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e-Dönüşüm uygulamaları, dijital dönüşüm 
açısından da kurum ve şirketlere önemli 
avantajlar sağlıyor. 
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Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Nisan 
2016’da hayata geçirdiği TROY, dünyaya 
açılıyor. 

TROY, Discover ile dünyaya 
yayılıyor  

‘e-Dönüşüm uygulamalarını sadece 
yasal sorumluluk olarak görmeyin’
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E-Güven, e-imzanın kullanabileceği yeni 
platformlar oluşturmayı hedefliyor. 

‘Yeni uygulamalar için hazırız’

Sayfa
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Perakende 
Sektöründe 
Dijital Dönüşüm 
Sesleri
Dijital dönüşümün öncüleri 
arasında perakende sektörü 
de yer alıyor. Ayrıntılar dosya 
sayfalarımızda.

Firewall Web Filter L2 Tunnel
www.epati.com.tr

İşletmecilerin geçiş hakkını kullanarak yeni fiber şebeke kurmalarının önünde birçok engel bulunuyor ve en büyük 
engel olarak da belediyeler görülüyor. TELKODER, sadece elektronik haberleşme sektörü için değil, diğer tüm 
sektörler için son derece büyük öneme sahip olan fiber şebeke altyapısı tesisinin yerel yönetimlerin tercih ve karar 
verme yetkisine bırakılmasını kabul edilemez bir durum olarak nitelendiriyor.

Belediyelerin rant hevesi önlensin!
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Telekomünikasyon alanında 
16 yıldır önemli çalışmalar 
yapan TELKODER’in Başkanı 
Yusuf Ata Arıak, sektörün 
sorunlarının çözümü ve 
fiber altyapı konusunda 
açıklamalarda bulundu. 

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 21. 
yüzyılın en önemli sektörünün hem kendisi 
hem diğer tüm sektörler için değer yaratan 
telekom - iletişim alanı olduğuna dikkat 
çekerek, bu alandaki düzenlemelerin ise 
ülkenin gelişmesi yolunda çok önemli 
olduğunu belirtti. Arıak, “Geçmişe değil, 
geleceğe bakalım. Türkiye fiber altyapı 
bekliyor” dedi.
TELKODER’in 16 yıldır bir yandan 
ülkemizdeki serbest telekom firmalarını 
temsil ederken, diğer yandan da sektörün 
gelişmesi için strateji geliştirdiğini söyleyen 
Arıak, “TELKODER, sektörde rakip olan 
tarafları bir araya getiriyor. Devlet ve özel 
sektörün farklı yaklaşımlarını, kaynakların 
verimli bir şekilde kullanılması ve toplumun 
yararı açısından uzlaştırmaya çalışıyor” dedi.
Sektörün gelişimine yönelik stratejik 
adımlar atılması gerektiğini kaydeden 
Arıak, altyapıdaki paylaşımın sağlanması, 
yeni altyapı çalışmalarının önünün açılması, 
internet altyapısının değerlendirmesinin 
yapılması, fiber altyapı konusunda 
belediyelerin rant heveslerinin önlenmesi, 
uydu genişbantın önünün açılması 
gibi konularda biran evvel çalışmalara 
başlanılması gerektiğini vurguladı.

Belediyelere eleştiriler devam ediyor
Fiber altyapı konusunda belediyelerin tavrını 
da eleştiren TELKODER, bu konuda ise şu 
açıklamayı yaptı:
“İşletmecilerin geçiş hakkını kullanarak yeni 
fiber şebeke kurmalarının önünde engeller 
bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlisi 
belediyelerdir. Belediyeler fiber altyapı 
kurulmasını, şehirlerinin gelişmesi için bir 
kaldıraç olarak görmek yerine bir kazanç 
kapısı olarak görmektedirler. İşletmecilerden 
çok yüksek geçiş hakkı bedelleri talep 
etmekte ve aynı zamanda işletmeciler 
arasında ayrımcılık yapmaktadırlar. Bununla 
birlikte özellikle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi kurduğu belediye şirketi aracılığı 
ile fiber altyapı kurmaya çalışmakta, özel 

şirketler tarafından tesis edilen altyapıları 
devralmaya zorlamakta ve sektörde 
faaliyet gösteren diğer işletmecilere kendi 
şebekelerini kurma izni vermemektedir. 
Sadece elektronik haberleşme sektörü için 
değil, diğer tüm sektörler için son derece 
büyük öneme sahip olan fiber şebeke 
altyapısı tesisinin yerel yönetimlerin tercih 
ve karar verme yetkisine bırakılması kabul 
edilemez bir durumdur.
Belediyeler, işletmecilerden Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından belirlenmiş Geçiş Hakkı ücret 
tarifesinin çok üzerinde ücret taleplerinde 
bulunmaktadır. Ayrıca ücret tarifesinde yer 
almayan etüt, zemin tahrip, keşif ve buna 
benzer isimler altında istenilen bedeller 
işletmeciler için ek maliyet oluşturmaktadır.”

‘Devletleştirme değil, bugüne çözüm 
aramalıyız’
Yusuf Ata Arıak, sektörle ilgili olarak 
geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci ile 
yaptığı görüşme sonrasında yayınlanan 
haberlerde bazı konuların yanlış anlaşıldığını 
da hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu: 
“TELKODER’in kurulduğundan bugüne 
başkanlığını yürütüyorum ve telekom 
sektörünün içinde 35 yıldır aktif 
olarak yer alıyorum. Son bir yıldır, bazı 
çevrelerce önerilen ‘Türk Telekom’un 
devletleştirilmesi’, kimseye fayda sağlamaz. 
İnovasyon ve teknolojinin bu kadar bağımlı 
olduğu bir altyapıyı şimdi alıp, yeniden 
devlete bağlamak mümkün değil ve doğru 
da değildir. Bunun yerine toplumsal bir 
mutabakatla strateji geliştirip, haberleşme 
altyapısı sorunumuzu çözmeliyiz.”
TELKODER’in tüm kesimlerle diyaloğu 
olduğunu da hatırlatan Arıak, “Bunu 
yaparken hedefimiz, kendi üyelerimizin 
daha iyi şartlara sahip olması olduğu 
kadar, sektörümüzün düzgün çalışmasının 
da sağlanması. Bu kapsamda ülkemizin 
geleceğini düşünerek stratejik çözümler 
geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde 
açıklama yaptı.
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Belediyelerin rant hevesi 
önlensin!

3GÜNDEM

Ayhan Sevgi

Fiber altyapı 
konusunda neler
yapılmalı?
• Belediye/Büyükşehir Kanunlarında 

değişiklik yapılarak belediyelerin 
altyapıdan rant elde etme hevesi 
önlenmelidir.

• Belediye iştirak şirketlerinin altyapı 
işletmeciliği lisansları iptal edilmelidir.

• Geçiş hakkı ücretleri düşürülmeli 
ve ücretlerde standardizasyon 
sağlanmalıdır. Ayrıca, belirlenen ücret 
kalemleri dışında ek hiçbir ücret talep 
edilmemelidir. 

• Kazı ruhsatlarının Bakanlıkça da 
verilebilmesine olanak sağlanmalıdır.

Altyapı sorunlarının 
çözülmesi için kimler 
hangi adımları
atmalı?
• Altyapıdaki paylaşımın sağlanması (BTK 

ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı).

• Yeni altyapı yapılmasının önünün 
açılması (Belediye, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, BTK, 
İşletmeciler).

• Kablo TV/İnternet altyapısının 
değerlendirilmesi (BTK, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
İşletmeciler).

• Belediyelerin rant hevesinin önlenmesi 
(BTK, Belediyeler, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı).

• Uydu genişbantın önünün açılması (BTK, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı).
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Dünya uydu-uzay piyasalarının 
küresel devlerini buluşturan 
3. Global Satshow’da 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli 
uydusu Türksat 6A haberleşme 
uydusu için gerçekleştirilen 
özel oturumda uydunun 2020 
Aralık’ında fırlatılacağı, şu ana 
kadar projenin yüzde 41’lik 
bölümünün tamamlandığı 
bilgisi verildi. Fuar kapsamında 
gerçekleştirilen Türksat 6A 
Milli Uydu oturumunda Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ 
(TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü 
Temel Kotil, TÜRKSAT Genel 
Müdürü Cenk Şen, TÜBİTAK 
Başkan Yardımcısı Orkun 
Hasekioğlu, ASELSAN Uzay 
Teknolojileri Grup Başkanı 
Şenol Uzun, TRT Genel 
Müdürü İbrahim Eren ile CTech 
Genel Müdürü Cüneyd Fırat 
yer aldı. Temel Kotil, TÜRKSAT 
6A'nın montajının başladığını 
belirterek, "Uydunun tasarım 
ve inşa çalışmaları paneller, 
ısıtma-soğutma sistemleri, 
enerji sistemleri, kendini 
konumlandırma sistemleri 
gibi pek çok alanda devam 
ederken, Ankara’da test 
merkezimizde birçok montaj 
ve test çalışması yapıyoruz. 
Bu merkez Avrupa’daki 4 
merkezden biri. Türksat 
6A’nın yanında TAI’nin kendi 
imkanlarıyla ihracata dönük 
olarak yapacağı Small-GEO 
dediğimiz 1 ile 2 ton kütle 
aralığında uydu versiyonlarına 
başladık” bilgisini verdi. 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 

Orkun Hasekioğlu da ilk yerli 
haberleşme uydusu Türksat 
6A’nın çalışmalarına ilişkin, 
“Projenin 2014’te onaylanan 
bütçesi 546 milyon lira idi. 
Bugün projenin 187 milyon 
lirası kullanılmış vaziyette. 
6A’nın 2020 yılının Aralık 
ayında fırlatmaya hazır 
hale gelmesi planlanıyor. 
Takvime göre proje süresi 72 
ay, yani 6 yıl. Bu süre uzun 
gelebilir, fakat yurtdışındaki 
örneklere baktığınızda, 
tamamen yerli imkanlarla 
bir uydunun geliştirildiği 
göz önüne alınırsa bu süre 
normal. Türksat 6A uydusu 
için toplam tamamlanma 
seviyemiz yüzdemiz 41 gibi 
bir aşamada. Türksat 6A’nın 
2020 Aralık’ında fırlatmaya 
hazır hale gelmesi planlanıyor” 
şeklinde konuştu. 
Panelin yöneticiliğini yapan 
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü 
Cenk Şen, uydu yapımının 
özgün bir programla 
yürütülmesi gerektiğini 
hatırlatırken, ASELSAN Uzay 
Teknolojileri Grup Başkanı 
Şenol Uzun ise üretilen her 
bir ekipmandan 5 tane de 
testler için üretim yaptıklarını 
belirterek, çok yönlü ve 
geniş programlı çalışma 
yürüttüklerini vurguladı. CTech 
Genel Müdürü Cüneyd Fırat 
da, şirketlerinin yerli uydunun 
yer ile olan tüm iletişimini 
sağlayacak iletişim sistemlerini 
ve parçalarını tasarladıklarını 
söyledi.  

Türkiye Uzay Ajansı için 
çalışmalar ilerliyor
Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen Global 
SatShow’un ilk gününde 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın katılımıyla Türksat 
5A ve 5B uyduları için Türksat 
ile Airbus Defence and Space 
arasında anlaşma imzalandı. 
MÜSİAD’ın stratejik 
partnerliğinde ve ESOA 
(EMEA Satellite Operators’ 
Association- EMEA Uydu 
Operatörleri Birliği) ev 
sahipliğinde, Türksat, 
Es’hailSat, Mitsubishi Electric, 
İntelsat, Arris, dünyanın 
en büyük uydu ekosistemi 
derneği GVF, dünyanın 
en geniş profesyonel ağ 
yapılanması SSPI ve RG 
destekleriyle Medyacity 
organizatörlüğünde kapılarını 
açan 3. Global Satshow’da 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 

Arslan, MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman 
Kaan ile TÜRKSAT Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi 
Gönül’ün konuşmalarıyla 
gerçekleştirilen açılış sonrası, 
Türksat ve Airbus Defence 
and Space arasında Türksat-
5A ve Türksat-5B uydularının 
yapım anlaşması için imza 
töreni düzenlendi. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen imza 
töreninde TÜRKSAT Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. M. 
Vecdi Gönül, TÜRKSAT 
Genel Müdürü Cenk Şen, 
Airbus Defence and Space 
CEO’su Nicolas Chamussy 
ve Airbus Defence and 
Space UK Yönetim Direktörü 
Colin Paynter yer aldı. 
İmza töreninde konuşan 
Bakan Ahmet Arslan, yerli 
imkanlarla uydu üretilmesi ve 
fırlatılmasının Türkiye adına 

önemli bir gelişme olduğunu 
belirterek; “Haberleşme 
uydularımızdan Türksat-5A 
2020 yılında, Türksat-5B 
ise 2021 içerisinde hizmete 
girecek. Bu kapsamda Airbus 
D&S ile bu uydularımızın 
üretimine ilişkin sözleşmeyi 
imzaladık. Türkiye uzayda 
uydusu bulunan 30 ülkeden 
biri ve aktif uydu filosunda 
halen 3 haberleşme, 3 
gözlem uydusu var. Uzay 
teknolojileri alanında milli 
üretim noktasında çok 
önemli bir mesafe kat ettik” 
dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Arslan, 
Türkiye'de havacılık ve 
uzay alanındaki faaliyetlerin 
yürütülmesi ve projelerde 
koordinasyonun sağlanması 
amacıyla Türkiye Uzay 
Ajansı’nın kurulmasına ilişkin 
çalışmaların başlatıldığını, 
TBMM'de ilgili komisyondan 
geçtiğini hatırlattı. 

Türkiye, uyduları ile gelişiyor

İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi'nde 9-10 Kasım 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
3'üncü Global SatShow'da 
uzay teknolojileri alanındaki 
yenilikleri ile boy gösteren 
STM Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret A.Ş., 
fuarda yeni nano uydu 
platformu “PiriSat”ın da 
lansmanını yaptı. İsmini, 
yüzyıllar önce denizcilik 
dünyasının ilk kılavuz kitabını 
yazan Piri Reis’den alan ilk 
milli nano uydu PiriSat; uzay 
tabanlı Otomatik Tanımlama 
Sistemi (OTS) ile gemilerin açık 
denizlerde ve tehlikeli sularda 
daha güvenli seyrüsefer 
gerçekleştirmelerine imkan 
verecek. Türkiye’nin acil 
görüntü ihtiyacını düşük 
maliyetlerle karşılayacak ilk 
milli mikro uydu Lagari’den 
sonra STM, nano uydu 

PiriSat’ın da konsept 
lansmanını 3. Global 
SatShow’da gerçekleştirdi. 
STM tarafından milli 
imkanlarla tasarlanan 6U 
boyutlarındaki (10cm x 20cm 
x 35cm) “PiriSat” nano 
uydu platformu ile uzay-
tabanlı Otomatik Tanımlama 

Sistemi (OTS) Türkiye’de 
ilk defa uygulamaya 
geçirilecek. “PiriSat”, OTS 
verisi sağlayacak takım uydu 
sisteminin ilk uydusu olacak.
Uzay-Tabanlı Otomatik 
Tanımlama Sistemi (OTS), 
özellikle açık denizlerde ve 
tehlikeli sularda gemiler için 

güvenli ve önemli bir iletişim 
vasıtası. Uzay tabanlı bu 
sistemi kullanan gemiler sistem 
üzerinden; adı, çağrı kodları, 
koordinatları, rotası, hızı, gemi 
boyutları, gidecekleri liman 
ve tahmini varış zamanları 
gibi oldukça detaylı bilgileri 
yayınlayabiliyor. Böylece 
gemilere daha güvenli bir 
seyrü-sefer imkanı sağlanırken, 
denizcilik otoritelerinin deniz 
trafiğini daha sağlıklı izlemesi 
de mümkün olacak.  

Lagari, 2019’da uzayda 
olacak
Proje kapsamında üniversiteler 
ve KOBİ’ler tarafından yerli 
olarak geliştirilecek birçok 
elektronik bileşen ve deneysel 
ürün de PiriSat uydusunda 
kullanılacak. Böylece milli uzay 
teknolojisinin geliştirilmesine 
katkıda bulunulacak.

Öte yandan, IDEF 2017’de 
görücüye çıkan Türkiye’nin 
ilk mili mikro uydusu Lagari 
de 3.Global SatShow’da 
ziyaretçilerle buluştu. Hedefe 
hızlı yönelme kabiliyetine 
sahip yeni yönelim kontrol 
sistemi ve daha gelişmiş 
bir kamera ile donatılan 
Lagari, ağırlık ve çözünürlük 
optimizasyonu açısından 
kategorisinde dünyadaki ilk 
uydulardan biri olma özelliğini 
taşıyor. 2019 yılında uzaydaki 
yerini alması planlanan 
Lagari, düşük maliyetle 
acil görüntü ihtiyaçlarını 
karşılama kabiliyetiyle 
Türkiye’nin bu alanda daha 
bağımsız hareket etmesini 
sağlayacak. STM de Lagari’nin 
uzaya fırlatılmasından sonra 
4-8 uyduluk bir takım 
uydu konseptiyle projeyi 
genişletmeyi hedefliyor.

Piri Reis, şimdi de uydu sistemine yol gösterecek
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan, Ericsson’un 
İstanbul Ar-Ge Merkezini 
ziyaret etti. Ericsson Türkiye’de 
yapılan yatırımlar, projeler ve 
Ar-Ge çalışmaları ele alınırken, 
Ericsson ekosisteminde yer 
alan firmalar da BTK Başkanı 
ve yetkililerine Ericsson ile 
yapılan ulusal ve uluslararası 
seviyelerdeki işbirlikleri ve 
projeleri hakkında bilgi verdi. 
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan; “Bazı konularda 
yerli üreticilerimizle işbirliği 
yaparak, ülkemizdeki genç 
beyinlerin yeteneklerinden 
daha fazla yararlanabilir ve 
Ar-Ge merkezinde olduğu 

gibi Ür-Ge merkezlerini de 
geliştirerek yerlilik ve millilik 
hedeflerimize ulaşılmasındaki 
payını artırabilir. Yine 
Ericsson tarafından 
bizim düzenlemelerimiz 
çerçevesinde KOBİ’lerimize 
eğitim veriliyor. Eğitimler, 
KOBİ’lerimizin teknik 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
açısından çok kıymetli. Bu 
eğitimlerin hedef kitlesinin 
ve kapsamının geliştirilerek 
devam etmesi, yerlilik ve 
millilik çalışmalarımıza da katkı 
sağlayacaktır” dedi.
Ericsson Türkiye Genel 
Müdürü Ralf Pichler de, 
“Türkiye’den pek çok 
ülkeye Ar-Ge projeleri 

sonucunda geliştirdiğimiz 
ürünleri ihraç ediyoruz. 
Telekomünikasyon projeleri 
için çalışan arkadaşlarımız 
dışında; Türkiye’de 550’yi 
aşkın Türk Ar-Ge mühendis 
ve araştırmacımız var. Ankara, 
İstanbul ve İzmir de bulunan 
bu merkezlerimiz adeta 
birer fabrika gibi çalışıyor. 
Türk mühendisler tarafından 
Türkiye’de geliştirilen 
ürünlerimizi yurtdışında 
30’dan fazla operatöre hizmet 
veriyoruz. Hedefimiz, bu 
katkıyı her geçen yıl daha da 
artırmak” dedi.
BTK Başkanı Sayan’a, 2016 
yılında geliştirilmeye başlanan 
ve Ericsson Gelir Yönetim 

sisteminin bir modülü niteliğini 
taşıyan ERMS (Ericsson 
Perakende Yönetim Sistemi) 
hakkında da bir sunum 
yapıldı. ERMS sistemi; 2018’in 

ikinci yarısından itibaren ilk 
etapta Ukrayna, Kazakistan 
ve Bangladeş’te, operatörlerin 
dağıtım ve satış süreçlerinde 
kullanılacak. 

Yerlilik çalışmalarına tam destek! 

Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği (TÜRKLİM) Başkanı 
Mustafa Kenan Selçuk, III. 
Ulusal Liman Kongresi’nde 
akademisyen, limancılık 
sektörü temsilcileri ve 
paydaşlarıyla bir araya geldi. 
2-3 Kasım’da İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi Denizcilik 
Fakültesi’nde düzenlenen 
III. Ulusal Liman Kongresi’ne 
katılan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
Deniz ve İçsular Düzenleme 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
Deniz Ticaret Odası yetkilileri, 
akademisyen ve sektör 
temsilcilerine hitap eden 

Mustafa Kenan Selçuk, 
sektörün gelişimi için Sanayi 
4.0’ın öneminin kavranması 
gerekliliğine dikkat çekti. 
Selçuk, şu bilgileri paylaştı: 

“Limancılık sektörü, 3. Sanayi 
Devrimindeki temel unsur 
olan otomasyon sürecine 
adapte oldu, uzaktan 
kumandalı rıhtım vinçleri 

(STS, MHC), saha istif vinçleri 
(RTG, RMG) ve otomatik 
terminal traktörleri (AGV) ile 
insansız terminaller işletmeye 
başladı. Dolayısıyla limancılık 
sektörü 4. Sanayi Devrimi 
için gerekli olan ilk adımı 
zaten attı. Ancak limanları 
4. aşamada daha kapsamlı 
bir süreç beklemekte. Liman 
4.0 uygulaması ile liman 
otoriteleri bağlanabilirliklerini, 
otonom sistemlerini ve büyük 
veri analizlerini arttırmak 
için dijitalizasyon seviyesini 
yükseltmeli. Endüstri 4.0 
ile üretimin pazara yakın 
noktalara çekilme eğilimi, 

ucuz işgücüne dayalı üretim 
yapan Çin gibi ülkeler 
için tehdit oluşturmakta. 
Çağımızın en önemli lojistik 
projesi Bir Kuşak Bir Yol (One 
Belt One Road) projesi, Çin’in 
yeni küreselleşme modeline 
karşı geliştirdiği kapsamlı bir 
önlemler girişimi. Çin bu proje 
ile tehlikeye giren küresel 
üretim üstünlüğünü sürdürme 
amacında. Endüstri 4.0 
teknolojilerini kullanan, online 
kanallarla müşteriye bağlı 
olan, dijital pazarlar kuran ve 
bunun gibi gelişimlere ayak 
uyduran işletmeciler ayakta 
kalacak.” 

Bankalararası Kart 
Merkezi’nin (BKM) Nisan 
2016’da hayata geçirdiği 
TROY, dünyaya açılıyor. 
185 ülkede, 41 milyonun 
üzerinde alışveriş noktasında 
ve 1,9 milyonun üzerinde 
ATM’de geçerli küresel 
ödeme kuruluşu Discover 
ile TROY arasında yapılan 
işbirliği sayesinde uluslararası 
işlemlerde de TROY logolu 
kart kullanılabilecek. Discover 
ile yapılan işbirliğinin 
ardından, TROY logolu 
kartların yurtdışında kabulü 
sağlanarak, tüm dünyada 
geçerli hale gelecek, 
TROY üyeleri yurtdışında 
da geçerli olan TROY kart 
basabilecekler. BKM Genel 
Müdürü Dr. Soner Canko, 

işbirliğiyle ilgili olarak, 
“Yurtdışı seyahatlerde 
yapılan harcamaların yanı 
sıra Türk kart kullanıcıları 
tarafından yurtdışı kaynaklı 
işlemlerin yarısı da online 
olarak e-ticaret sitelerinden 

yapılıyor. TROY logolu 
kartlarımızın yurtdışında da 
kullanabilir hale gelmesi 
ile, kart kullanıcıları gerek 
seyahatlerinde gerekse online 
olarak dünya genelinde işlem 
yapabilecekler” dedi. 

Discover Uluslararası İş 
Geliştirme Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Joe Hurley de, 
anlaşmanın yurtdışına seyahat 
eden Türk kart kullanıcıları 
ve Türkiye'yi ziyaret eden 
Discover kart sahipleri için 
güzel bir başlangıç olacağını 
vurgulayarak, "BKM ile 
anlaşma, Discover’ın dünyada 
farklı ülkelerde faaliyet 
gösteren yerel kartlı ödeme 
sistemlerine yönelik işbirliği 
stratejisini de tamamlayan 
önemli bir adım" yorumunu 
yaptı.

Programda da yerini aldı
Öte yandan, Türk bankacılık 
sisteminin yaptığı katkılar ve 
tüm bankaların ortak katılımı 
ile hayata geçen TROY, 

ulaştığı seviye ve büyüklük 
sonucunda, Kalkınma 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Orta Vadeli 
Program’da da kendine yer 
buldu. Programda hedeflenen 
yurtiçi tasarrufların artması 
amacı doğrultusunda, yerli 
ödeme sistemi TROY’un 
yaygınlaşmasının önemli bir 
araç olabileceğine yer verildi. 
TROY, 2 yıllık bir çalışmanın 
ardından tüm bankaların 
desteğiyle hayata geçirildi. 
Şu anda 15’i banka, biri 
banka dışı olmak üzere 16 
kurum TROY logolu kart 
basabilirken, Türkiye’deki 
tüm POS cihazlarında, 
ATM’lerde ve e-ticaret 
sitelerinde TROY logolu 
kartlar kabul ediliyor. 

Limanlar, yeni sanayi devrimi ile akıllanacak

TROY, Discover ile dünyaya yayılıyor 
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Ay’a gitmek isteyenlere, 
oraya ilk varıp, Ay’da araç 
yürütmeyi başaracak ilk 
şirkete Google X-Prize 20 
milyon dolar ödül vaad 
ediyor. İkinci gelene 5 milyon. 
Ayrıca Bonus 5 milyon daha. 
Toplam 30 milyon doları 
Google masaya koydu. 
Şimdilik bu ödül için 5 şirket 
yarışma sırasında: ABD 
(Moon Express). Hindistan 
(TeamIndus). Japonya 
(Hakuto). İsrail (SpaceIL). 
Çok uluslu bir konsorsiyum 
(Synergy Moon).

Hindistan ve Japon şirketleri, 
aynı roketi paylaşarak 
gidecekler. İkisinin de araçları 
Ay’a aynı zamanda varacak. 
Ama acaba Ay’da yürüme 
dolaşma başarıları da aynı mı 
olacak? 

Bu Beş’ten başka bir de 
Berlin’li PTScientists şirketi 
var hevesli. Audi ile ortak 
olarak Ay’da “dolaşacak” iki 

araç ve onları Ay’a indirecek 
230 kg ağırlığında çok hafif 
bir modül üzerinde çalışıyor. 
Projeye Vodafone da katıldı. 
Modül ve araçları Elon 
Musk’ın SpaceX Roketi’yle 
gönderecekler. Roket, 384 
bin 400 km yolculuktan 
sonra Ay’ın çekim alanına 
girmeden, yükünü bırakacak. 
Yük, saniyede 10.6 km hızla 
Ay’a doğru inecek. Ay’a 
yavaş konması için bir sürü 
teknik önlem alınacak. İniş 
adresi ise, 46 yıl önce Apollo 
17’nin indiği alan: Bakalım, 
astronotların orada bıraktığı 
Ay Arabası hâlâ aynı yerde 
mi duruyor? Atmosfersizlik, 
radyasyon, bir anda 300 
derece birden değişen sıcaklık 
farkları acaba aracı nasıl 
etkiledi? 

PTScientists’in her biri 35 
kilo gelen Ay Araçları’nın 
360 derece dönebilen süper 
tekerleklerini, alüminyum 
ve magnezyumdan oluşan 

teknik donanımını Audi 
yaptı. Elektriğini güneş 
paneliden alacak. İnsan gözü 
gibi gören (stereoskopik) 
iki kamerasıyla resim video 
çekip gönderecek. Yürüme 
hızı saatte 3.6 km olacak. 
İletişim ise, Vodafone’un 
sorumluluğunda. Projeye 
Alman Uzay Ajansı, 
Berlin, Hamburg, Viyana 
üniversiteleri, NASA Ames 
araştırma 
merkezi 
(San Jose) 
de katılıyor. 
Ama, bu 
şirketin Ay’a 
2019’dan 
önce gitmesi 
zayıf ihtimal. 

Yarışmacıların 
31 Mart 
2018’e kadar 
Ay’a inmiş, 
yarışma 
koşullarına 
uygun işleri 

yapmış olması gerekiyor. 
Google, Ay’a iniş mühletini 
sürekli erteledi, çünkü 
yarışmacılar bir türlü 
hazırlanamıyordu. Yeni 
açıklanan 31 Mart, artık 
“son” mühlet. 
Ay’a 46 yıl aradan sonra 
tekrar nasıl gidileceği merakla 
bekleniyor. Ama Ay’dan 
da öteye Mars’a seyahat, 
esas amaç. Bu arada, dünya 

yörüngesindeki Uluslararası 
Uzay İstasyonu’nda görevli 
18 astronotun beyin MR 
bulguları 2 Kasım’da 
New England Journal of 
Medicine’de açıklandı. Özetin 
özeti: Beyin ile kafatası 
arasındaki sıvımsı boşluk 
daralmış. Beyin, kafatasına 
yapışır hale gelmiş. Bu, beyin 
fonksiyonlarını dumura 
uğratacak bir tehlike. 
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Patentin öyküsü film oldu

Ay yolcuları sırada 

TEPAV Başkanı Güven Sak’ın 
06.11.17 tarihli Dünya’daki 
yazısından alıntı: 
“Dijitalleşme ya da yapay 
zeka (Al) bakanlığı manalı 
mı? Bana çok manalı geliyor. 
Birincisi, bu yeni teknolojilerle 
birlikte sektör ya da proje değil 
ama teknoloji seçeceğimiz 
bir yeni sürece girdik. Eğer 
seçtiğiniz teknoloji bilgi ve 
işlem teknolojileri ise, Türkiye 
gibi 18 bakanlığı koordine 
etmek üzere göbeğinizi 
çatlatacağınıza işi tek bir 
bakanlıkta toplayarak, teknoloji 
politikasına odaklanmak 
son derece mantıklı. Biz 
burada "gak guk" giderken, 
bakanlıktan bakanlığa 
gezerken, orada her işi tek bir 
bakanlıkta halledecekler. Nedir 
iş? Teknoloji transferi ve de 
teknoloji difüzyonu için tedbir 

almaktır öncelikle. Türkiye 
neden resmin bütününü 
göremiyor. Gayet basit: 
Türkiye çok merkeziyetçidir 
ama yetkiler son derece de 
parçalıdır.” 
“İkincisi, Al ve dijitalleşme 
her alanda yoğun bir 
yeni düzenleme çabasını 
gerektirmektedir. Her 
şeyi unutun, Rusların en 
son Amerikan seçimlerine 
nasıl müdahale ettikleri 
belirginleştikçe, bu tür 
müdahalelerin Avrupa'da 
ve hatta bir Türkiye'de 

bir süredir nasıl olup da 
olmakta olduğunu uzun uzun 
tartışacağız ve sonra da hep 
birlikte tedbir alacağız. Bu 
işi de Al ivmeli dijitalleşme 
bağlamında görmekte fayda 
var diyeyim şimdilik.”
“Üçüncüsü, iş yapma biçimi bu 
kadar kapsamlı değişirken hem 
işgücü piyasası düzenlemelerini, 
mesleki eğitim programlarını ve 
hem de eğitim sistemini elden 
geçirmek gerekecek sürekli. 
Bunların da bir bakanlık elinde 
olmasını normal karşılamak 
gerekir diye düşünüyorum 
doğrusu. Keşke burada 
da birisi, yeni teknolojiler 
konusunda gereken seçimler 
yapıldıktan sonra bu tür devlet 
bakanlıklarının koordinasyon 
için ne kadar faydalı olacağını 
düşünmeye başlasa.” 

Yapay Zeka Bakanlığı?

20 - 26 Kasım 
2017

BThaber

Hollywood’a Avusturya’dan 
Hedwig Kiesler olarak 
1930’larda gidip, MGM 
tarafından ismi Hedy Lamarr’a 
çevrilen “dünyanın en güzel 
kadını” olarak tanınan artist, 
bugün GSM, GPS, WiFi, 
Bluetooth v.b. teknolojilerde 
kullanılan “frekans atlama” 
tekniğine dair patent almıştı 
1942’de. 
Bu, Hollywood tarafından icat 
edilmiş bir film senaryosu değil, 
gerçeğin ta kendisi. Unutulmuş 

öyküyü Amerikalı filmci 
Alexandra Dean ile yapımcı 
olarak sanatçı Susan Sarandon, 
1.5 saatlik bir belgesele 
dönüştürdüler. Bugüne 
kadar dağınık kalmış gazete 
kupürleri, ses ve tv kayıtları, 
görgü tanıkları, belgeler 
bir araya getirildi. Bu film 
Boston ve New York/Tribeca 
festivallerinde gösterildi. Dünya 
sinemalarında da gösterilecek. 
Lamarr hakkındaki ilk belgesel 
olmasa da, şimdiye kadarki en 

kapsamlı, en bilgi içeren film 
olacak.  

Lamarr’ın, deneysel müzik 
bestecisi George Antheil’le 
birlikte geliştirdiği fikir şu: 
İkinci Dünya Savaşı’nda ABD 
donanmasının kullandığı 
torpilleri yöneten radyo 
frekansını Naziler hemen 
saptadığı için torpilin yönünü 
değiştiriyorlardı. Çoğu torpil 
hedefe varmıyordu. Çare, 
frekans sayısını artırmak, 
freakansları pek hızla 
değiştirmekti. Böylece Naziler 
frekansı saptamaya fırsat 
bulamayacaktı. 

Bu harika fikri, üzerinde çalışa 
çalışa bir patent başvurusu 
haline getirdiler. Sonuçta 
11 Ağustos 1942’de patenti 
aldılar. Ama donanma bu 
fikri anlayamadı. Patent 
kenarda kaldı. Ta ki 1957’de 
transistör icat edilene kadar. 
Patenti hatırladılar, üzerinde 
çalışma başladı: GSM, GPS, 
WiFi, Bluetooth vb Lamarr-
Antheil Patenti sayesinde 
mümkün oldu. Lamarr patenti 
donanmaya hibe etmişti. 
Katkısı, geç de olsa fark edildi, 
kendisine ödüller verildi. Ama 
gidip almadı. 2000’de 85 
yaşında öldü.  





Türk Telekom iştiraki İnnova 
tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen Self Service 
Smart Solutions Summit 
2017 etkinliği 9 Kasım’da 
İstanbul’da düzenlendi. 
Birçok farklı endüstriden 
400’den fazla kişinin katıldığı 
etkinlikte, İnnova’dan ve 
sektörün önemli markalarından 
üst düzey yöneticilerin yanı 
sıra, İnnova çözüm ortakları 
da yer alarak, self servis 
teknolojilerle akıllı çözümler 
hakkında bilgi alışverişinde 
bulundu. Açılış konuşmasını 
İnnova Genel Müdürü Aydın 

Ersöz’ün yaptığı etkinlikte, Türk 
Telekom Kurumsal Çözümler 
ve İş Ortaklıkları Direktörü Esat 
Sönmezer, Türkiye İş Bankası 
Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı 
Mehmet Fahri Can ve Vestel 
Genel Müdür Yardımcısı Barış 
Ökeşli katılımcılara seslendiler. 
Etkinlikte ayrıca Tchibo, IET 
Group, Türk Hava Yolları, 
Emaar Properties, Boyner, 
CarrefourSA, Cisco ve Malatya 
Teknopark firmalarının 
yöneticileri, başta perakende 
olmak üzere farklı sektörlerde 
uygulama alanları bulunan 
Kiosk ve self servis teknolojileri, 

digital signage çözümleri, 
yapay zekâ, Endüstri 4.0 ve 
otomasyon çözümlerine dair 
güncel bilgiler paylaştılar. 
İnnova Genel Müdürü Aydın 
Ersöz, “İnnova olarak, her 
geçen gün hız kazanan dijital 
dönüşümün tüm katmanlarında 
olduğu gibi, Kiosk İnnova 
markamız ile self servis ve 
akıllı teknolojiler alanında da 
sektörümüze liderlik ediyoruz.” 
Bir Türk markası olarak ürün ve 
servislerimizi 4 kıtada 37 ülkeye 
ihraç ederek, bilgi, birikim ve 
deneyimimizi Türkiye sınırlarının 
ötesine de taşıdık. Yapay zekâ, 

Endüstri 4.0, sürücüsüz araçlar, 
nesnelerin interneti, artırılmış 
gerçeklik, robotlar ile ilgili 
gelişmeler gelecek dünyayı 
şekillendiriyor. 2030’lar yapay 
zeka ve robotik çağı olacak. Self 
servis ve akıllı çözümler özelinde 
konuyu ele aldığımızda, bu 
sahanın çok büyük potansiyel 
barındırdığını görüyoruz. Kiosk 
İnnova markamız ile uluslararası 
alanda yakaladığımız başarıları, 
self servis ve akıllı teknolojiler 
alanında sunduğumuz 
yeni ürün ve hizmetlerle 
önümüzdeki yıllarda katlayarak 
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Elektronik iletişim, 
telekomünikasyon ve bağlantı 
dünyasının devlerinin bir 
araya geldiği DE-CIX İstanbul 
Zirvesi, sektöre liderlik eden 
şirketlerden, STK’lara ve veri 
güvenliği alanında yetkin 
hukukçulara kadar sektörün 

önde gelen temsilcilerini 
ağırladı. Avrupa, Ortadoğu 
ve Kuzey Amerika’da internet 
servis sağlayıcıları ve veri 
merkezleri ile birlikte çalışan ve 
dünyanın her yerinden 1000'in 
üzerinde operatöre ev sahipliği 
yapan, Türkiye’nin internet 

değişim noktası hizmeti 
veren tek resmi kuruluşu DE-
CIX, 9 Kasım 2017 tarihinde 
düzenlediği İstanbul Zirvesi 
ile bağlantı dünyasının kalbini 
İstanbul’a taşıdı. 
Bu sene üçüncüsünü 
düzenledikleri DE-CIX İstanbul 
Zirvesi’nin sadece Türkiye için 
değil bölge için de bir kavşak 
niteliğinde olduğunu söyleyen  
DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü 
Bülent Şen konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “İnternet 
trafiğini, daha güvenli, daha 
kaliteli ve daha uygun maliyetli 
şekilde yönetmek ve kamudan 
özel şirketlere kadar tüm 
kurumların son kullanıcılara 
kesintisiz bir internet deneyimi 
sağlamalarını mümkün 
kılmak üzere DE-CIX olarak 
1995 yılında eşleştirme 
hizmeti ile yola çıktık. Ancak 
bugün geldiğimiz noktada 
görüyoruz ki her şey çok hızlı 

değişti. Biz de bu değişimi, 
hizmetlerimize entegre ederek 
her geçen gün kurumsal 
vizyonumuzu geliştiriyoruz. 
Sadece makinaların değil 
insanların hatta uzaydaki 
diğer yaşam alanlarının 
birbirine bağlanacağı bir 
evrende çok daha büyük 
düşünüyoruz. Eşleştirme 
hizmetlerindeki liderliğimizi, 
birbirine bağlı dünyanın 
atar damarı olma yönünde 
daha da büyütüyoruz. Her 
şeyin birbirine bağlı olduğu 
bir evrende, kendi kendine 
gelişen, kendi kendine 
öğrenen, bugünün ve yarının 
ihtiyaçları ve ticari fırsatlarını 
kendi kendine keşfeden yeni 
bir ekosisteme doğru yol 
alıyoruz.”
DE-CIX’in gelecek odaklı bir 
içerikle konuklarını ağırladığı 
zirvede, Fütürist Alphan 
Manas hem geçmişin bugüne 

uzanan gelecek tahminlerini 
hem de 2025 yılına kadar tüm 
dünyayı bekleyen yepyeni bir 
geleceğin ipuçlarını dinleyiciler 
ile paylaştı. TELKODER 
Başkanı Yusuf Ata Arıak’ın 
Türkiye’de elektronik iletişim 
pazarının her geçen yıl daha 
da büyüdüğüne ama bu 
büyüme ile birlikte atılması 
gereken adımlara dikkat 
çektiği etkinlikte, Turkcell 
Operatör İlişkileri ve Toptan 
Satış Direktörü Emre Erdem 
ise bir dijital operatör olarak 
Turkcell’in dijital dönüşümde 
üstlendiği misyona vurgu yaptı. 
Türk Telekom International 
Fiyatlandırma ve Satın Alma 
Direktörü Ali Nezih Sözmen, 
OTT bakış açısıyla bağlantı 
dünyasını resmederek, doğru 
hamleler yapmak için tüm 
sektör oyuncularının işbirliği 
içinde olmaları gerektiğinin 
altını çizdi.  

Cisco’nun İstanbul’daki 
İnovasyon Merkezi için 
hazırlıklar devam ediyor. Start-
up’lar, girişimciler, geliştiriciler, 
araştırmacılar ve öğrenciler için 
fırsatlar sunan tüm dünyadaki 
Cisco İnovasyon Merkezleri 
ağının bir parçası olacak bu 
yeni merkez ile Türkiye’deki 
dijital inovasyon hızının 
artırılması hedefleniyor. Cisco 
İnovasyon Merkezi, İstanbul 
Cisco Ofisi ile birlikte birçok 
farklı kamu kuruluşunun da 
ortak çalışması ile faaliyetine 
başlayacak. Toplam 4 bin 500 
metrekare üzerine kurulacak 

olan merkezin 2018’in ilk 
aylarında açılması planlanıyor. 
İTÜ ARI Teknokent’te 
faaliyetlerine başlayacak 
İstanbul Cisco İnovasyon 
Merkezi, kamu kuruluşları, 
Cisco müşterileri, iş ortakları 
ve sağlayıcıları ile yerel start-
up’lar, yatırımcılar, üniversiteler 
ve sektör kuruluşlarının da 
işbirliği ile hayata geçiriliyor. 
İTÜ ARI Teknokent Genel 
Müdürü Kenan Çolpan, 
“Cisco’nun teknoloji liderliği 
ve inovasyon uzmanlığı, 
Türkiye’deki önde gelen Ar-
Ge ve inovasyon ağı haline 

gelerek ülkenin teknolojik 
dönüşümünü gerçekleştirme 
hedefimize katkılarda 
bulunacak” derken, Cisco 
Tedarik Zinciri Operasyonları 
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve 
Türkiye Yönetici Sponsoru 
John Kern de, “Amacımız; 
Türkiye ekonomisinin güçlü 
yönleri ve yeteneklerini 
Cisco teknolojisi ile 
birleştirmek. Cisco İnovasyon 
Merkezi’ni, Türkiye’ye ve 
buradaki iş ortaklarımıza 
olan bağlılığımızın simgesi 
olarak görüyor, Türkiye’nin 
dijital çağda dönüşümüne 

destek olmak istiyoruz” diye 
konuştu. Cisco Türkiye Genel 
Müdürü Cenk Kıvılcım da, 
“Merkezimiz, Türkiye’nin en 
parlak ve yetenekli insanlarına 

fikirleri ve idealleri konusunda 
cesur olma fırsatı ve bu 
fikirleri konseptten gerçeğe 
dönüştürecek geçerli bir yol 
sunacak” yorumunu yaptı. 
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‘Yeni çağa hazırız’

Bağlantı dünyasının liderleri buluştu

Cisco İnovasyon Merkezi İstanbul için geri sayım 

Türk Telekom Kurumsal Çözümler 
ve İş Ortaklıkları Direktörü

Esat Sönmezer

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen





Islak imza ile 
aynı hukuki 
geçerliliğe 
sahip e-imza, 
elektronik 
işlemlerde 
gönderilen 

bilginin yolda değişmediğini, 
gönderen kişiye ait olduğunu 
ve inkâr edilemeyeceğini 
garantiliyor. Elektronik 
imza, e-dönüşüm açısından 
hareketlenmeyi sağlayan 
en temel uygulama. Dünya 
ölçeğinde elektronik imza 
gelişimine bakıldığında, iki 
alanın elektronik imzayı 
ayakta tuttuğu görülüyor. 
Bunlardan biri kamu, diğeri 
finans sektörü. E-Güven 
İş Geliştirme, Satış ve 
Pazarlama Direktörü Ayşegül 
Topoğlu Tüzün, bu detayları 
paylaşırken, eklemeden 
geçmedi: “Ağırlık, kamu 
uygulamalarında ve kamu 
tarafında uygulamalar hayata 
geçiriliyorsa elektronik imza 
daha hızlı yaygınlaşıyor.” 
Türkiye’de e-dönüşüm 
kapsamında e-imzanın 
ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, 
hukuk ve kamu yönetimi gibi 
alanlarda iş hayatına girdiğini 
söyleyebiliriz. Ülkemizde 
UYAP, e-defter, e-fatura 
ve e-arşiv kullanım oranı 
artıyor. Ayşegül Topoğlu 
Tüzün, “E-Güven olarak 
bütün bu çözümlerin ortak 
paydada buluştuğu, güvenlik 
altyapısındaki temel anahtarı 
olan e-imzayı sunuyoruz. 
2014-2015 sonrasında hayata 
geçen kamu uygulamaları, 
e-dönüşüm uygulamalarına 
ivme kazandırdı” derken, bu 
ivmenin 2017’de de devam 
ettiğine işaret etti. 2015-2016 
yıllarında elektronik imzanın 
en çok yaygınlaştığı projenin 
Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) olduğunu hatırlatan 
Ayşegül Topoğlu Tüzün, 
“Çünkü elektronik imza 
zorunlu kılındı. Her KEP alan 
elektronik imzayı da aldığı 
için ciddi bir yaygınlaşma 
sağlanabildi” açıklamasını 
ekledi. Ayşegül Topoğlu 
Tüzün ele 2018 yılını ve 
e-dönüşüm odaklı hedeflerini 
konuştuk: 

E-imzanın uygulanacağı 
yeni alanlar mevcut mu?
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanan "İhracata Yönelik 
Devlet Yardımları Kapsamında 
Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonundan Yapılan Ödemelere 

İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği" Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Yeni uygulamayla, 
destek ödemesine ilişkin 
belgelerin elektronik ortamda 
otomasyon sistemlerine 
firmalar tarafından e-imza 
uygulaması çerçevesinde 
yüklenmesi durumunda, 
orijinal evrakların başvuru 
yapılan kurum ve kuruluşlara 
ibrazına gerek kalmayacak. 
Ayrıca Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşavirliği 
raporlarının gönderiminde 
de e-imza kullanımı başladı. 
E-imza hizmetimiz ve EBİMZA 
masaüstü yazılımı, YGM 
tespit raporlarının hızlı ve 
kolay şekilde imzalanmasını 
sağlıyor. Bunların haricinde, 
SGK anlaşmalı kamu ve özel 
sağlık kuruluşlarında e-reçete 
kullanımının başlamasından 
sonra işyeri hekimleri 
de yıl sonunda e-reçete 
uygulamasına dahil olacak. 
E-imza sadece hastalarla ilgili 
işlemlerde değil, hastane içi 
idari işleyişte, izin, sipariş, 
satın alma, performans 
değerlendirme, ilaç siparişleri, 
laboratuvar raporlarının 
imzalanması, medikal 
muhasebe işlemleri ve doktor 
hak edişleri gibi alanlarda 
da kullanılabiliyor. E-imza 
kullanımının sağlık sektöründe 
yaygınlaşması, iş süreçlerinde 
iyileşme ve maliyet tasarrufu 
ile birlikte vatandaşların sağlık 
hizmetlerine daha hızlı bir 
şekilde ulaşmasını sağlıyor. 

KOBİ ve bankacılık 
sektöründe durum nasıl?
Günümüz şartlarında 
KOBİ’ler daha mobil şekilde, 
ofise gelmeden de işlerini 
sürdürmek istiyorlar. 
Operasyonel süreçlerini 
kısaltmak, çalışanlarının 
verimliliğini hem ofis içinde 
hem ofis dışında maksimum 
seviyede tutmak için 
çözüm arayışına giriyorlar. 
E-Güven; e-İmza, Mobil 
İmza, İmzala–Gönder gibi 
ürünleriyle kurumların daha 
mobil olmalarını sağlıyor. 
Bankacılık sektörü ise 
teknolojik gelişmelerden en 
çok etkilenen ve teknolojinin 
sağladığı olanaklardan en iyi 
yararlanan kurumların başında 
geliyor. Bankalar artık mobil 
uygulamalar ile müşterilerine 
ulaşmayı hedefliyor.  İş 

süreçlerinde elektronik 
imza, mobil imza ve yazılım 
çözümleri kullanan bankalar, 
ıslak imzalı işlerindeki zaman 
kayıplarını en aza indiriyor. 
Başta ödeme talimatları olmak 
üzere bütün iş süreçlerinde 
müşterilerine zaman ve 
mekan sınırlaması olmadan 
7/24 işlem yapma imkanı 
tanıyor. Islak imzalı süreçleri 
elektronik ortama taşıyan 
bankalar ve banka müşterileri, 
kâğıt ve kargo maliyetlerinde 
yüzde 50’ye varan tasarruf 
elde ediyor.

Sektörün bu başlıkta ne 
gibi beklentileri var?
E-imza ile ilgili en büyük 
beklenti, e-dönüşüm 
projelerinin şirketlerle 
kalmayıp, vatandaşa ulaşması. 
Elektronik imzada veya diğer 
e-dönüşüm projelerinde çok 
iyi çalışan bir süreç mevcut 
ama henüz uzanmadığı bir 
yer var, vatandaş bacağı. 
Dönüşüm projeleri ne zaman 
bireye uzanırsa, asıl faydayı o 
zaman sağlayacak. Vatandaşın 
alacağı hizmetlerde e-imzanın 
kullanabilmesini önemsiyoruz. 
Örneğin; vatandaş olarak, 
taşınmak için önce muhtara, 
sonra nüfus idaresine, oradan 
yeni muhtara, sonra da tekrar 
eski muhtara gidiyoruz. 
Taşınma sürecinde elektrik, 
su, doğalgaz, internet 
gibi abonelikleri silip yeni 
aboneliklerin ıslak imzayla 
aynı ispat gücüne sahip olan 
e-imza ile hemen açılması 
herkesin işini kolaylaştırır. 
Bunun için birkaç gün 
harcanıyor, işlemler mesai 
içinde yapılıyor. Bunu 
mesai dışında, akşam evde 
otururken bir tuşla yapabilmek 
zaman, maliyet açısından 

büyük avantaj sağlar, ayrıca 
kolaylık ve konfor da sunar.

Fikri hakları koruma altına 
alan Tasdix uygulamanız 
hakkında bilgi verir 
misiniz?
Tasdix, bilgisayar ortamındaki 
dokümanların elektronik 
olarak damgalandığı zamanı 
ve o tarihten itibaren üzerinde 
hiçbir değişiklik yapılmadığını 
gösteren, herhangi bir 
uyuşmazlıkta delil niteliği 
sağlayan bir uygulama. 
Tüm eserleri e-ortamda 
güvence altına alıyor. 15 
bini aşkın kullanıcısı olan ve 
bugüne kadar 50 bine yakın 
eseri koruma altına alan 
Tasdix, yaratıcı çalışmaların 
çalınmasını, kopyalanmasını 
veya izinsiz kullanılmasını 
önlüyor. Tasdix ile resimden 
fotoğrafa, yazılı eserlerden 
moda tasarımlarına, 
edebiyattan müziğe, 
yazılımdan sanata kadar tüm 
fikri mülkiyet hakları ve her 
türlü yenilik korunuyor. 

Tasdix nasıl edinebilir? 
Burada nasıl bir süreç 
işliyor? 
5070 Sayılı Elektronik İmza 
Kanunu kapsamında fikri 
mülkiyet haklarını koruma 
altına alan Tasdix’i kullanmak 
çok basit. Kullanıcı, Tasdix’in 
web sitesinde birkaç 
dakikada üyelik işlemlerini 
tamamladıktan sonra, tek 
tıkla eserine zaman damgası 
atabiliyor ve herhangi bir 
uyuşmazlık durumunda 
hukuki geçerliliğe sahip delile 
sahip oluyor. Tasdix’lemek 
için de dokümanın türünün, 
boyutunun, şeklinin hiç 
önemi yok. JPEG, ses dosyası, 
PowerPoint, her şey olabilir. 1 

MB da olabilir, 100 GB de... 
Masaüstünde tıklayıp, o evrakı 
işledikten sonra kanıt dosyası 
bir dakikada oluşuyor. Fiyat 
olarak çok avantajlı. Ayrıca 
hiçbir şekilde kopyayı kimseye 
vermiyorsunuz. O kopya 
hiçbir şekilde makinenizin 
dışına çıkmıyor. Sadece onun 
eşdeğeri olduğuna kanıt 
gösterilen bir dosya çıkıyor. 
Bize dosyanın kendisi değil, 
‘parmak izi’ denilen dosya 
geliyor. E-Güven, o dosyaya 
kendi imzası ile zaman 
bilgisini atıyor ve bilgisayara 
geri gönderiyor. 

Yeni planlarınız neler? 
E-imza veren bir şirketiz, 
ama kurulduğumuzdan 
beri sadece bu amaçla 
kendimizi sınırlamadık. 
E-imzanın kullanabileceği 
yeni platformlar oluşturmayı 
hedefliyoruz. Bireylere ve 
kurumlara yenilikçi hizmetler 
sunarak, geliştirdiğimiz 
çözümlerle hayatın her 
alanına dokunarak fayda 
sağlamaya devam ediyoruz. 
Signtific, Pikzum, Belgepro, 
İmzala-Gönder gibi birçok 
uygulamayı hizmete sunduk. 
2018’de fayda odaklı, hayata 
dokunan uygulamaların 
sayısını artıracağız. 
Sunduğumuz ürün ve 
hizmetlerimiz ile e-dönüşüme 
öncülük ediyor ve farkındalık 
oluşturuyoruz. 
Güven temelli yapımız 
sayesinde bireylerin ve 
kurumların hayatlarını 
kolaylaştırıyoruz. Veri merkezli 
perspektifi, insan merkezli 
e-dönüşümle kucaklayıp, 
ülkemize karşı duyduğumuz 
sorumluluk hissiyatıyla, 
gelişimimizi sürekli kılmaya 
gayret edeceğiz. 
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E-Güven İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Topoğlu Tüzün

‘Yeni uygulamalar için hazırız’
E-Güven, e-imzanın kullanabileceği yeni platformlar oluşturmayı hedefliyor. 

Handan Aybars



Pe
ra

ke
nd

e 
Se

kt
ör

ün
de

 
Di

jit
al

 D
ön

üş
üm

 S
es

le
ri

Değişen ve gelişen tüketici beklentileri, 
doğal olarak perakende sektörünü de 
yeniliyor. Üretimden dağıtıma ve stok takibine 
birçok başlıkta dijital çözümlerin yerini 
aldığı perakende sektöründe mobilitenin 
etkisi de hissediliyor doğal olarak. 
Birçok farklı sunumun buluşma noktası 
perakende sektörü; gerek teknoloji yetkini 
tüketicilerin beklentilerini karşılamak, 
gerek operasyonel maliyet avantajı elde 

etmek, gerekse rekabette öre çıkabilmek 
için dijital dönüşüme yöneliyor. Bu amaçla 
BT yatırımlarını çeşitlendiren, bunun bir 
gereklilik olduğunu bilerek adımlar atan 
perakende sektörü, böylece online ve offline 
kanallarını da verimli biçimde buluşturuyor. 
Perakende sektörü bu yolda finans dünyası 
ile bağlarını çeşitlendirirken, BT şirketleri ve 
telekom sektörü ile iletişimini güçlendiriyor. 
Daha fazlası ise dosyamızda...

Alışverişte 'dijital' devir! 
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Yaşadığımız çağın ve insanların 
hayatlarının dijitalleşmesi ile 
firmaların da hizmetlerini dijital 
kanallar ile tüketiciye ulaştırma 
zorunluluğu doğuruyor. Bu durum 
hızlı tüketimin gerçekleştiği 
perakende sektöründe bir nebze 
daha hızlı ilerliyor. “Son 5-6 yıldır 
dönüşüm süreci her sektörde 
olduğu gibi perakende sektöründe 
de başladı ve hızla devam ediyor” 
diyen Univera NON – FMCG Satış 
Müdürü Türker Torucu, şu bilgileri 
verdi: “Dijitalleşme her süreçte 
gerçekleştirildiğinde, dijital dönüşüm 
sağlanabiliyor. Univera olarak 
biz de perakende sektörüne bu 
yolculukta yol arkadaşlığı yapıyoruz. 
Özellikle e-ticaret modülümüz 
CommercePortal ile perakende 
sektörüne mağaza içi/online satış, 
sipariş, sevkiyat ve tahsilat süreçlerini 
dijital ortamda yönetebilecekleri bir 
iş uygulaması sunuyoruz. 
Sosyal hayatta dijitalleşen kullanıcı, 
hizmet aldığı firmalardan da aynı 
davranış şeklini bekliyor. Her 
aşamada daha hızlı ve hatasız 
işlemlerle ürüne dijital ortamlarda 
da ulaşmak istiyor. Bu durumda 

firmaların satış kanallarında 
dijitalleşmesi yeterli olmuyor. Ancak 
arka planda işleyen tüm süreçlerin 
dijitalleşmesi ile firmalar tüketicinin 
beklediği hizmeti sağlayabiliyor. 
Yani yakın gelecekte, perakende 
sektörü için de tamamen dijital 
ortamlarda yönetilen süreçler hakim 
olacak. Mağaza içi denetimden, 
lojistik süreçlerinin dijitalleşmesine, 
satış süreçlerinden satış sonrası 
hizmete kadar tüm aşamaların 
dijitalleşmesi büyük önem taşıyor. 
Biz de dönüşüme katkı sağlayan 
BT firmalarından biri olarak; çözüm 
ailemiz Panorama ile bunu mümkün 
kılıyoruz. Üretimde başlayan süreci 
satış sonrasındaki servise kadar 
yönetebiliyoruz. Bu süreçlerin 
içindeki önemli konulardan olan IoT, 
mobil ödeme, mobil saha denetimi, 
akıllı sistemler gibi perakendenin 
yakın gelecek ajandası içinde olan 
konularla ilgili firmalara hizmet 
veriyoruz. İşte bu konular hem 
perakende sektörünün hem de 
bireylerin hayatında yerini alacak.”  
“Perakende sektörü, telekom 
sektörü, finans şirketleri ve BT 
şirketleri bu dönüşümde nasıl 

bir işbirliği yapıyor?” yönündeki 
sorumuzu ise Türker Torucu, şöyle 
yanıtladı:
“BT şirketi olarak biz ülkemizde 
hizmet veren üç büyük telekom 
firması ile iş birliği yapıyoruz. 
Özellikle Vodafone ve Türk 
Telekom zaten aynı zamanda 
bizim satış otomasyonu konusunda 
müşterilerimiz. Üç telekom operatörü 
ile de ödeme sistemleri, kesintisiz 
iletişim, hosting gibi konularda 
bu projelerde ortaklar yapıyoruz. 
Bazı operatörler donanımların 
kredilendirilerek müşteriye finans 
avantajı sağlanmasına kadar 
yardımcı olabiliyorlar. Ödeme ve 
tahsilat konularında ise özellikle 
tüm bankaların ortak kredi kartı 
iştiraki olan BKM gibi yenilikçi 
oluşumlar, işimizi dolayısı ile de 
perakendenin dijital dönüşümünü 
kolaylaştırıyorlar. Buna ek olarak 
mobil ödeme sistemleri ile ilgili 
çalışan BT firmaları da bu süreçte 
önemli. Bizim de iş birliği yaptığımız 
firmalar ile dijital dönüşüme katkı 
sağlayacak ortaklıklarımız sürüyor.  
Özetle, dijitalleşme perakendenin 
her sürecinde olursa ancak o zaman 

gerçek bir dönüşüm sağlanabiliyor. 
Bu dönüşümde sistemi oluşturacak 
olan BT şirketleri ve tamamlayıcı 
olarak da finans ve telekom şirketleri 
gibi iş ortakları ile uçtan uca dijitale 
dönüşen süreçler perakende 
sektöründe bizi bekliyor olacak.”

Genelde yazılım tabanlı yerli 
çözümler ve yurt dışı tabanlı 
donanım çözümleri ile her bir 
perakendeci kendi çözümünü, 
iş zekaları ve arka ofis sistemleri 
bazında geliştiriyorlar. Burada bir 
standardın olmadığını, şirketlerin 
müşteri isteklerini ön plana alıp, bu 
dönüşümü müşteri bazlı çözümler 
ile gerçekleştirdiklerinin altını çizen 
Pavotek Genel Müdür Yardımcısı 
Alper Şener, şu bilgileri verdi: 
“İçeriği, farklı arayüzler üzerinden 
sunabilmekte, müşteri ile 7x24 
temas kurarak, müşteri bazlı 
CRM bilgilerini oluşturup, müşteri 
profilleri çıkartmak üzere hareket 
etmektedirler. Sanayi 4.0 gibi, 
perakendecilik de ERP, CRM ve 
zengin arayüzlerin harmanlandığı, 
anlık 7x24 çalışan bir tümleşik 
bir yeni platforma geçiş süreci 
yaşıyorlar. 
Günümüzde bilgi en değerli 

kaynak olup, her tip bilgiyi her 
ortamda alabileceğimiz sistemler, 
yakın geleceğin iş geliştirme ve 
dijitalleşme alanları olacaktır. 
Öncelikle büyüyen BT ve telekom 
altyapısı, var olan legacy sistemler ile 
ancak bir yere gidebilmektedir. Bu 
bazda gelecek 20 yılı kapsayacak, 
akıllı framework’leri tasarlayan ve 
öngörenler öne çıkacaktır. İsterler az 
çok belli ve öngörülebilir durumda 
olup, perakendeciler, bunu nasıl 
sağlayacakları konusunda daha fazla 
üniversite (özellikle matematik ve 
bilgisayar mühendisliği) ile iş birliği 
yapmaları gerekmektedir. 
Bireyler hemen her yerde ürün 
ile ilgili bilgileri ve onu özel 
hissettirecek uygulamaları talep 
edeceklerdir. İster internet ister 
cep telefonları ister lokasyon bazlı 
servisler ve ürünler (IOT) olsun, 
anlık ve doğru bilgiyi her daim 
isteyeceklerdir. Ama iki taraflı 

olup, müşteri istediği anda buna 
ulaşabilecektir. Bu bazda müşteriyi 
iyi tanıyacak analiz araçları ile 
müşteri özelinde özel fırsatlar 
sunabilecek yapılar gereklidir. Deep 
Learning ile müşteriyi rahatlatıcı 
çözüm sunan perakendeciler talep 
edilecektir. 
Perakendecileri içeriklerini, 
ürünleri hemen hemen her 
ortamda, kesintisiz sunmak 
üzere, BT ve telekom altyapılarını 
güçlendirecekler ve hiç olmadığı 
kadar farklı donanım ve yazılım 
birimlerini satın alacaklardır. Asıl 
olan elbette müşteri bilgileri olup, 
özel araçlar satın alarak, çok 
zengin analizler yapıp, müşteri 
beklenti öngörüleri, simülasyonlar 
yapabilecek güce sahip olacaklardır. 
Perakendecilik, bir sanayi şirketi 
havasına ilerleyeceği için, çok 
sıkı BT, telekom bilen tasarımcı 
mühendislere ihtiyaçları olacaktır.”

DİjİTALLEŞEN KuLLANICI,
hİZMET ALDIğI fİRMALARDAN DA AYNI 

DAvRANIŞI BEKLİYOR
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Perakende sektörü OTVT çözümleri 
ile satışı hızlandırıp, doğru ürünün 
doğru fiyatla satılmasını sağladı. 
“Perakende mağazalarının online 
satış siteleri de ürünlerin ve 
fiyatlarının tanıtılmasında hem 
perakende satışa hem de online 
satışa katkı sağlıyor” diyen Bilkur 
Genel Müdürü Zümral Erciyas, şu 
bilgileri verdi:
“Perakende sektörü ekonominin 
lokomotif sektörlerinden birisidir. 
Ekonomi iyi olduğu sürece 
perakende iyi iş yapar. Ekonominin 
sıkıntılı olduğu zamanlarda pek 
çok sektör yavaşlasa da perakende 

devam eder. Pek çok ürünün 
fiyatı ve özellikleri online olarak 
rahatça bulunduğu için fiyatlar 
daha istikrarlı olacaktır. Online satış 
siteleri ihtiyaçlarımızı, tercihlerimizi 
en yakınımızdan daha iyi biliyor 
ve takip ediyorlar. Bu datanın 
toplanması ise satıcıların plan 
yapmasını kolaylaştırıyor alıcıların da 
ihtiyaçlarını zamanında hatırlatıyor. 
Perakende sektöründe online alışveriş 
hızla artıyor. Bunda mobil cihazların 
sayısının artmasının, telekom, 
finans, BT şirketlerinin işbirliğinin 
katkısı büyük. Sonuçta bu işbirliğinin 
sonunda hepsi kazanıyor.”

Günümüzde perakende sektöründe 
faaliyet gösterenler, birinci önceliği 
müşteriyi mağazanın içine çekmeye 
veriyor. “Sektör temsilcilerine 
beklentilerinin ötesinde geniş 
yelpazede seçenekleri dünyada 
‘Digital Signage’ olarak bilinen, 
Türkiye’de ‘Dijital Yayın ve 
Bilgilendirme Ekranları’ adıyla 
yaygınlaştırdığımız sistemle 
sunuyoruz” diyen Sistem 9 Pazarlama 
ve İletişim Müdürü Harun Akol, 
konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Kurulumunu yapıp, tek merkezden 
yönettiğimiz sistemlerle, perakende 
sektörüne rekabetçi yönlerini 
kaybettirmeden verimliliklerini 
artıracak imkânlar sunuyoruz. 
Kurduğumuz dijital ekranlara 
yansıtılan etkili içerikler, kararsız 
tüketiciyi doğru yönlendirilip, onu 
mağazanın içine çekiyor. Böylece 
tüketicilerin mağazalarına erişimini 
kolaylaştırıp, sonuç alma sürelerini 
kısaltıyoruz. Sistem 9 olarak, 
tüketicinin hizmet almak için fazla 
beklemeyi sevmediğini de biliyoruz. 
Bu gerçekten hareketle, kurup 
yönettiğimiz dijital ekranlarda 
tüketicilerin bilgi ve hizmete 
ulaşmasını da hızlandırıyoruz. 
Tüketicileri hızlı bilgi ve hizmete 
ulaştırırken, işletmecilere doğru 
içeriklerini hazırlama, kontrol etme 
ve güncellemesini kolaylaştırıyoruz.  
Dijitalleşmede işin özü içerikte 
yatıyor. Biz de işletme sahiplerine 
statik değil dinamik bir yapı sunarak, 
tüketicinin karşısına sürekli güncel 
bilgi ve görsellerle çıkmalarını 
kolaylaştırıyoruz. Dijital ekranlar bilgi 

akış süreçlerini müşteri tarafından 
daha iyi anlama ve algılamayı 
optimize ediyor. Sistem 9 olarak, 
geliştirdiğimiz hizmet ve ürünlerle 
perakende sektörünün hep yanında 
olduk, olmaya da devam edeceğiz.
Potansiyelinin dörtte birinin 
kullanıldığı Dijital Yayın ve 
Bilgilendirme Ekranları önümüzdeki 
dönemde perakende sektöründe 
daha yaygın kullanılacak. Dijital 
ekranlar gelecekte kişiselleştirme, 
veri analizi, etkileşimli medya, 
artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ 
gibi özelliklerle bütünleşik olarak 
perakende sektörüne hizmet 
verecek. Dijitalleşme perakende 
sektöründe bazı gereksiz aşamaları 
ortadan kaldırıp, operasyonel sürecin 
iyileştirilmesini hızlandıracak.”
Önümüzdeki dönemde 
mağazalardaki algılayıcıların (sensör) 
rolünün artacağını belirten Harun 
Akol, şunları kaydetti:
“Bunlar, müşterinin üst düzeyde 
memnuniyetini elde etmek için 
kişisel verileri işleyen kamera ve 
mobil cihazların görüntüleriyle 
işbirliği yapacak. Bir örnek vermek 
gerekirse diyet ürünler tüketen bir 
müşteri, restorana girince kişisel 
verileri okunacak ve karşısına sağlık 
durumuna uygun bir menü çıkacak. 
Veri okuma menüsü ihtiyaç duyulan 
sürenin altında işlemleri hızlandıracak.  
Ürün, hizmet ve çözümlerin analizi 
hızlanacağından, iyileştirilen süreç 
müşteri memnuniyetini artıracak.  
Pazarlama bölümlerini işlerini 
yaparken artık yapay zekâdan daha 
fazla yararlanacak.  Yapay zekâ 

sayesinde ne zaman hangi ekranda 
hangi bilgi veya reklamın yansıtılacağı 
daha iyi analiz edilecek. Sistem 9 
olarak, teknolojinin sunduğu tüm 
imkânlardan yararlanıyoruz. Yeni nesil 
teknolojilerden yararlanıp, perakende 
sektöründe verimliliği arttıracak, tüm 
işlemlerini ölçüp denetleyebilecekleri 
çözümler sunuyoruz.” 

Perakende sektörünü geleceğe 
taşıyan dijital çözümler
Organize perakende sektörü, her yıl 
Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2,5 
katı büyüyor. Önümüzdeki yıllarda 
perakende sektöründe teknolojiye 
yatırımın hızlanacağına tanık 
olacağız. Dijitalleşme perakende 
sektöründe oyunun kurallarını 
yeniden yazıyor. Bu durum 
perakende sektörüne yönelik hizmet 
ve çözüm üreten tüm kurum, kuruluş 
ve platformların işbirliği içinde 
olmasını zorunlu kılıyor. Cihazlar, 
nesneler her şey birbiriyle konuşuyor, 
konuşmak zorunda. “Perakende 
sektörü müşterisini tanımak zorunda. 
Müşterisini iyi tanıyan onun talepleri 
doğrultusunda çözüm sunup 
hizmetlerini mükemmelleştirebilir” 
diyen Harun Akol, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:
“Burada anahtar kelime ‘tanıma’. 
Müşteriyi tanıma karmaşık bir 
süreç. Bu işin gerçekleştirilebilmesi 
birçok cihaz ve uygulamalara 
ihtiyaç var. Bu yüzden tüm sektör 
ve platformların mutlaka işbirliği 
içinde olması gerekiyor. Sistem 9 
olarak kurup yöneteceğimiz dijital 
ekranlar, kişisel asistan gibi çalışarak 

müşteriye ipuçları verip, önerilerde 
bulunabilecek. Böylece tüketicinin 
seçim yapması kolaylaşacak. 
Perakende sektörüne ‘Geleceğe 
Taşıyan Dijital Çözümler’ ilkesiyle 
hizmet veriyoruz. Kurup yönettiğimiz 
dijital ekranlardaki reklam, bilgi 
ve duyuruların geri dönüş oranı 
yüzde 83 olarak ölçülüyor. Dijital 
ekranların marka farkındalığı 
üzerindeki etkisinin yüzde 47 olduğu 
gerçeğinden hareketle, perakende 
sektörü temsilcilerine dijital çağı 
yakalamada geç kalmamalarını 
öneriyoruz. Şu bir gerçek ki 
satış sürecini dijitalleştirmeyen 
kaybedecek.”

EKONOMİNİN LOKOMOTİfİ PERAKENDE 
SEKTÖRÜ

PERAKENDE SEKTÖRÜ MÜŞTERİSİNİ TANIMAK 
zOrUNDa
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Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği’ne (ETİD) göre, 
perakendenin geleceği e-ticarette. 
E-ticaret siteleri, ciro bazlı mağaza 
sıralamasında yukarılara tırmanırken, 
ilerleyen yıllarda, e-ticaret siteleri 
perakende markalarının pazarlama 
stratejilerini belirleyecek ve 
perakendenin geleceğini e-ticaret 
belirleyecek. Öyle ki, online 
platformlardan alışveriş hacmi, 
fiziksel mağazadan yapılan alışveriş 
hacmini geçecek.
Bu arada, e-ticaret büyürken, 
perakende sektörünü de büyütüyor. 
Bugün Türkiye’de perakende 
sektörünün yaklaşık 700 milyar 
TL büyüklüğünde olduğu tahmin 
ediliyor. 2018 yılında ise bu 
rakamın yaklaşık 900 milyar TL’ye 
ulaşması bekleniyor.  ETİD ise 
e-ticaret sektörünün büyümesini 
yüzde 30’un üzerindeki oranlar 

ile ilerlediği bilgisini açıkladı. 
E-ticaret sektörü, benzerine az 
rastlanır büyüme oranları ile her 
yıl kendini büyütürken, perakende 
sektörünü de geliştirip dönüştürerek 
büyümesine katkıda bulunuyor. 
ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Ekmekçi, perakende sektörünün 
yaptığı yatırımlar ve dijitalleşme 
sürecinin hız kazanmasıyla gelişimin 
süreceğini belirtti ve “ETİD olarak 
perakendedeki değişim sinyallerini 
üyelerimiz arasında da görüyoruz. 

2007 yılında sadece internet 
üzerinden hizmet veren markalardan 
oluşan dernek üyelerimiz arasında, 
perakende sektörünün pek çok 
büyük markası var” dedi.
Bu arada, dijital çağda 
perakendeye yön veren IoT, mobil 
ödeme, omnichannel commerce, 
social commerce, özelleştirme 
gibi trendler de yükselişe geçecek 
gibi görünüyor. E-ticaretin 
geleceği hakkında açıklamalar 
yapan Emre Ekmekçi, “Dijital 

dönüşüm, perakende pazaryeri 
(retail marketplace) adına ciddi 
fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki 
yıllarda pazaryeri mantığında 
çalışan e-ticaret şirketlerinin yerini, 
doğrudan kendi ürünlerini online 
alışverişe açan şirketlerin alacağını 
düşünüyoruz. 
E-ticaretin önüne geçen şirketler ise 
bu yarışı hep geriden takip edecek. 
Biz dönüşüm gerçekleştirmek 
isteyen tüm markaların, kurumların 
yanındayız” dedi. 

EN İSTİKRARLI BÜYÜME
E-TİCARETTE
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*Harun Aksöz
Müşteri deneyimi, perakende 
sektöründe oldukça geniş ve detaylı 
bir kavramdır. Kurumlar müşteri 
deneyimini kaliteli, sürekliliği olan, 
büyüyebilen bir duruma getirmenin 
ve bu yolla müşteri sadakatini 
güçlendirmenin yollarını bulmaya 
çalışırlar. Büyük ve küçük birçok 
kurumda başarılı olmuş birçok farklı 
yöntem bulunduğundan, içlerinden 
bir tanesini seçip her işletmede işe 
yarayacağını söylemek çok iyimser bir 
yaklaşım olacaktır.

Her sektörün kendine özgü 
dinamikleri ve rekabet avantajları 
vardır. Örneğin, ayakkabı satan 
bir firma için mağaza, e-ticaret 
ve private shopping sitelerini 
içeren bir omnichannel perakende 
anlayışı başarıya ulaşabilirken, araç 
satışı yapan bir firma için e-ticaret 
unsurunu yedek parça ya da aksesuar 
ile sınırlandırmak yeterli olacaktır. 
Genel tüketici alışkanlıkları ya da 
eğilimleri hakkında da kesin bir görüş 
belirtmek mümkün değildir. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalarda 
müşteriler, sorunsuz iade kolaylığı 
ve ürün taşıma olmaması nedeniyle 
alışveriş deneyimini e-ticaret 
çözümlerine yönelmektedirler. Farklı 
bir diğer bir araştırmada, müşterilerin 
fiziksel dükkânları, e-ticaret 
çözümleri kadar etkin kullanmak 
istediklerini ortaya konmuştur. Tüm 
bu bilinmezler ortasında, iyi bir 
müşteri deneyimi sunmaya nereden 
başlanacağı perakende firmaları 
için en temel sorudur. Peki, müşteri 
deneyimini nasıl iyileştirebiliriz?

Satınalma işlemlerinin basitliği
İnternet ve mobil çözümlerde ürün 
sunumu, sorgulama, sepete ekleme, 
güvenli ödemenin sağlanarak 
satın almanın hızlı bir şekilde 
tamamlanması sağlanmalı. Detaylara 
dikkat eden kullanıcı kitlesi için 
satın aldığı/alacağı ürünlerle ilgili 
görselleştirilmiş içerikleri her aşamada 
sunmak, ürün araştırma seçme ya da 
kombinleme bölümünden alternatif 
ürünler hakkında bilgi paylaşmak 
olumlu netice vermektedir.

Kompakt mağaza modelleri 
E-Ticaret çözümlerinde kullanıcıların 
işlerini kolaylaştıran ve tercih etmesini 
sağlayan en büyük fonksiyon hızlı 
ürün bulabilmesi ve tüm renk 
seçenekleri görebilmesidir. Fiziksel 
dükkânları düşündüğümüzde, bu 
durumun tam tersi görülmektedir. 

Sıra sıra dizilmiş reyonlar ve bu 
reyonlardaki karışık ürünler… 
Müşteri, hızlı ve kolay bir şekilde 
istediği ürüne erişmek ister. Web 
sitelerinden edindiği alışkanlığı 
fiziksel ortamda da aramaktadır. 
Deloitte’in 2017 perakende raporuna 
göre tüketiciler, labirentin ortasındaki 
peynirin peşine düşmüş deney 
faresi gibi mağaza içinde dolanmak 
istemiyor. Bu imajı yok etmenin 
yolu, mağaza içi yönlendirmeleri 
güçlendirmek ve ürün gruplamasını 
kolayca anlaşılabilir şekilde yapmaktır. 
Büyük perakende zincirleri, 
müşterinin aradığı ürünün mağazanın 
neresinde olduğunu gösteren mobil 
uygulamalarla ya da ekranlarla 
müşteri deneyimini güçlendirmeye 
çalışmaktadır.

Kişiselleştirilmiş etkileşimle 
dönüşüm 
E-Ticaret çözümlerinin en büyük 
eksikliği, müşterinin ürünü satın 
alırken danışmandan teknik bilgi 
almak istemesi ya da farklı bir 
gözden renk ve uyumu hakkında fikir 
almak istemesidir. E-ticaret siteleri bu 
soruna, canlı destek ya da sık sorulan 
sorular sayfası ile kısmı olarak çözüm 
sunmaya çalışmaktadır.

Mutlu müşteri, kendini daima 
özel hisseden müşteridir
İnsan doğası her zaman her 
ortamda farklı ve özel olduğunu 
hissetmek ister. Bazen satın aldığı 
üründe, bazen kendisi ile ilgili 
konuşmalarda… Hizmet sektöründe 

en büyük farklılık budur. Dikkate 
edersiniz, turizm sektöründe 
“müşteri” yerine “misafir” ifadesi 
kullanılır. Müşterilerinin fikirlerini, 
görüşlerini ve olumlu/olumsuz 
eleştirilerini dikkate alan firmalar, 
müşterilerinin özel hissetmelerini 
sağlayacak aksiyon ve iş modellerini 
uygulayarak rakiplerinden bir adım 
öne geçebilir. Peki, performans 
ölçümü nasıl olacak?
Müşteri memnuniyetini ölçecek 
kiosklar ve mobil çözümler yeni nesil 
mağazacılığın olmazsa olmazıdır. 
Kasa önlerinde veya mağazalardaki 
stratejik alanlara konumlandırmış 
tüketici memnuniyeti ekranlarıyla, 
müşterilerin bilgileri (e-posta, 
adres, telefon numarası) elde 
edilebilir. Müşterilerle belirli zaman 
aralıklarında iletişime geçilip, 
müşteriye özel kampanya ve 
indirimler sunularak, müşterinin özel 
hissetmesi sağlanmaya çalışılmalıdır.

Müşterisiyle arasını uzatmayan 
mağazalar kazanacak
Markaya ya da mağazaya duyulan 
sadakat önemli bir konudur. 
Marka, tüketicilerin sadakatlerini 
ödüllendirip, sonraki alışveriş için 
tekrar tercih edilme olasılığını 
artırmalıdır. “Marka Ortaklığı” 
programları ve çapraz kampanyalar 
ile daha sık aralıklarla müşteri ile 
iletişime geçilmelidir.

Satınalma faaliyetlerinin teknoloji 
ile desteklenmesi
Sensörler ve kameraların bulunduğu 
dokunmatik ekranlar ya da ayna 
görünümlü panellerin basit arabirim 
entegrasyonları ile ayakkabı, kıyafet 
ya da aksesuarların, kabinlerde 
denemek yerine zahmetsizce canlı 
bir biçimde denenme ve istedikleri 
ürünü, istedikleri ölçü ve renklerde 
üzerlerinde görme şansını elde etme 
imkânı sunulması müşteri deneyimini 
artıracaktır.

“Maalesef elimizde kalmamış” 
ifadesinin sona ermesi
Müşteriler, satın almak istedikleri 
ürünlere hemen ulaşmak istedikleri 
için mağazaya gelirler. Müşterinin 
istediği ürünün mağazada 
bulunmaması veya doğru 
yönlendirme yapılmadan mağazadan 
ayrılması, müşteri sadakatini de 
baltalayan bir durumdur. Bu nedenle, 
zincir mağazaların ürün ağını tek 
noktadan yönetmesi hem müşteri 
hem de marka açısından büyük 
avantajdır. Stok ve satış hareketleri 

tek noktadan yönetilmelidir. 

Ödeme noktası müşterinin 
ayağına gelmeli
Mağazalar belirli zaman dilimlerinde 
normalin üzerinde yoğun olur ve kasa 
önlerinde sıra oluşur. Eski yıllardaki 
gaz ve tüp kuyruklarını anımsatan 
bu durum, müşteriyi bezdirip satın 
alma işleminden vazgeçmesine ya da 
mevcut satın almayı gerçekleştirip, 
kasa sırası nedeni ile müşterinin 
bir daha gelmeme düşüncesine 
kaymasına neden olabilir.
Teknolojiyle büyüyen genç nüfus, 
böyle kuyruklara girip vakit 
kaybetmek istemez. Teknolojiyi, 
iş modeli olarak kurgulayan ve 
uygulayan tüm perakende firmaları 
rakiplerine göre hep bir adım 
öndedir. Örnek olarak, ÖKC(Ödeme 
Kaydedici Cihazlar)  cihazları ile ERP 
uygulamalarının kablolu/kablosuz 
entegrasyonu ve bu cihazların mobil 
olması ile müşteri kasada kuyruk 
beklemek yerine, oturduğu yerde 
ödeme yapabilir. Restaurantlarda 
hesap ödeme kadar kolay ödeme 
imkânı sunularak, kasa sıraları 
ortadan kaldırılabilir. Hatta bir adım 
daha ileri gidilerek müşterinin, aldığı 
ürünleri taşıması yerine kargo ile 
evine gönderilmesi sağlanabilir.

Yeni nesil ödeme sistemlerinin 
perakende sektöründe kullanımı
Her geçen gün gelişen ve değişen 
ödeme sistemleri sektörüne ayak 
uydurmak fiziksel mağazaların 
olmazsa olmazıdır. Hızla büyüyen 
temassız ödeme teknolojileri, 
ülkemizde de artık yaygın bir 
şekilde kullanılmaya başlandı. Son 
zamanlarda, bunlara ilave olarak 
NFC denilen mobil çözümlerde 
hayatımıza girmeye başladı. QR kod 
(Kare barkod) gibi yeni nesil ödeme 
yöntemlerini destekleyen kurumlar 
da tüketicilerin tercih sebebi 
olabilmektedir.
Kısaca bahsedilen bu temel başlıklar, 
perakende firmalarının hayatta 
kalabilmelerini sağlamak için her 
geçen gün daha fazla önem arz eden 
konulardır.
Yakın zamanda, tüm mağazaların 
showroom şeklinde tasarlanıp, 
ürünlerin kendileri yerine üç boyutlu 
görsellerinin sergilendiğine, ürünleri 
kabinler yerine dev aynalar karşısında 
deneyip anlık olarak paylaşıldığına, 
ödemelerin sanal cüzdanlar üzerinden 
gerçekleştiğine tanık olacağız.

*Hotiç Bilgi İşlem Müdürü.

PERAKENDE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN E-TİCARET vE 
KONvANSİYONEL MAğAZACILIK KARDEŞLİğİ…
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BThaberPerAkende Sektöründe 
Dijital Dönüşüm SeSleridOSYA

Hotiç Bilgi İşlem Müdürü
Harun Aksöz

Tüketiciler, labirentin ortasındaki peynirin peşine düşmüş deney faresi gibi 
mağaza içinde dolanmak istemiyor.
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Kurum ve 
şirketler 
bir yandan 
verimlilik 
ve rekabet 
güçlerini 
artırma adına 

teknoloji yatırımlarını 
yaparken, bir yandan da 
yasal zorunluluktan dolayı 
birtakım uygulamaları hayata 
geçiriyorlar. E-Dönüşüm 
olarak adlandırılan e-Fatura, 
e-Defter, e-Arşiv gibi 
uygulamalara ise yasal 
zorunluluklar çerçevesinde 
geçiliyor. Bu uygulamaların 
yasal bir zorunluluk olarak 
değil, dijital dönüşümün bir 
parçası olarak görülmesinin 
firmalara avantaj 
sağlayacağını vurgulayan 
Digital Planet Türkiye Genel 
Müdürü Şerif Beykoz, 
sorularımızı yanıtladı:

Türkiye’de e-Dönüşüm 
süreçlerinin gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de e-dönüşümün 
ilk adımları 2008 yılında 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB) tebliğleriyle EFKS 
(Elektronik Fatura Kayıt 
Sistemi) adı altında 
atıldı. Özel entegratörlük 
yetkilendirmeleri ile beraber 
2013 yılı sonlarında e-Fatura, 
2015 yılı başında e-Defter, 
2016 yılı itibarıyla e-Arşiv, 
sonrasında e-Bilet (havayolu, 
karayolu ve etkinlik) ve 
ihracatta e-Fatura ile devam 
etti. 2018 yılında aktif bir 
şekilde kullanılacak olan 
e-İrsaliye ve e-Makbuz 
(serbest meslek makbuzu ve 
müstahsil makbuzu) gibi yeni 
uygulamalar da kurumların 
hayatına kolaylık, tasarruf ve 
hız sağlamaya devam ediyor.
Türkiye’de e-Dönüşümün 
seyrinin, başta GİB 
düzenlemeleri olmak üzere; 
özel entegratörler, entegre 
olunan ERP sistemleri ve 
bu uygulamaları kullanarak 
finansal süreçlerde dönüşüme 
adım atan kurumlar ile 
bütünlük içerinde daha 
da hız kazanacağını 
öngörüyoruz. Türkiye’de 3 
milyonun üstünde şirketin 
olması ve e-Fatura sistemine 
bugün için sadece 63 
bin şirketin dahil olması, 
önümüzde gidecek daha çok 

yolun olduğunu gösteriyor.

Bu konuda ne tür 
yeni regülasyonlara 
ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Bunu iki başlıkta 
değerlendirebiliriz; bunlardan 
ilki kullanıcı memnuniyetini 
en üst noktaya çıkarmak 
ve e-dönüşüm hizmeti 
veren mevcut özel 
entegratörlerin hizmet 
kalitelerini artırabilmeleri 
adına yazılımdan destek 
hizmetlerine kadar 
e-dönüşümün tüm 
süreçlerine tabi denetimler. 
İkincisi ise tüm e-Dönüşüm 
pazarının genişletilmesi. 
Sadece e-Dönüşüm 
uygulamalarının değil, 
ekosisteme dahil olan 
katma değer zincirinin tüm 
halkalarının; ERP, genel 
veya ön muhasebe ve diğer 
tüm iş yazılımlarının ortak 
çalışabilmesini sağlayacak 
düzenlemelerin yapılması 
ve e-Dönüşümün kullanım 
yaygınlığını artırabilmek adına 
gönüllülük esasına dayalı 
geçişlerin teşvik edilmesini 
sağlamak. Tabii her iki başlık 
da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
temel sorumlulukları arasında 
bulunuyor. 

Digital Planet olarak bu 
alandaki yaklaşımlarınız 
ve çözümleriniz neler?
e-Dönüşüm yolculuğuna 
başlamış firmalar, genellikle 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
çıkardığı tebliğler sonucunda 
biraz zoraki yola koyuluyorlar. 
Öncelikle bunun altını 
çizmek gerekiyor. Çünkü 
dijital dönüşüm dalgası hızla 
ilerlerken, e-dönüşümü 
zorunluluktan ibaret görmek, 
firmalarda değişimin, zorunlu 
görünen bu dönüşümün 
büyük endişelere de yol 
açmasına sebep oluyor. 
Halbuki biz, her zaman 
gönüllülük esasından yana 
olduğumuzu bildiriyoruz. 
Firmaların, zorunlu hale 
gelmeyi beklemeden 
e-dönüşüm yolculukları için 
hazırlık yapmaları, bu süreci 
en iyi şekilde ilerletmeleri 
konusunda onlara büyük 
katkı sağlayacaktır.
Firmalar, e-dönüşüm 
süreçlerine e-Fatura, e-Arşiv 

ve e-Defter uygulamalarını 
hayata geçirerek başlıyorlar. 
Bu uygulamalar, günlük 
faturalaşma ve muhasebe 
süreçlerinin fiziksel 
ortamdan elektronik ortama 
taşınmasını ve içeride 
işleyen tüm muhasebe 
işlemlerinin, hızlanmasını, 
eski faturalarını dijital 
ortamda saklayabilmelerini 
ve gerektiğinde rahatlıkla 
ulaşmalarını sağlarken arka 
planda da kağıt, mürekkep, 
basım, kargolama gibi 
süreçlerde ciddi bir maliyet ve 
zaman tasarrufu sağlıyor.
Elbette kurumların iç yapısını, 
iş akışını etkileyecek her 
değişim çok önemlidir. 
Bu nedenle e-dönüşüme 
hazırlanan firmalar için de 
bu dönüşümü, kolay adapte 
olunabilir, yani en rahat 
şekilde gerçekleştirecek 
kriterlere göre hayata 
geçirmenin faydalı olacağını 
düşünüyoruz.
Bunlardan ilki, firmanın 
kullandığı muhasebe 
sistemiyle tam entegre 
çalışacak bir dönüşüm 
yöntemi bulmak. GİB 
nezdinde yazılı onaylarını 
almış özel entegratörler 
bu noktada değerlendirilir. 
Rahatlık açısından mevcut 
muhasebe yazılımı ile tam 
entegre çalışacak, uyumlu bir 
e-dönüşüm hizmeti bulmak, 
efektif ve rahat bir dönüşüm 
için birincil hedef olmalıdır.
Mevcut muhasebe yazılımı 
ile uyumlu çalışma ortamını 
size sunan bir özel entegratör 
firması buldunuz. Sonraki 
aşamada değerlendirilmesi 
gereken kriter, özel 
entegratörden alınacak 
desteğin boyutu ve niteliği.
Mali mühür başvurusu, özel 
entegratör ile sözleşme 
süreci, GİB üzerinden 
e-Fatura başvurusu, e-Fatura 
aktivasyon işlemleri gibi 
dönüşme süreçlerinin 
tüm adımlarında tam 
destek sağlayacak bir 
özel entegratör firma 
olduğuna emin olunmalı, 
iş birlikteliğine gidilecek 
özel entegratör firmanın 
güvenilirliği, kurumsallığı iyice 
araştırılmalıdır. Çünkü firma 
ne kadar güvenilirse, işinize 
ait tüm finansal veriler de o 
kadar güvende olacaktır. 

Digital Planet, sunduğu 
çözümlerle nasıl bir 
farkındalık yaratıyor?
Digital Planet, e-Fatura 
kavramını Türkiye’ye tanıtan 
şirketlerden biri. e-Fatura 
altyapısı henüz yokken, bunu 
Türk Telekom ile birlikte 
başlatan, yıllarca sürdüren, 
Türk Telekom kullanıcılarını 
e-Fatura’nın nimetlerinden 
yararlandıran bir şirketiz.
Türkiye’de ağırlıklı 
telekomünikasyon, finans, 
bilişim, enerji dağıtım, 
e-ticaret ve tekstil gibi 
çok çeşitli sektörlerin lider 
şirketleri bizimle çalışıyor. 
Özel entegratör kimliğimizle 
tüm sektörlerden, ayda 
20’den 20 milyona kadar 
değişen sayıda fatura üreten 
6 bin 500’ün üzerinde 
firmaya, kuruma özel 
yaklaşımla hizmet veriyoruz. 
Çünkü bizim için fatura 
sayısından daha önemli olan, 
bu firmalara her durumda 
aynı derecede hassasiyet 
göstermek ve aynı kalitede 
hizmet sunabilmek. 
e-Dönüşüm yolculuğunda 
Digital Planet ile ilerlemeye 
karar vermiş müşterilerimize 
başvuru aşamasındaki 
tüm süreçlerde gereksinim 
duyduğu tüm desteği 
sağlıyoruz. e-Dönüşüm 
platformlarımız kullanılmaya 
başlandığı andan itibaren 
de yine tüm ihtiyaçlarda 7 
gün 24 saat uzman destek 
ekibimiz müşterilerimize 
hizmet veriyor. 
Dolayısıyla, Digital Planet’te 
her müşteri ihtiyaç anında 
bir yol arkadaşına anında 
ulaşabiliyor. 

GİB’in gerçekleştirdiği 
yenilikleri de hızlı bir 
şekilde sistemlerimize 
adapte edebiliyoruz. 
Kurumsal yaklaşımımızda 
destek hizmetini oldukça 
önemsiyoruz

Digital Planet’in geleceğe 
yönelik hedefleri 
konusunda bilgi verebilir 
misiniz?
Güçlü Ar-Ge merkezimizle 
geliştirmeye devam ettiğimiz 
çözümlerimiz ile tüm 
Türkiye'de yaygınlaşırken, 
Avrupa, Amerika, Rusya 
ve Ortadoğu ülkelerinden 
müşterileri portföyümüze 
katarak globalleşme yolunda 
hız kesmeden ilerliyoruz.
Sağlam temellerle 
ilerlediğimiz müşteri 
memnuniyetini, güvenilir 
ve kesintisiz hizmet 
kalitesini ön planda tutarak 
Türkiye’de e-Dönüşüm 
pazar payımızı artırmak, 
tüm Türkiye’de mevcut iş 
ortaklığı yapımızı daha da 
genişletecek çalışmalara hız 
vermek, e-dönüşümün her 
alanında öncü katkılarda 
bulunarak Türkiye’de bu 
dönüşüm yoluna adım 
atmaya hazırlanan firmalara 
yol gösterici olmak başlıca 
hedeflerimiz arasındadır. 
Dünya çapındaki iş ortağı 
sayımızı 10’lardan 100’lere 
çıkararak en az 30 farklı 
ülkede kendi çözümlerimizi 
sunacağız. e-Dönüşümde 
ise mevcut konumumuzu 
koruyup müşteri ve fatura 
adetlerimizi daha da artırarak 
20 bin kurumsal müşteriye 
önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde 
ulaşacağız. Buna ek olarak, 
Türkiye’nin en büyük ve 
kapsamlı fatura platformu 
olma özelliğimizi katma 
değerli servislerimizi yeni 
ürünlerle destekleyerek 
devam ettireceğiz. 
Örneğin finansal çözümler 
platformumuz “Parantez”, 
mobil ödeme platformumuz 
“PayAll” ve birçok yeni 
ürünümüz, pazarı yönlendirici 
ve yönetici konumumuzu 
güçlendirecektir. Bunun yanı 
sıra, Ar-Ge’sini yaptığımız 
sıkıştırma ve saklama 
alanlarındaki inovatif 
teknolojilere de yatırım 
yapmaya devam edeceğiz.
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‘e-Dönüşüm uygulamalarını sadece yasal sorumluluk 
olarak görmeyin’

e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv gibi başlıklardan oluşan e-dönüşüm uygulamaları, 
dijital dönüşüm açısından da kurum ve şirketlere önemli avantajlar sağlıyor.

Ayhan Sevgi

Digital Planet Genel Müdürü
Şerif Beykoz



TURNET ihalesi 
Sprint-ODTÜ-SatKo'nun 

GÜNEŞ KAZDAĞLI 

Türk T e l e k o m ü n i k a s y o n (TT) 

A.Ş. tarafından Ağustos ayı içinde 

açılan TURNET ihalesi sonuçlan

dı, iha ley i Spr int-ODTÜ-SatKo 

konsors iyumu kazandı . Teklif ver

me süresi 28 Eylül 1995 tar ihinde 

bi ten TURNET ihalesine konsorsi

yumlar da dahil o lmak ü z e r e 4 şir

ket ya da konsors iyum katıldı. 

Bunlar; IBM, Sprint-ODTÜ-SatKo, 

Nurol-Likom-MCI, ITD-Lazer Ex 

ve Netaş-TÜBİTAK-HP idi. 

Internet k o n u s u n d a birçok b e 

lirsizliği net leşt i recek o l a n TUR

NET ihalesi s o n r a s ı n d a , ş imd i 

TURNET altyapısının o luş turulma 

çalışmaları başlayacak. Bu altyapı 

yatırımı için yaklaşık 3 milyon d o 

lardan söz ediliyor. 

Açılan ihalede ş a r t n a m e gereği 

ihaleyi k a z a n a n şirket, altyapıyı 

o l u ş t u r m a k için T T ' d e n hatları sa

tın a lacak ve c i r o s u n u n en az 

y ü z d e 40'ını TT'ye verecek. TT, 

bu ş e b e k e n i n , VSAT ö r n e ğ i n d e 

o l d u ğ u gibi işletmecisi olacak. 

Söz k o n u s u iha lede pazarl ık ko

n u s u y ü z d e 40 o r a n ı n ı n yükseltil

m e s i n d e yaşandı . Bu pazarlıklar

da s o n olarak Sprint-ODTÜ-SatKo 

k o n s o r s i y u m u n y ü z d e 40 oranını 

y ü z d e 70.2'ye çıkarmasıyla ihale

yi kazandığ ı öğrenildi . 

Anımsanacağı gibi BT/haber ' in 

42'inci sayısında y a y ı m l a n a n In

ternet Dosyas ı 'nda O D T Ü Bilgi 

i ş lem Merkezi M ü d ü r ü Dr. Attila 

Özgit ' le yapı lmış bir g ö r ü ş m e de 

yer al ıyordu. Özgit, O D T Ü ' n ü n 

d e içinde b u l u n d u ğ u Sprint-OD

TÜ-SatKo'nun ihaleyi k a z a n m a s ı 

ha l inde ne ler yapılacağı k o n u -

s u n d a şunları söylemişti: " O D T Ü 

bu işe 4 yılını vermiş bir k u r u m , 

teknik bilgi birikimi de o l d u k ç a 

yüksek. O D T Ü olarak konsors i

y u m d a O D T Ü Gelişt irme Vakfı'nı 

temsil ed iyoruz . Ancak, g e r e k 

O D T Ü ' n ü n bir ünivers i te olarak, 

g e r e k s e Bilgi i ş lem Merkezi 'n in 

bu işin ticari boyutuyla, g ü n l ü k 

yaşantı içinde sürekli ilgilenebil-

mesi m ü m k ü n değil. Eğer bizim 

d e iç inde b u l u n d u ğ u m u z konsor

s iyum ihaleyi kazanırsa, bilgi biri

kimimizi Vakıf alt ında kuru lacak 

o l a n şirkete aktaracağız." 

Milli Eğitim'in 

306 okula 

bilgisayar ihalesi 

İhlas'ın 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdür

lüğü ile Turizm Ticaret Öğretimi 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n e bağlı 306 

okula bilgisayar laboratuvarı oluş

turmak üzere açtığı d o n a n ı m ve ya

zılım ihalesini İhlas Bilgi İşlem ka

zandı, ihaleyi 7 milyon 858 bin do

larlık teklifle kazanan ihlas'ın şart

n a m e gereği Aralık ayı sonuna ka

dar 306 okula yaklaşık 4 bin adet 

sistemi teslim etmesi gerekiyor. 

Çeşitli şirket yetkilileri, Aralık ayı 

sonuna kadar sistemlerin teslim 

edilmesinin zor o lduğunu savunur

ken, İhlas Bilgi işlem sistemlerin 

teslim edilmesinde bir sorun yaşan

mayacağını savunuyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 4'de) 

BT pazarının 9 aylık geliri 

625 milyon dolar oldu 
İnterpro Pazar Araştırma Merkezi'nin 3 aylık raporlarının üçüncüsü 

yayınlandı. 1995 yılı Türkiye BT pazarının 9 aylık verilerine göre, adet 

bazında 1994'e göre yüzde 68.5 b ü y ü m e gösteren PC pazarında, gelirlerin 

yüzde 79-1 oranında arttığı tahmin ediliyor. Bu artışın nedeni, ortalama PC 

fiyatındaki artış olarak gösteriliyor. (Ayrıntılı haber sayfa 3 'de) 

Unisys Kullanıcılar 

Birliği Forumu 

Hamburg'da yapıldı 

Erdem Özel-Hamburg/ T ü m 

dünyadaki Unisys kullanıcılarını 

biraraya getiren "Unisys User 

Association Forum and Exhibiti

o n " etkinlikleri, 13-16 Kasım 

1995 tarihleri arasında Alman

ya'nın Hamburg kentinde yapıl

dı. Etkinliği Türkiye'den izleyen 

tek basın kuruluşu înterpro idi. 

(Ayrıntılı haber 
sayfa 10'da) 

Sun, iletişim 

dünyasını 

kucaklıyor 

Yıllardır çeşitli sektörler için 

güçlü ve yüksek performanslı 

işistasyonu ve sunucu sistemler 

geliştiren Sun Microsystems, 

bilgisayar ağları (networking) 

ve iletişim dünyasına doğru da 

büyük bir sıçrama yapıyor. Sun, 

2000'li yıllardaki vizyonunu ta

mamıyla networking üzer ine 

oluşturmuş. Dünyanın artık bil

gisayar ağları üzerinde döndü

ğü gerçeğinin yadsınamayacağı 

g ü n ü m ü z d e Sun Microsystems 

de insanların uluslararası bilgi

sayar ağlarına kolayca ulaşması 

misyonunu üstleniyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de) 

Ayhan Karaca: 

Maceralara pupa yelken 
Renkbilimi üzerine öğrenim gördü. 

Mesleğini yapmadı, bilgi teknolojisi 

alanında yetişmeyi, bu alanda iyi bir 

satış uzmanı olmayı tercih etti. Türki

ye'de henüz pazarı oluşmayan zor 

ürünler sattı, başarılı oldu. Ama haya

linde h e p bağımsız hareket etmek, 

kendi işini kurmak vardı. 'Maceraya 

atılmak' olarak tanımladığı düşünce

sinde amacına ulaştı da. Bir Milli Pi

yango bileti aldı (yani kendi işini kur

du) ve şimdi o bileti aldığı için çok 

m e m n u n . Ayhan Karaca, başka boyu

tuyla da maceracı. Kendi işini kurma

nın yanında en çok azgın dalgalara al

dırmadan çıktığı tekne yolculukları, yat 

yarışları mutlu ediyor O'nu. Kısacası 

macerayı değişik boyutlarıyla yaşayan

lardan Ayhan Karaca... 

(Ayrıntılı yazı sayfa 26-27'de) 
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Cardtek’in Türkiye, Türki 
Cumhuriyetler ve Kıbrıs 
Satıştan Sorumlu Kıdemli 
Direktörlük görevine 
Müge Ünal getirildi. BT 
alanında 25 yılı aşkın 
tecrübesi olan Ünal, yeni 
görevinde Cardtek’in 
bu bölgelerdeki satış 
operasyonlarının 
yürütülmesinden sorumlu 
olacak. 1990 yılında 
Hacettepe Üniversitesi 
İstatistik Bölümü’nden 
mezun olan Müge 

Ünal, kariyerine aynı yıl Aknet AŞ’nin Bilgi Teknolojileri 
Uygulama Geliştirme Birimi’nde Yazılım Geliştirme 
Uzmanı olarak başladı. 2001 yılında Benkar AŞ’nin 
Temel Sistemler Bölümü’nde Kart ve Üye İş Yerleri 
Yönetim Sistemleri’nden Sorumlu Birim Müdürü oldu. 
Aynı görevi 2002-2003 yıllarında HSBC Bank bünyesinde 
de sürdürerek, 2003’de Yapı Kredi Bankası’nın Bilgi 
Teknolojileri Proje ve Program Ofisi’nde Proje Yöneticisi 
oldu. 2006 yılında Akbank’ta çalışmaya başlayan Ünal, 
burada sırasıyla Bilgi Teknolojileri, Proje Yönetimi 
Bölümü’nde Proje Yöneticiliği, Program Yöneticiliği ve 
İlişki Yöneticiliği görevlerini üstlendi. 2011-2015 yılları 
arasında Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Proje 
Yönetimi Bölümü’nde Proje Yönetim Direktörlüğü 
görevini yürüten Ünal, 2015’de BKM’nin Üye İlişkileri 
Bölümü’nde atandığı Üye İlişkileri Direktörlüğü görevine 
2017’nin Temmuz ayına kadar devam etti. Ünal, Ağustos 
ayından beri Cardtek Türkiye Satıştan Sorumlu Kıdemli 
Direktörü olarak görevini sürdürüyor. 

Lenovo Türkiye’nin 
yeni Genel Müdürü 
Emre Hantaloğlu oldu. 
Sektörde 17 yılı aşkın 
deneyime sahip olan 
Hantaloğlu, Ekim 
2016’dan bu yana 
Lenovo Türkiye Kanal 
Satış Müdürü olarak 
görev yapıyordu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği 
Bölümü mezunu olan 
Emre Hantaloğlu, ABD’de 
Maine Üniversitesi’nde 

İşletme yüksek lisansı yaptı. Hantaloğlu, iş hayatına Empa 
Elektronik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Ürün Müdürü 
olarak başladı. 2001 yılında Compaq firmasına transfer 
olan Hantaloğlu, 2002’deki Compaq-HP birleşmesine 
kadar Tüketici Ürünleri Satış Müdürü olarak görev yaptı. 
Hantaloğlu, 2002-2008 yılları arasında HP Türkiye’deki 
kariyerine sırasıyla Kurumsal Müşteriler Satış Temsilciliği 
ve Doğrudan Satış Takım Liderliği görevleriyle devam etti. 
Mayıs 2008’de Kurumsal Müşteriler Satış Yöneticiliği’ne 
getirilen Emre Hantaloğlu, Temmuz 2011’de HP Türkiye 
Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Kanal Satış Yöneticisi 
oldu. Mart 2014’te Türk Telekom’a Kanal Satış Direktörü 
olarak transfer olan Hantaloğlu, Ocak 2016’da Samsung 
Türkiye’ye Baskı Çözümleri Satış ve Pazarlama Grup 
Yöneticisi olarak geçti. Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu 
yana da Lenovo’daki kariyerini sürdürüyordu.

En iyi üniversite kuluçka 
merkezleri arasında dünyada 
18’inci, Avrupa’da ise 8’inci 
sırada olan İTÜ Çekirdek, 
kurulduğu 2012 yılından 
beri 24 bin 832 girişim 
başvurusu aldı ve yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 
toplam bin 150 girişime 
ve 3 bin 450 girişimciye 
destek verdi. İTÜ Çekirdek’in 
sunduğu fırsatlarla toplam 
35 milyon TL değerinde 
yatırım alan girişimlerin 
toplam cirosu 55 milyon 
TL, toplam değerlemesi ise 

415 milyon TL oldu. Sadece 
6 yılda 175 girişimin aldığı 
desteklerle başarılı olmasını 
ve şirketleşmesini sağlayan 
İTÜ Çekirdek, 500’den fazla 
istihdam yarattı. İş fikirlerine 
sunduğu desteklerle ülke 
ekonomisine de katkı sağlayan 
İTÜ Çekirdek’e başvuranların 
yaş ortalaması 29,49, 
başvuran kadın girişimci oranı 
ise 
yüzde 18. 
Küresel bazda girişimcilere 
en fazla kaynak sağlayan 
ilk üç girişimcilik yarışması 

arasında yer alan, bu yıl 
6’ıncısı gerçekleşen Big Bang 
Startup Challenge’da 5 milyon 
TL’yi aşan yatırım ve hibe 
imkânından pay almak için 
yarışan girişimler, 23 Kasım’da 
Uniq İstanbul’da “etki” 
temasıyla gerçekleşecek final 
etkinliğinde sahneye çıkacak. 
Final etkinliğinde geleceğin 
teknolojilerine şahit olmak ve 
girişimcilerin final heyecanını 
paylaşmak isteyen herkes, 
http://bigbang.itucekirdek.
com/ adresinden kayıt olarak 
etkinliğe katılabilecek.

Asya’nın en hızlı büyüyen, 
dünyada ve Türkiye’de 
büyük bir oyuncu kitlesine 
sahip mobil oyunları sunan 
Netmarble’ın Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika (EMEA) 
Bölgesi Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine Aras 
Şenyüz atandı. Şenyüz, 4 
yıldır merkezi İstanbul’da 
bulunan Netmarble’da 

EMEA Pazarlama ve Mobil 
Direktörü olarak görev 
yapıyordu. Koç Üniversitesi 
İşletme Fakültesi mezunu 
olan Aras Şenyüz, kariyerine 
Unilever Marka Müdürü 
olarak başladı, sırasıyla 
Delonghi Satış ve Pazarlama 
Müdürü, Vodafone 
Pazarlama Direktörü olarak 
görev yaptı. 

Bu yıl 25’inci kez düzenlenen 
PERYÖN İnsan Yönetimi 
Kongresi, üç bine yakın 
profesyoneli ağırladı. 
Kongre’nin 25’inci yılı ile ilgili 
konuşan PERYÖN Başkanı 
Berna Öztınaz, “PERYÖN’de 
dünya değişikçe onunla 
beraber değişmeyi, hatta 
gönüllüğümüzle dünyayı 
da biraz değiştirmeyi 
seçiyoruz” derken, TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Bilecik de, “Dijitalleşme, 

Sanayi 4.0 derken artık İK 
4.0’ı konuşuyoruz. İnsan 
kaynaklarından bahsederken 
genellikle yaptığımız bir 
hata var. Değişimi sadece 
beyaz yaka tarafından 
değerlendiriyoruz. Dördüncü 
Sanayi Devrimi’ni sadece 
ekonomik ve teknoloji 
boyutlarıyla değil, sosyal 
unsurları da merkezine 
alan bir dönüşüm olarak 
bakıyoruz. Değişime adapte 
olabilen ve eğitimde 

sürekli gelişim anlayışını 
benimseyen ülkeler rekabet 
üstünlüğünde öne çıkacak. 
Burada iğneyi biraz da 
kendimize batırmak istiyor, 
müfredatımızın bilimsel 
temellere dayanmasının 
en önemli meseleye sahip 
olduğunu görüyorum” 
yorumunu yaptı. BOYNER 
Grup CEO’su Cem Boyner 
ise “Bu devrin en abartılı 
kelimelerinden biri tecrübe 
ve tecrübeli. Boyundan 
büyük bir laf olduğunu 
düşünüyorum ve çok kıymet 
verilmemesini öneririm. Hele 
konu kurum içi girişimcilik 
olunca... İnovasyon için 
tecrübe değil, tecrübesizlik 
daha önemli bir silah. Bütün 
yeni yaklaşımlarda biz 
tecrübesizliğin peşindeyiz. 
Az tecrübesi olanlara 
yaklaşmak risk gibi görünse 
de, aslında uzun vadede çok 
daha iyi sonuçlar verebiliyor” 
dedi.
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Cardtek’te üst düzey atama  

Lenovo Türkiye’nin yeni genel 
Müdürü Emre hantaloğlu 

girişimler git gide kazanıyor! 

Netmarble EMEA’da Türk 
yöneticiye üst düzey atama

‘Tecrübesizliğin’ peşinde 
olmalıyız!



1995’ten beri



Paraşüt, Satış Direktörlüğü 
görevini, operasyon ve iş 
geliştirme alanında yaklaşık 
20 yıllık deneyime sahip 
olan Deniz Toraman'a 
emanet etti. Paraşüt'ün 
satış ve iş geliştirme 
faaliyetlerine liderlik edecek 
olan Toraman, İstanbul 
Üniversitesi Ekonomi 
bölümü mezunu. Toraman, 
kariyerine 1996 yılında 

Yapı Kredi Bankası'nda başladı. Satış ve performans gelişimi 
konusunda birçok tanınmış markaya danışmanlık hizmeti veren 
Deniz Toraman, HSBC Bank, TürkNet, Vodatech, Callpex gibi 
markaların Satış ve İş Geliştirme organizasyonlarında çeşitli 
sorumluluklar üstlendi. 

Artı & Artı Teknoloji 
Hizmetleri’nde Satış Direktörlüğü 
görevine Dilek Süer atandı. 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Turizm Otel İşletmeciliği 
Bölümü’nden mezun olan 
Dilek Süer, BT sektörüne 2000 
yılında girerek, farklı şirketlerde 
görevler üstlendi. Artı & Artı’ya 
katılmadan önce 9 yıl NGN’de 
görev yapan Dilek Süer, Eylül 

2017 itibariyle Artı & Artı’da Satış Direktörü olarak çalışmalarına 
başladı. Süer, bu yeni görevinde Artı & Artı’da satış 
organizasyonu kapsamında tüm satış ekibi ile bağlantı içinde 
satış planlaması, bütçe çalışmaları gibi başlıklardan sorumlu 
olacak.

Zyxel, Türkiye Genel Müdürü 
olarak Tuğba Şişik’i göreve 
getirdi. Kanaldan Sorumlu 
Genel Müdür olarak atanan 
Şişik, Zyxel’in Türkiye’deki 
kanal operasyonunu yöneten 
ekibe liderlik edecek. 
Marmara Üniversitesi Satış 
Yönetimi bölümü mezunu 
olan Tuğba Şişik, Metro 

Mümessillik ve Medyasoft’ta 
Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğü, Bilkom’da Bölge 
Müdürü, Adobe Systems’te 
Bayi ve Distribütör Müdürü 
olarak görev yaptı. Şişik, 
Zyxel’e katılmadan önce son 
olarak Samsung bünyesinde 
Eğitim Satış Müdürü olarak 
görev yaptı. 

Uluslararası denetim, vergi 
ve danışmanlık şirketi 
KPMG Türkiye’de yaklaşık 
10 bin başvuru arasından 
seçilen 190 yeni mezun, 
genç işe alım süreçlerinden 
başarıyla geçerek, KPMG’ye 
katıldı. KPMG Türkiye 
İnsan Kaynakları Direktörü 
Emre Çavuşoğulları, 
iş başvurularının titiz 
bir değerlendirmeyle 
ele alındığını söyledi. 
Çavuşoğulları, 
KPMG Türkiye’nin küresel 
ve yerel bilgi birikimini iş 
dünyasının yönetici adayı 
gençleriyle paylaşmayı 
vizyon edindiğini 
vurgulayarak, “KPMG 

Türkiye, kurmaya çalıştığı 
yeni iş anlayışıyla her 
çalışanının kendi hikayesine 
de odaklanıyor, herkesin 
kendi hikayesini keşfetmesini 

amaçlıyor. İyi yetişmiş, 
farkındalığı yüksek bireylerle 
geleceğin iş dünyasının 
temellerini atıyoruz” bilgisini 
verdi. 
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Paraşüt'ün yeni Satış 
Direktörü Deniz Toraman 

Sektörün deneyimli ismi Artı & Artı’da

Tuğba Şişik, Kanaldan Sorumlu 
genel Müdür olarak atandı

Yeni mezunlar KPMg’de  

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

9 Aralık 2017

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

12 Aralık 2017

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

14 Aralık 2017

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

15 Aralık 2017

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

21 Aralık 2017

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

18 Ocak 2018

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

22 Şubat 2018

İstanbul BTvizyon 
Anadolu Yakası Toplantıları

AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

4-5 Aralık 2017

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

4–6 Aralık 2017

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

9-12 Ocak 2018

CES
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ: 
www.ces.tech/

E T K İ N L İ K L E R Y U R T D I Ş I
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Yeni haftadan merhaba,
 
Twitter'daki 140 karakter sınırı 
bildiğin gibi 280'e çıktı. Bu 
konuda bir test uygulamaya 
başlamıştı Twitter, bunun 
sonucunda da bu kararı almış. 
Oysa kısa ve öz yazmanın 
temel mecrası idi, bu adımı 
nasıl karşılanır bilmem, ama 
ben uzundan ziyade sadetten 
yana olduğum için ‘neden?’ 
ve ‘nasıl?’ sorularını sormadan 
geçemiyorum. Neyse süreç 
içinde hepimiz bir şekilde uyum 
sağlayacağız. 
Önümüzde daha zaman var, 
ama hele de konu bebek 
ve çocuk olduğu zaman 
hediyenin yılbaşı versiyonu 
için erkenden yola çıkmak 
gerek. Çocuklu yaşam için 
en geniş ürün gamına sahip 
alışveriş platformu Keyif 
Bebesi, bizi yılbaşında da yalnız 
bırakmayacak… Hamile veya 
yeni anne bir arkadaşımıza 
hayatını kolaylaştıran bir 
hediye veya bir çocuğun 
çok eğleneceği oyuncak ile 
hediye arayışına bir tık ile son 
verebileceğiz. iOS ve Android 
mobil uygulaması olan Keyif 
Bebesi, 200’ün üzerinde marka 
ve 10 binin üzerinde özel ürün 
ile kolay ve keyifli alışveriş için 
kendini geliştirmeye, bize de 
çözüm olmaya devam ediyor. 
Hem www.keyifbebesi.com.
tr’de havale/EFT ile ödemenin 
yanı sıra 7 ayrı bankanın kredi 
kartına özel 9’a varan taksit ve 
kapıda ödeme imkanı var. Daha 
ne olsun.  
Çevresel gündemimde 
Mitsubishi Electric’e yer 
vereceğim. Çünkü sürdürülebilir 
dünya ve toplum için yenilikçi 
teknolojiler geliştiren Mitsubishi 
Electric, dünyanın prestijli çevre 
girişimlerinden CDP (Carbon 
Disclosure Project - Karbon 
Saydamlık Projesi) tarafından 
geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 
iklim ve su kategorilerinde en 
yüksek sıralama olan A listesine 
layık görülmüş. “Çevre Vizyonu 
2021” planı doğrultusunda 
toplumun karbon salınımını 
düşürmeyi ve geri dönüşüme 
dayalı bir toplum yaratmaya 
katkıda bulunmayı hedefleyen 

Mitsubishi Electric, iklim 
değişikliği ile mücadeleye ve 
su kaynaklarını korumaya 
yönelik teknolojiler sunuyor. 
Suyun israfını önleyen ve 
yeniden kullanım oranını artıran 
teknolojiler için kendilerine 
teşekkürler…
Türkiye’nin eşsiz zenginliğini, 
köklü ödeme alışkanlıklarını 
ve dinamizmini Türkiye’nin 
‘Ödeme Yöntemi’ne 
dönüştüren TROY, Evrencan 
Gündüz ile birlikte bu 
toprakların ortak değerlerini 
keşif yolculuğuna çıkıyormuş. 
Proje kapsamında çeşitli 
yörelerden türküler, Evrencan 
Gündüz’ün yorumuyla 
izleyenlerle buluşuyor. 
İşbirliğinin ilk çalışması ise 
Atatürk’ün çok sevdiği bir 
Selanik Türküsü olan “Çalın 
Davulları”. TROY YouTube 
kanalı www.youtube.com/
watch?v=JXTuXaWt-Ns, 
Evrencan Gündüz YouTube 
kanalı ise https://www.youtube.
com/watch?v=OvhPEgtH6s0.  
Başarı yüklü haberlerim 
bununla sınırlı değil. ABD’yi 
‘gerçekten’ yoğurtla tanıştıran 
Hamdi Ulukaya, 6 bin 500 
metrekarelik modern bir 
bina ile Amerika’nın Idaho 
eyaletinde Twin Falls kasabasını 

“Yoğurt Vadisi” haline 
getiriyormuş. 9 Kasım’da 
temelleri atılan yeni bina, 
Ulukaya’nın ABD’de Chobani 
markasıyla kurduğu dünyanın 
en büyük yoğurt fabrikasına 
ek olarak inşa edilecekmiş. 
2018 yazında tamamlanması 
hedeflenen bina, şirketin Ar-Ge 
ekibine ev sahipliği yapacak, 
Chobani çalışanlarına ve 
ziyaretçilerine sosyal olanaklar 
sunan bir “halk evi” işlevi de 
görecek. Sürdürülebilir ve akıllı 
tasarım ile Chobani, bölgesinde 
ekonomiyi harekete geçiriyor 
sonuçta. 
Böylece gelelim başarılara ve 
ödüllere… AKUT Oryantiring 
takımımız, dünyada iki kıtada 
birden düzenlenen ilk ve tek 
oryantiring yarışı olan İst5days'e 
katılmış. İstanbul Oryantiring 
Grubu (İOG) tarafından bu yıl 
14. kez düzenlenen yarışlarda 
gönüllü sporcularımız, AKUT’a 
2 birincilik, 3 ikincilik ve 1 
üçüncülük kazandırmış. Bu 
arada, harita ve pusula yardımı 
ile kısıtlı zamanda belirtilen 
rotaya ulaşmayı hedefleyen 
Oryantiring sporu, yurtdışından 
da yoğun ilgi görmüş. İsveç, 
Finlandiya, Rusya, Bulgaristan 
ve Kazakistan başta olmak 
üzere yurtdışından da çok 

sayıda sporcunun yer aldığı 
İst5days’e toplam 580 yarışmacı 
katılmış. 
Doğuş Otomotiv’in çalışanların 
kurum içi iletişimini artırmak 
ve gelişmeleri anlık olarak 
takip etmeleri için geliştirdiği 
D-Mobile uygulaması ise Stevie 
Uluslararası İş Ödülleri’nde 
“Mobil Uygulama, İş/Yönetim” 
dalında gümüş ödüle layık 
bulunmuş. Arçelik de MediaCat 
önderliğinde Ipsos tarafından 
gerçekleştirilen “Türkiye’nin 
Lovemark’ları” araştırmasında 
bu yıl da en sevilen beyaz 
eşya markası seçilip, 10 yıl üst 
üste bu başarıyı elde eden tek 
marka olarak bir ilke de imza 
atmış. Global Finance 2017 
Dijital Bankacılık Ödülleri’nde 
Odeabank, sosyal medya 
kategorisinde dünyanın en iyisi 
olmuş. Odeabank ayrıca 5 ayrı 
kategoride ‘Batı Avrupa’nın 
En İyisi’ seçilmiş. Mastercard 
ise Türkiye’de kadınların 
finansal okuryazarlık oranını 
artırmak için başlattığı Evin 
Hesap Uzmanı Kadın projesi 
ile MarCom Awards’tan iki 
ödül ile dönmüş. 19 ülkeden 
6 bin 500 pazarlama iletişimi 
projesinin katıldığı yarışmada 
Mastercard, Evin Hesap Uzmanı 
Kadın projesi ile Dijital Medya 

- Eğitim ve Stratejik İletişim – 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
kategorilerinde Platin Ödül 
kazanmış. Türkiye'nin ilk akıllı 
cep telefonu Venus'ü daha 
ileriye götürmek için üniversite 
öğrencileri arasında düzenlenen 
"Venus’ünü Tasarla" 
yarışmasında ödül alanlar belli 
olmuş. Finale kalan 10 proje 
arasından birinci olan Mercury 
Takımı ‘GPS üzerinden konum 
takibi yapan mobil uygulama’ 
projesi ile ödüllendirilmiş ve 
Vestel’de proje bazlı çalışma 
imkânına sahip olmuş, daha ne 
olsun. 
Biliyorsun Deloitte, Türkiye’de 
2017’nin en hızlı büyüyen 
50 teknoloji şirketini açıkladı. 
Kâğıda dayalı iş süreçlerini 
dijitale taşıyan E-GÜVEN, 
sıralamada ilk 50 şirket 
arasında yer almış. Araç takip 
sistemleri ve IoT alanında 
çözümler üreten Trio Mobil 
de son 5 yılda avro bazında 
cirosunda sağladığı yüzde 
868’lik büyüme ile Deloitte 
Fast 50 sıralamasında 9’uncu 
olmuş. İnnova ise 12’nci kez 
Deloitte Teknoloji Fast 50 
Türkiye Programı’nda yer 
almayı başararak, bu segmentte 
önemli bir ilke imza atan 
tek şirket. Ama bu kadar da 
değil… İnnova, ayrıca “Big 
Star” kategorisinde “En İyi 
Performans Gösteren Şirket” 
ödülüne layık görülmüş ve 
büyüme performansıyla 
‘Büyükler Ligi’ olarak bilinen 
‘Big Star’ kategorisinde en iyi 
performansı gösteren şirket 
olarak liderliğini pekiştirmiş. 
Bu hafta mektubuma 
noktayı sektörümüzden bir 
büyüğümüzün kitabı ile 
nokta koyuyorum: Gazeteci 
ve yazar Şafak Altun’dan 
‘Ferrari'yi Çalan Fil’. Acaba 
insan; hem grup davranışı 
hem toplumsal ve bireysel 
olarak hangi etkiler altında? 
İşte bu kitapta, farkında bile 
olmadığımız etkilerin hayatımızı 
nasıl değiştirdiğini okuma 
imkanı bulacağız. Tez zamanda 
edinelim… 

Akabinde yeni bir mektupta 
buluşalım,
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Yusuf Ata Arıak, President of 
TELKODER, who has made 
important studies in the field 
of telecommunication for 
16 years, explained about 
solution of the problems 
of the sector and fiber 
infrastructure. TELKODER 
President Yusuf Ata Arıak 
pointed out that the most 
important sector of the 
21st century is a telecom - 
communication field that 
creates value for itself and 
for all other sectors and 
the regulations in this area 
are very important for the 
development of the country. 
Arıak said that: “Let’s look 
at the future, not the past. 
Turkey is waiting for fiber 
infrastructure.”

Arık stated that TELKODER 
has been developing the 

strategy for the development 
of the sector while 
representing the free telecom 
companies in our country for 
16 years on the one hand and 
added: “TELKODER brings 
together the competitors 
in the sector. We are trying 
to reconcile the different 
approaches of the state and 
private sector to the efficient 
use of resources and the 
benefit of the society.”

Arık emphasized that 
it is necessary to start 
working on the issues for 
the development of the 
sector such as enabling 
infrastructure sharing, paving 
the way for new infrastructure 
studies, evaluating the 
internet infrastructure, 
preventing the rents of the 
municipalities about fiber 

infrastructure, supporting the 
satellite broadband and so on.

‘Instead of nationalization, 
we should seek solutions 
for today’
Yusuf Ata Arıak reminded 
that some issues were 
misunderstood in the news 
published after a meeting 
with a group of journalists 
in the past days about the 
sector:
“Since the establishment 
of TELKODER, I have been 
running its presidency and I 
have been actively involved 
in the telecom sector for 
35 years. For the last year, 
some of the circles proposed 
‘nationalization of Türk 
Telekom’ does not benefit 
anyone. It is not possible to 
take an infrastructure that is 
so dependent on innovation 

and technology and connect 
it back to the state and it is 
not true either. Instead, we 
should develop a strategy 
with a social consensus and 
solve our communication 
infrastructure problem.”
Reminding that TELKODER 
has a dialogue with all 
sections, Arıak said: “Our 
goal in doing so is to ensure 
that our members have better 
conditions as well as that our 
sector works properly. In this 
context, we will continue to 
develop strategic solutions 
by considering our country’s 
future.”

Who should take 
which steps to resolve 
infrastructural problems?
• Ensuring sharing of 

infrastructure (BTK and 
Ministry of Transport, 

Maritime Affairs and 
Communications).

• Paving the way for 
new infrastructure 
(Municipality, 
Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications, BTK, 
Operators).

• Evaluation of cable TV 
/ Internet infrastructure 
(Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications, 
Operators).

• Prevention of municipal 
rent enthusiasm 
(Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications).

• Supporting the 
satellite broadband 
(Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications).

Self Service Smart Solutions 
Summit 2017 event 
organized by Innova, a 
subsidiary of Türk Telekom, 
was organized in Istanbul 
on November 9th. More 
than 400 people from many 
different sectors participated 
in the event, including senior 
executives from Innova and 
sector-leading brands, as well 
as Innova solution partners, 
exchanging smart solutions 
with self-service technologies. 
Esat Sönmezer, Director of 

Türk Telekom Corporate 
Solutions and Business 
Partnerships, Mehmet Fahri 
Can, Head of İşbank’s Digital 
Banking Department and 
Barış Ökeşli, Vice General 
Manager of Vestel spoke 
at the event, which had 
Innova General Manager 
Aydın Ersöz make the 
opening speech. Up-to-date 
information on kiosk and 
self-service technologies with 
application areas in different 
sectors, primarily retail, 

digital signage solutions, 
artificial intelligence, Industry 
4.0, automation solutions 
and more was shared by 
the managers from Tchibo, 
IET Group, Turkish Airlines, 
Emaar Properties, Boyner, 
CarrefourSA, Cisco and 
Malatya Technoparks. Innova 
General Manager Aydın 
Ersöz said that: “As Innova, 
we are leading the sector 
in the field of self-service 
and smart technologies with 
our Kiosk Innova brand as 

well as in all the layers of 
digital transformation that 
is gaining speed every day. 
As a Turkish brand, we 
export our products and 
services to 37 countries in 
4 continents and we have 
carried our knowledge 
and experience beyond 
Turkey’s borders. Artificial 
intelligence, Industry 4.0, 
driverless vehicles, internet 
of things, augmented reality 
and robot developments 
shape the future world. 

The 2030s will be all about 
artificial intelligence and 
robotics. When we consider 
the issue of self-service and 
smart solutions, we see 
that this field has enormous 
potential. With Kiosk Innova, 
we are aiming to increase 
our successes that we have 
achieved internationally with 
new products and services 
that we offer in the field 
of self-service and smart 
technologies in the coming 
years.”

According to the Electronic 
Commerce Operators 
Association (ETID), e-commerce 
is the future of retail. In the 
coming years, e-commerce 
sites will determine the 
marketing strategies of retail 
brands and e-commerce will 
determine the future of retail, 
while e-commerce sites are 
climbing up in turnover-based 
store order. So much so that 
shopping volume from online 
platforms will pass shopping 

volume from physical stores.

Meanwhile, as e-commerce 
grows, the retail industry also 
grows. Today, the retail sector 
in Turkey is estimated to be 
about 700 billion TL in size. In 
2018, this figure is expected 
to reach approximately 900 
billion TL. ETID explained that 
the growth of the e-commerce 
sector is progressing with 
rates of more than 30%. The 
e-commerce sector contributes 

to growth by developing and 
transforming the retail industry 
while growing every year with 
rarely comparable growth 
rates. ETID Board of Directors 
Chairman Emre Ekmekçi 
stated that the investments 
made by the retail sector and 
the digitalization process 
will be accelerated and that 
“As ETID, we see the retail 
change signals among our 
members as well. There are 
many big brands in the retail 

sector among our association 
members that consisted of 
brands that only serve on the 
internet in 2007.”

In the meantime, trends such 
as IoT, mobile payment, omni-
channel commerce, social 
commerce, customization, 
which are driving retail in 
the digital age, will also be 
on the rise. Commenting on 
the future of e-commerce, 
Ekre Ekmekçi said that: 

“Digital transformation offers 
serious opportunities for 
retail marketplace. We expect 
that e-commerce companies 
operating in the marketplace 
mentality will take the place 
of companies that open their 
products online in the coming 
years. Companies ahead of 
e-commerce will always follow 
this race. We are in favor of 
all brands and institutions 
that want to realize this 
transformation.”
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Turkish Port Operators 
Association (TÜRKLİM) 
President Mustafa Kenan 
Selçuk came together with 
academics, port industry 
representatives and 
stakeholders at the III. National 
Ports Congress. Mustafa Kenan 
Selçuk, who attended the 
event organized on November 
2-3, at the maritime faculty 
of Dokuz Eylül University in 
Izmir and addressed to the 
officials of the Ministry of 

Transport, Maritime Affairs 
and Communications, 
the Directorate General 
for Maritime and Inland 
Regulation, the Chamber 
of Shipping, academicians 
and sector representatives, 
emphasized the necessity 
of grinding the concept of 
Industry 4.0 for the sector 
development. Selçuk shared 
the following information:
“The port sector has started to 
operate unmanned terminals 

with remote controlled dock 
cranes (STS, MHC), field 
stacking cranes (RTG, RMG) 
and automatic terminal 
tractors (AGV), which are 
adapting to the automation 
process which is the main 
element of the 3rd Industrial 
Revolution. Therefore, the port 
industry has already taken the 
first step necessary for the 4th 
Industrial Revolution. However, 
the ports are expecting a 
more comprehensive process 

in the 4th stage. With Port 
4.0 application, the port 
authority should upgrade the 
digitalization level to increase 
connectivity, autonomous 
systems and large data 
analysis. The tendency of 
production to close to the 
market with the industry 4.0 
poses a threat to countries 
like China, which produces 
cheap labor. One of the 
most important logistics 
projects of our day The One 

Belt One Road project is 
a comprehensive initiative 
to counter China’s new 
globalization model. China 
aims to maintain its global 
manufacturing superiority, 
which is in danger with this 
project. Businesses that use 
industry 4.0 technologies, 
who are connected to online 
channels and who set up 
digital markets, and keep up 
with developments like this, 
will survive.”

TROY, launched by the 
Interbank Card Center (BKM) 
in April 2016, is opening 
to the world. TROY logo 
cards will be available for 
international transactions 
thanks to the cooperation 
between Discover, TROY and 
global payment institutions in 
185 countries, over 41 million 
shopping points and over 1.9 
million ATMs. Following the 
cooperation with Discover, 
TROY logos will be accepted 
abroad, and TROY members, 

who will become valid all 
over the world, will be able 
to print TROY cards which are 
also valid abroad. Regarding 
their cooperation, General 
Manager of BKM Soner 
Canko said: “In addition 
to spending on travel 
abroad, half of transactions 
originating from abroad by 
Turkish card users are made 
online from e-commerce sites. 
With our TROY logo cards 
becoming available for abroad 
use, card users will be able 

to operate globally online, 
whether they are traveling or 
not.”
Discover International 
Business Development Senior 
Vice President Joe Hurley also 
stressed that the deal will be 
a good start for Discover card 
holders visiting Turkey and 
traveling Turkish card issuers, 
saying that: “The deal with 
BKM is an important step that 
completes the cooperation 
strategy for the local card 
payment systems of Discover 

in different countries around 
the world.”
Taking part in the program
On the other hand, TROY, 
which has been lunched with 
the contribution made by 
the Turkish banking system 
and the joint participation of 
all banks, has also found its 
place in the Medium Term 
Program prepared by the 
Ministry of Development, 
as a result of the level and 
size reached. It was pointed 
out that the expansion of 

domestic payment system 
TROY could be an important 
tool in the aim of increasing 
targeted domestic savings in 
the program.
TROY, after a two-year 
study, was launched with 
the support of all the banks. 
At present there are 16 
corporations – 15 banks 
and 1 other- which can 
print TROY logo cards and 
TROY logos are accepted in 
all POS devices, ATMs and 
e-commerce sites in Turkey.

Taking place with its 
innovations in space 
technology at the 3rd 
Global SatShow in Istanbul, 
STM Defense Technologies 
Engineering and Trade Inc. 
also launched the new Nano 
satellite platform “PiriSat” 
in the exhibition. The first 
national Nano satellite PiriSat 
takes its name after Piri Reis, 
who wrote the first guide 
book of the maritime world 
centuries ago; space-based 
Automatic Identification 
System (OTS) will allow 
vessels to perform safer 
navigation on offshore and 
hazardous waters. After the 

first national micro-satellite 
Lagari to meet Turkey’s 
urgent image needs with 
low cost, STM realized the 
concept launch of Nano 
satellite PiriSat in the 3rd 
Global SatShow.

The space-based Automatic 
Identification System (OTS) 
with 6U dimensions (10cm 
x 20cm x 35cm) “PiriSat” 
Nano satellite platform 
designed by STM with 
national facilities will be 
applied for the first time in 
Turkey. “PiriSat” will be the 
first satellite of the team 
satellite system to provide 

OTS data.
The space-based Automatic 
Identification System (OTS) is 
a safe and important means 
of communication, especially 
for ships on the high seas 
and in dangerous waters. 
The vessels using this space-
based system can publish 
data such as name, calling 
codes, coordinates, route, 
speed, ship dimensions, 
destination port and 
estimated time of arrival on 
the system. Thus, it will be 
possible for the maritime 
authorities to monitor the 
marine traffic more healthily, 
while providing a safer 

navigation service to the 
vessels.

Lagari will be in space in 
2019
Many electronic components 
and experimental products 
to be developed locally by 
universities and SMEs will 
be used in accordance with 
PiriSat. 
This will contribute to the 
development of national 
space technology.
On the other hand, firstly 
appearing in IDEF 2017, 
Turkey’s first national micro-
satellite Lagari also met with 
visitors in the 3rd Global 

SatShow. Equipped with 
a new orientation control 
system and a more advanced 
camera with the ability to 
quickly aim at the target, 
Lagari is one of the world’s 
first satellites in terms of 
weight and resolution 
optimization. Lagari, planned 
to take its place in space in 
2019, will enable Turkey to 
move more independently 
in this field with its ability 
to meet urgent visual needs 
at low cost. STM also aims 
to expand the project with 
a satellite concept of 4-8 
satellites after Lagari is 
launched to the space.”

Ports will be smart with new industrial revolution

TROY is spreading worldwide with Discover 

Piri Reis will now lead the satellite system 
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