in different
areas do not want to miss
this transformation process.
Of course, IT companies are
the biggest supporters in
this process. With 71 years
of experience, KoçSistem
prepares its customers for
this new turn. Mehmet
Ali Akarcalı, KoçSistem’s
General Manager, noted
the following about this
transformation process:
“We are trying to do as
KoçSistem: For the next five
years we have identified
strategic areas. One of them
is “advanced analytics”. 90%

of what is produced in the
world has been produced in
the last two years. There is
an incredible data production
in the world. Every passing
day this is accelerating.
Companies doing good
business in the world can
analyze these data better.
This is very important in
terms of business analysis.
This is not just an area. You
are examining the data
of your machine and your
customer today, trying to
catch certain trends. At the
same time, you also need to
blend this data with some
external data. For example, if
you are doing seed work, you
need the data from the farm
tractor sale in that area, the
last 10 years of meteorology
data, as well as the yield
data that comes out there,

the food stock exchange.
When you blend them
together you can make a
more comfortable planning.
The same applies to the
public. The next analytical
position is the “internet of
things”. We already have our
own IoT platform. Through
this platform, today we run
2 million sensors daily and
manage the information
from there.
For example, we measure
the movements of a factory
on a CNC and the quality of
those movements. According
to this, we are issuing a
report to our client. When
the factory does not do
this, there is a very serious
inefficiency. Of course the
internet of the things is a
very wide area. For example,

we are doing a remote
reading of all the electricity
meters’ counters. So we give
them information on that.
If there is any interruption
in any place, we will inform
about the interruption. As
a result, we are doing these
works on behalf of other
companies, that is to say
that factories work in a more
productive environment,
consume less energy or
provide better service to the
citizens of the municipalities.
This is shaped by the vision
of the customers we work
with.
The third area is security.
We see that the security is a
very important development
area in Turkey. We have
a Security Operations
Center. It is the first center

in Turkey and serves a very
large customer portfolio.
We think that the security
will be more important
every day in the following
period. We also want to
develop vertical solutions in
specific areas. We also have
some work in the field of
robotics. Data center is an
important area for us in the
same way. We have three
data centers today. This is
an area we have already
invested in. We think that
this is important both in
terms of cloud management
and management of our
customers’ systems. We are
trying to position our own
solutions in areas such as
the cloud, e-Government
solutions, e-billing and using
those solutions for as many
companies as possible.”

A sector is defined from scratch
Digital technologies increase
the efficiency of titles such
as the collection, processing,
meaning and sharing of health
data and information. Thus,
the basic titles of the digital
health platform of the future
will also be revealed. Decision
support systems and simulations
developed in all phases of
clinical research and drug
research, as well as treatment
follow-up applications
used by patients and the
community at large, digital
information platforms, support
communities, remote access
and mobile health measurement

devices are gaining importance.
Smart applications, analytical
systems and digital models
that support budgeting for
insurance companies and
governments, as well as digital
solutions that healthcare
workers use to train and access
information, support systems
that facilitate diagnosis and
treatment and their integration
become indispensable. “We
have experienced the first
phase of our integrated
digital platform that enables
healthcare professionals in our
country to access the most
up-to-date medical information

and drug development news,
according to their interests.”
said Pfizer Turkey Information
Technology Director Sezay
Demirbacak, adding that:
“This platform is a first for
Pfizer, with our multitasking,
digital transformation and
communication teams and IT
department working together
in our company and being
structured to be integrated with
many global systems.”
Sezay Demirbacak pointed out
that this project, which carries
the digital transformation to the
level of ‘a system in which all

medical promotion processes
are managed in an integrated
manner’, will be an important
basis. In the framework of
the Law on the Protection of
Personal Data, all the systems
that contain personal data must
be made compatible with the
law and focused on the design
of systems. Another issue is to
replace the system used by all
employees and parties with a
new system equipped with the
most advanced technologies.
“This system allows for the
use of multiple approval
mechanisms at the same time
from the new generation

of devices, including mobile
devices, suitable for the use
of cloud platforms, while wet
signing approvals, contracts
or physical documents can be
scanned or photographed on
mobile devices where necessary
and the entire operation can
be managed and analyzed via
a central dashboard.” Sezay
Demirbacak underlined that this
system will improve operational
efficiency and pace of change
and that Pfizer aims to complete
all of its local financial systems
with a Global IT Team in a
global financial system and to
complete this project in 2018.
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● Windows Mobile 6.5 veya Ce.Net 6.0
işletim sistemi seçeneği ile
● Intel® XScale PXA310, 624 MHz Mikro İşlemci
● 256 MB RAM, 512 MB ROM
● 3,2 İnç renkli dokunmatik ekran
● WLAN ve Bluetooth İletişim
● 1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
● IP64 standardında
● "Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği
● Bilkur Veri Toplama Programı (Ücretsiz)

Bulutta 3CX Santral
1 yıl ÜCRETSİZ - bağ yok!
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İletişiminizi Arttırın

Heryerden Çalışın

Kurulumu ve Yönetimi Daha Kolay
• Google, Amazon, OVH, Openstack ile BULUTUNUZDA çalıştırın
• Yerinde kurun: sanallaştırılmış veya miniPC üzerinde
• Hyper-V ve VMware'i destekler
• Süregelen bakım azalır
• Otomatik güncellemeler
• Önemli süreçleri tek panelden izleyin
• IP telefonlar/SIP trunk'lara Tak Çalıştır

Benzersiz Mobilite
• Android, iOS, Mac, Windows için istemciler ve web istemcisi
• Heryerden oﬁs aramaları yapın ve arama alın
• Dışarıdayken birleşik iletişimler özelliklerine erişin
• PUSH teknolojisinin entegrasyonu

Üstün Nitelikli Birleşik İletişimler
• Meslektaşlarınızın mevcudiyetini görün
• Telefon santrali fonksiyonu
• Kurumsal sohbet
• Arama kaydı
• Sesli mesaj ve e-postaya faks
• Herhangi bir CRM veya tarayıcıdan Click2Call
• Entegre WebRTC Video Konferansı
• Beyaz tahta, ekran paylaşımı, uzaktan kumanda

Telekomünikasyon Giderlerinizi Azaltın
• Arama giderlerini azaltmak için SIP trunk'lar kullanın
• Oﬁsler arası arama ücetlerini ortadan kaldırın
• Dışarıdayken ücretsiz aramalar
• Mevcut altyapıyı destekleyin
• Gelişmiş arama kontrolü

Kurşun Geçirmez Güvenlik
• IP kara listeye alma
• SRTP şifrelemesi
• SIP saldırı araçlarının otomatik algılaması
• HTTPS aracılığıyla telefon tedariği
• SSL bağlanabilirliği
• SSL Labs'den A+ puanlama
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