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BİLİŞİM DÜNYASI

Sigor talı dijital!
Anadolu Sigorta dijital hizmet
kanalları testleri başarıyla
geçti.
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SAYI: 1359
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BİLİŞİM DÜNYASI
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Star t-up’lara Koçf inans
desteği

RPA ile gelen aylık 7 bin
saatlik tasarruf…

Koçfinans Demo Day Programı
hayata geçti.

Turkcell Global Bilgi, verimlilik ve
tasarruf özelinde çarpıcı sonuçlar
elde ediyor.

w w w. bthaber.com.tr
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Cx O YUVARLAK MASA

Geleceğin
Endüstr iler i
BThaber CxO Yuvarlak Masa Toplantıları’nın
altıncısı “Geleceğin Endüstrileri”
başlığı altında yapıldı. Scheneider
Electric sponsorluğunda ve BThaber
Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi’nin
moderatörlüğünde yapılan etkinlikte;
otomasyon teknolojileri ile bilişim
teknolojilerinin yakınsaması, Endüstri 4.0
kapsamında yapılan çalışmalar gibi konular
ele alındı.

GÜNDEM

E-TOPLUM
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CIOTurkey Grubu altıncı yaşını kutladı
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GÜVENLİK

Hedef: Sağlık ve mobilitedeki yol haritalarıyla
rekabet düzeyini ar tırmak

Güvenlik r iskler ine karşı bak ış açısı
gelişmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilgili paydaşların
katılımıyla hazırlanan ‘Teknoloji Yol Haritaları’na
ilişkin genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genelgede, yol haritalarının yerli ve milli ürün ve
teknoloji dönüşümüne yön vereceği ifade edildi.

2021 yılında verilerde güvenlik ihlalinin ortalama
maliyeti 3,86 milyon dolardan 4,24 milyon dolara
çıkarak son 17 yıldaki en yüksek düzeyine ulaştı.
Özellikle uzaktan çalışmaya geçiş veri ihlal
maliyetlerini doğrudan etkiledi.
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“Türkiye’de Teknolojinin Geleceğini Yaratmak”
vizyonu doğrultusunda kurulan CIOTurkey
Fibabanka Genel Müdür Yardımcısı
Grubu altıncı yaşını kutladı.
Serdar Yılmaz

www.bthaber.com.tr

Hedef: Sağlık ve
mobilitedek i yol
har italar ıy la rekabet
düzey ini ar tır mak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca
ilgili paydaşların katılımıyla
hazırlanan ‘Teknoloji Yol Haritaları’na
ilişkin genelge, 9 Haziran tarihli
ve 31861 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzalı genelgede,
yol haritalarının yerli ve milli ürün ve
teknoloji dönüşümüne yön vereceği
ifade edildi.
Sağlık ve mobilitede teknolojiyi
odağına alan bir yaklaşım hayata
geçiyor. Bu iki alanda Türkiye’yi
2030 yılına taşıyacak yol haritaları
hazırlandı. Ülkemizin gelecek
vizyonunu yansıtmak üzere ‘Teknoloji
Yol Haritaları’na ilişkin genelge Resmi
Gazete’de yayımlandı. Genelgede;
küresel çapta büyük bir dönüşüme
tanıklık eden sağlık ve mobilite
sektörlerinde, nüfusun artması ve
kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi
zorluklara karşı yeni hizmet modelleri
geliştirilerek çözüm üretilebileceği
kaydedildi. Teknolojinin hızlı gelişimi
ve yaygınlaşmasının bu iki alanda
kişiselleştirilmiş, katılımcı ve önleyici
çözüm ve sistemler sunulmasına

imkân sağladığı aktarılan genelgede,
“Bu dönüşüm ve imkanlar
çerçevesinde; sağlık ve mobilite
sektöründe yapılacak yapısal reform
ve düzenlemelerin paydaşların etkin
koordinasyonunda, teknoloji odaklı
iş birliğiyle yapılması; üretiminin
büyük bir bölümünü Avrupa’ya ihraç
eden ülkemizin rekabet düzeyini
artıracaktır” açıklaması yer aldı.
Bölgesel batarya üretim merkezi
olmak için gereken çalışmalar
yapılacak
Genelgede, ‘Dijitalleşen dünyada
yüksek teknoloji ve katma değer
üreten öncü Türkiye’ vizyonuyla ‘2023
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin
hazırlandığı vurgulanarak şunlar
kaydedildi: “Başlanan çalışmalara
rehberlik etmek, yerli ve milli ürün ve
teknoloji dönüşümüne yön vermek
üzere ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri
Strateji Yol Haritası’ ile ‘Akıllı Yaşam
ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol
Haritası’ hazırlanmıştır.” 2022-2030
yıllarını kapsayan yol haritalarının
sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacağı

bildirilen genelgede, ‘Mobilite Araç
ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası’
ile ‘Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve
Teknolojileri Yol Haritası’ kapsamında
yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç
duyulacak her türlü destek ve
yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca
hassasiyetle yerine getirilmesi hususu
vurgulandı.
Genelge ile yürürlüğe giren ‘Mobilite
Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nda;
2022-2030 yılları için kısa, orta ve uzun
vadeli 46 adet stratejik hedef, 184 adet
politika ve eylem belirlendi. Türkiye’yi
elektrikli, bağlantılı ve otonom araçlar
ve teknolojilerinin üretiminde küresel
bir cazibe merkezi haline getirmeyi
hedefleyen yol haritasıyla ülkemizin
otomotivde, gemi üretiminde,
insansız hava araçlarında ve raylı
sistemlerde kabiliyetlerini daha da
güçlendirerek aktörlerin ve kuralların
yeniden belirlendiği mobilite
sektöründe öncü konuma getirmesi
amaçlıyor. Oluşturulan yol haritasında
önemli hedefler de ortaya kondu.
Bu kapsamda; mobilite araçlarında
yerlilik oranı yükseltilerek hafif ve
ağır ticari araç üretiminde Avrupa’da
lider olmak ve dünya sıralamasında
ilk 5’e girmek ve bölgesel batarya
üretim merkezi olmak için gereken
çalışmalar yapılacak. Yol haritasında
ayrıca; ‘Mobilite Yazılım ve Donanım
Geliştirme Merkezi’nin kurulması,
‘Batarya modül ve paketi ile alt
komponentlerinin geliştirilmesi ve
üretim yatırımının yapılması’ ve ‘Bir
veya birden fazla firmanın ortak ya
da lisanslama yoluyla batarya hücresi

yatırımı yapması’ gibi toplam 9 kritik
proje bulunuyor.
Toplam ihracat içinde yüksek
teknolojili ürünlerin payı artırılacak
Genelgede yer alan bir diğer yol
haritası olan ‘Akıllı Yaşam ve Sağlık
Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası’
kapsamında 2022-2030 yılları için 9
adet stratejik hedef, 4 adet stratejik
amaç, 28 adet politika ve eylem planı
ile 5 kritik proje önerisi belirlendi.
Yol haritasıyla ülkemizin ilaç ve
tıbbi cihaz sektöründe hâlihazırda
sahip olduğu yetkinliklerini daha da
güçlendirilmesi için sağlık alanındaki
girişim sayısının, ilaç ve tıbbi cihaz
sektörlerinde ihracatın ithalatı
karşılama oranının, ilaç sektöründe
kutu ve değer bazında imal oranının,
tıbbi cihaz pazarında yerli üreticilerin
payının ve tıbbi cihaz ve ilaç patent
başvuru sayısının artırılması
hedefleniyor. ‘Akıllı Yaşam ve Sağlık
Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası’ ile
Covid-19 pandemisinden de çıkarılan
derslerle birlikte; stratejik alanlarda
yerli ve milli kabiliyetler artırılacak,
önleyici ve kişiselleştirilmiş sağlık
teknolojileriyle sağlık harcamalarında
tasarruf edilmesine katkı sağlanacak,
toplam ihracat içinde yüksek
teknolojili ürünlerin payı artırılacak.
Bu doğrultuda yol haritasında;
‘Kritik/Stratejik Biyoteknoloji Üretim
Projesi’, ‘Ulusal Sağlık Teknolojileri
Değerlendirme Kurumunun
Kurulması’ ve ‘Ulusal Omiks
Platformunun Oluşturulması’ gibi
toplam 5 kritik proje bulunuyor.

Tarımda verime bilişim desteği

Tarfin Kurucusu ve CEO’su
Mehmet Memecan

Tarım tedarik zincirinde yenilikçi
çözümler sunmayı hedefleyen Tarfin,
mobil uygulaması ile çiftçinin ihtiyacı
olan tarım girdisine en hızlı, kolay ve
uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor.
Teknoloji ve veri bilimi yardımıyla
çiftçilere ve satış noktalarına değer
yaratan ürünler geliştiren Tarfin, mobil
uygulaması ile çiftçinin ihtiyacı olan
tarım girdilerine hızlı, kolay ve uygun
fiyatlarla ulaşması için yatırımlar
yapıyor. Tarfin, çiftçilerin gübreden
mazota kadar tüm tarım girdisi
ihtiyaçlarının alışverişlerini kolayca satış
noktaları ve mobil uygulama üzerinden
yapabilmelerinin yanında, peşin veya
hasat vadeli ödeme imkanları ile
çiftçiye destek oluyor.
Tarfin’in yapay zekâ temelli Tarfin
Mobil uygulaması çiftçilerin bulunduğu
bölgelerdeki en güncel tarım
girdilerindeki fiyatları karşılaştırmalı
olarak sunuyor. Böylelikle çiftçiler

en uygun fiyatları bulabilecekleri
Tarfin ortak satış noktalarını
karşılaştırabiliyor, ürünlerini uygun
ödeme seçenekleri ile kolaylıkla satın
alabiliyor. Tarfin, kendi geliştirdiği
makine öğrenmesine dayalı tarımsal
risk skorlama modelleri üzerinden tüm
vadeli tarımsal girdi satış sürecini 3
dakika içinde tamamlayabiliyor. Çiftçiler
daha sonra ihtiyaç duydukları ürünleri
seçtikleri satış noktasından teslim
alıyorlar. Tarfin Kurucusu ve CEO’su
Mehmet Memecan, geliştirdikleri ürün
ve çözümleri şöyle anlattı:
“Önceliğimiz teknoloji yardımıyla
çiftçilerimize ve satış noktalarımıza
faydalı olacak ürünler geliştirmek.
Sistemlerimizin en verimli şekilde
çalışması için en yenilikçi ve güncel
teknolojileri bulut servisler üzerinde
kullanarak Tarfin servislerini sürekli
hizmet verecek şekilde çalışması
için geliştirmeler yapıyoruz. Tarfin

sistemlerinin ve verilerin güvenliği için
alanında uzman kişiler ve kurumlar
ile iş ortaklığı yapıyoruz. Tarfin
olarak yazılım dünyasının sunduğu
açık kaynak ürünleri projelerimizde
aktif olarak kullanıyoruz ve aynı
şekilde başkalarına faydası olacağını
düşündüğümüz çalışmaları Github
platformu üzerinden açık kaynak
olarak paylaşıyoruz. Sürekli olarak
yeni projeler eklemek ve var olanları
güncel tutmak için çalışıyoruz. Aynı
şekilde çeşitli platformlar üzerinden
yaşadığımız teknolojik zorlukların
çözümlerini, yenilikçi yaklaşımları
paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye
ve bölgede tarım tedariki konusunda
lider dijital platform olmak için hizmet
ve ürünlerimizi yeni teknolojilerle
çeşitlendirmeyi, çiftçilerin ve satış
noktalarının ihtiyaç duydukları her
alanda onların en yakın iş ortağı ve
destekçisi olmak hedefimiz.”
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CIOTur key Gr ubu
altıncı yaşını
k utladı

“Farklı sektörlerde BT yöneticiliği
yapan bir grup gönüllü olarak
‘Türkiye’de Teknolojinin Geleceğini
Yaratmak’ vizyonu ve ‘Mesleğimizin
bize sağladığı bilgi ve deneyim
ile yarattığımız meslek grubunu
geliştirmek, tedarikçi, üretici,
yatırımcı, girişimcilerimiz ile birlikte
kurduğumuz eko sistemimizi
güçlendirmek ve ait olduğumuz
topluma değer katmak’ misyonu
ile 6 yıl önce CIOTurkey Grubu’nun
tohumlarını attık. Bugün bu tohumlar
gelişerek hem ülkemize hem iş
dünyamıza hem de grup üyesi olan
arkadaşlarımıza önemli değerler
katmaya başladı. Bu değer katma
sürecinin artarak devam edeceğine
inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu
yönde sürdürüyoruz.
Pandemi döneminde bir araya
gelemeyen CIOTurkey üyelerinin
bir araya gelmesini sağlayan ve bu
organizasyonda emeği geçen tüm
BThaber ailesine de teşekkür ederiz.”

Türkiye’nin önde gelen teknoloji
liderlerinin “Türkiye’de Teknolojinin
Geleceğini Yaratmak” vizyonu ile
oluşturduğu CIOTurkey Grubu altıncı
yaşını bir davet ile kutladı. 4 Haziran
günü İstanbul Marriott Ataşehir’de
gerçekleşen etkinliğe katılan teknoloji
liderleri hem grubun çalışmaları
ve yeni hedefleri hakkında bilgi
aldılar hem de kendi aralarında bilgi
alışverişinde bulundular.
Yeni dönem Yönetim Kurulu’nu
oluşturan Arzu Saraçoğlu, Çağatay

Sözer, Harun Aksöz, Mehmet Akgül,
Özalp Tık, Serkan Yükselir, Şirin Aktaş
ve Tolga Tırpan’ın tam kadro katıldığı
etkinlikte üyelere, CIOTurkey’in
gerçekleştirdiği sosyal yardımlar,
çalışmalar ve bu çalışmaların
sonuçları da aktarıldı.
Bulutistan, JForce ve Lenovo
firmalarının katılım ve katkılarıyla
düzenlenen etkinlikte bir konuşma
gerçekleştiren CIOTurkey Yönetim
Kurulu Üyesi Tolga Tırpan, şu bilgileri
verdi:

20 - 26 HAZİRAN 2022
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Sigor talı dijital!
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı: “Dijital
ürün ve hizmet kanallarımız, pandemi döneminde sıkı bir teste tabi
tutuldu ve bu testi daha da güçlenerek, başarı ile tamamladı.”
Anadolu Sigorta,
sigortacılık
işlemlerinin
önemli bir
bölümünün
dijital hizmet
Handan Aybars noktaları ve
müşteri iletişim
merkezlerinden kolayca
gerçekleştirilmesine imkan
tanıyor. Müşteriler; araçları,
evleri ve bireysel ihtiyaçlarına
yönelik asistans hizmetlerini tek
tıkla talep edebiliyor. Bunun bir
örneği olarak, dijital hizmetler
aracılığıyla araçlara ait hasarları
online başvuruyla kontrol
edebiliyorlar, konut hasarlarında
eve eksper gelmesine gerek
kalmadan eksper ile online
görüşme sağlıyorlar.

sunduğumuz, online doktor
görüşmesi hizmetimiz ve
dijital hasar uygulamalarımız
bu dönemde en çok rağbet
gören hizmetlerimizden oldu”
açıklamasını yapan Mehmet
Abacı, sorularımızı
yanıtladı:

Pandemi ile birlikte
dijitalleşmenin ve teknolojik
yatırımların önemi yeniden
hatırlandı. Bu çerçevede, Anadolu
Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Abacı’ya göre, özellikle
dijital altyapısı zaten güçlü olan
Anadolu Sigorta gibi markalar,
büyüme ivmelerini korudu ve
daha da ileriye taşıdılar.

Konu sigorta hizmetleri
edinmek olduğunda, bireylerin
ve kurumların tercihleri ve
öncelikleri neler? Tüm taraflar,
sigorta işlemlerinde dijitale
alışabildi mi?
Sigortalılarımızın önceliklerini;
hız, kaliteli hizmete erişim
ve işlemlerini herhangi bir
desteğe ihtiyaç duymadan
kendilerinin yapabilmesi
özgürlüğü olarak özetleyebiliriz.
Bu bağlamda, bireysel veya
ticari sigortalılarımızın beklentisi
aslında birbirinden farklılaşmıyor.
Sigortacılıkta dijitalleşme
denildiği zaman, bunu sadece
ürün satışı olarak düşünmeyip,
özellikle asistans ve hasar
hizmetlerinin dijital ortama
taşınmasının da eşit derece
önemli olduğunu unutmamak
gerekir.

“Şirketimiz dijital kanalları
özelinde bakarsak, gerek
masaüstünü gerekse mobil
uygulamalarımızı aktif olarak
kullananların sayısı, pandemi
süresince önemli ölçüde arttı”
diyen Mehmet Abacı’ya göre,
artış, sadece bir döneme özgü
değil, yıl boyuna yayılan trend
şeklinde gerçekleşti ve bu
durumun süreceği öngörülüyor.
“Bu dönemde çok sık ziyaret
edilen kurumsal web sitemizi
de 2021 sonunda günün
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde
yeniledik. Online satış ve
hizmet kanalarımızdan daha
fazla ürün satıldı” bilgisini de
veren Mehmet Abacı, bu dönem
içinde online hizmetleri de
geliştirmeye devam ettiklerine
işaret etti. “Özellikle uzun
yıllardan beri sigortalılarımıza

Dijital kanallarınızda nasıl bir
çeşitliliğe önem veriyorsunuz?
Web sitesi ve mikro sitelerden
uygulamalara uzanan yapınız
hakkında bilgi verir misiniz?
Anadolu Sigorta, potansiyel
ve mevcut sigortalılara hitap
eden web sitesi ve mobil
uygulamalarından, belirli hedef
kitlere göre uzmanlaştırdığı
kanallarına kadar, dijital
sigortacılık yelpazesinin her
aşamasında yer almakta.
Dijital kanallarımız bireysel
sigortalıların yanı sıra kurumsal
firma müşterilerimizi ve
acentelerimizi de kapsamakta.
Ülkemizde online kanallardan
en kapsamlı hizmetleri biz
müşterilerimize sunuyoruz. Bunu
yaparken, uygulamalarımızı
güncel teknolojileri kullanarak
yenilemeyi de unutmuyoruz.
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Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı
Sigortam Cepte mobil
uygulamalarımızı yerinde
bulut teknolojilerini kullanarak
Şubat ayında yeniledik.
Benzer teknolojileri kullanarak
bireysel internet şubemiz ile
acente portalımız Asenta’yı da
yenileyeceğiz.
Acentelerinizin dijital
standartlarında kriterleriniz
neler?
Dijital acente platformu adını
verdiğimiz ve acentelerimizin
kendi web siteleri üzerinden,
Anadolu Sigorta’nın dijital
satış altyapısına erişebildikleri
bir ortamı yıllardır başarı
ile sunuyoruz. Dijital Acente
Platformu aracılığı ile aynı
zamanda web sayfası olmayan
tüm acentelerimize kurumsal
web sayfası yapma imkanı da
sunuyoruz. Bunun yanı sıra
kurumsal web sitemiz ve mobil
uygulamalarımız üzerinde de

acentelerimizin faydalanabileceği
online hizmetlerimiz yer
alıyor.
Dijital alanda hangi çalışmaları
hayata geçirmek, hangilerini
güçlendirmek istiyorsunuz?
Hedefimiz; Anadolu Sigorta’nın
ürün ve kalitesinden faydalanmak
isteyen herkesin, bu hizmetlere
dijital ortamda kolaylıkla
erişebilmesini sağlamak. Bu
bağlamda kullanıcı deneyimi
alanındaki çalışmalarımıza
2022’de de devam etmeyi ve
sigortalılarımızla kurduğumuz
dijital bağı güçlendirmeyi
amaçlıyoruz. Özellikle sağlık
sigortaları alanında sunduğumuz
ürün ve hizmetlerimizi
geliştirmeyi planlıyoruz.
Dijitalleşme alanında yaptığımız
çok kapsamlı çalışmalara
önümüzdeki dönemde algoritmik
iş modelleri geliştirme konusunda
devam edeceğiz.

vMind ve CRYPTTECH Arasında
Teknoloji İş Birliği Anlaşması İmzalandı!
vMind ve CRYPTTECH arasındaki stratejik iş birliği; son kullanıcılar için
portvMind’ın yüksek kaliteli sunucuları ile yönetimi kolay, katma değerli
bir güvenlik mimarisi ve maliyet avantajı sağlayan bütünleşik hizmet
paketini ortaya koyacak.

CRYPTTECH Kurucusu Alper Cem Yılmaz ve vMind Genel Müdürü Volkan Duman

V

Mind ve CRYPTTECH stratejik bir işbirliğine
imza attı. Hedef ise CRYPTTECH’in Log
Yönetimi, SIEM, DLP, HotSpot, Güvenlik
İzleme ve Siber İstihbarat çözümlerini portvMind’ın
yüksek performanslı sunucuları üzerinden sağlamak
ve bu ürünlerin yönetilebilir hizmetlerini geliştirmek.
Bu stratejik teknoloji iş birliği ile son kullanıcıya daha
kolay yönetilebilir, güvenlik alanında katma değeri
arttırılmış ve maliyet avantajı sağlayan bir hizmet
paketi sunmak öncelik. Yasal regülasyonlara uyum
sağlanırken, kritik alt yapıların güvenliği de emin
ellerde olacak. İşbirliğinin detaylarını ve hedefleri
vMind Genel Müdürü Volkan Duman ve CRYPTTECH
Kurucusu Alper Cem Yılmaz ile konuştuk:
Bize vMind/ portvMind’dan bahseder misiniz? Hangi
alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?
Volkan Duman: 2013 yılında, önce bölgede sonra
dünya üzerinde yerli bir bulut bilişim markası olmak
amacıyla kurulan vMind, üç farklı lokasyonda bulunan
veri merkezleri ile çalışmalarına, 2018 yılından itibaren
merkez olarak seçtiği Yıldız Teknik Üniversitesi
Teknopark’ında devam etmekte. Kurulduğu günden
beri portvMind markası ile bulut bilişim ve yönetilen
hizmetler konusunda bölgede ciddi bir potansiyel
oluşturarak, istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmekte.
2020 yılında yurtdışındaki ilk iştirakini vMindJV ile
gerçekleştiren vMind, büyümesini yurtdışında da
devam ettirirken, stratejik büyüme planları içinde
bulunan ve ülkemiz içinde oluşturacağı yeni kanal
yapısı ile KOBİ’ler için bulut konseptinin öncülerinden
oldu. Bilişim 500 araştırmasında da yerel hizmet
sağlayıcı “Bulut” kategorisinde son üç yılda ilk 3’te
olan vMind, 2021 yılında yapılan değerlendirmede de
ilk sırada yer aldı.
Çözümleri arasında; pandemi etkisiyle artan talebe
karşılık gelen uzak ofis çalışma platformları, felaket
önleme sistemleri, servis bazlı ERP ve iş zekası

uygulamaları ile müşterilerine güvenli ve performanslı
ortamlar sağlayan vMind ve portVmind, bu çözümleri
KOBİ’lere özel tasarladığı, uygun maliyetli ve kolay
erişilebilir bir platform olan portvMind express markası
ile de zenginleştirdi.
vMind özellikle pandemi süreci ile evden çalışma ve
bunun beraberinde getirdiği güvenlik ihtiyacı gibi
nedenlerle sektörün ihtiyaçlarını portvMind markası
ile büyük ölçüde karşılamış olup, sahip olduğu
profesyonel kadro ve derin teknik bilgi birikiminin
etkisiyle de istikrarlı şekilde büyüme hedeflerini
gerçekleştirmeye devam etmekte.
vMind/ portvMind’ın kısa ve orta vadeli planları
neler?
Volkan Duman: İştiraklerine ve yatırımlarına devam
etmekte olan vMind; orta vadede 5. veri merkezi
yatırımını Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde yapmayı
planlamakta. Orta ve uzun vadeli planlardan
bahsetmeden önce, kısa bir ön bilgilendirme
yapmak gerekir: Bilgi teknolojileri; dijitalleşmenin
yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyada işletmeler için
çalışma yöntemlerinde hızla bir dönüşüm yaşanmasına,
adeta değişimin lokomotifi olmaya başladı. Bu
konuda birçok farklı çözüm ve hizmeti talep eden,
yeni servisler isteyen tüketiciler olmasına rağmen;
mevcut konjonktür çeşitli iş birimlerinin de en az
bilişim ekipleri kadar teknolojiden anlaması, bilgi
teknolojilerinde çalışan kişilerin ise uzmanlıklarını,
stratejik iş birimleri gibi işlerin detaylarına hakim
olacak şekilde geliştirmesini gerektiriyor.
Dijitalleşmenin kurumlara getirdiği faydaların
sürekliliğini sağlamak için ise BT’nin gelişen teknolojiye
adaptasyonu ve uyumluluğunu daima yakından takip
etmek, bu konuda BT yatırımlarına hız kesmeden
devam etmek gerekiyor. Son dönemde tüm sektörler
üzerinde dönüştürücü etkisi olan başlıca unsurları
veri gizliliği, yapay zeka, nesnelerin interneti, akıllı

uç bilişim, Endüstri 4.0, konteyner mimariler olarak
sıralayabiliriz.
Bu yeni düzen; siber güvenlik ve veri gizliliği
alanında yaşanan gelişmelerin yanında, kanunlarda
gizlilik, güvenlik ve risk yönetimi uygulamalarının
öneminin fark edilmesinde de etkili oldu. Yaşanılan
tüm bu gerçekler sonucu her kurumun kendisinin
doktoru olabilmesi artık daha da zorlaştı. Tüm
bunları deneyimlemesi, araştırması ya da öğrenmesi
neredeyse imkansız. Ancak, örnek alma yoluyla ya
da deneme yanılma yöntemi ile doğruyu bulmak da
eskisi kadar kolay değil. Dünyadaki trende benzer bir
biçimde ülkemizde de kurumlar, "her şey benim sistem
odamdaysa, güvende ve hızlıyım!" düşüncesinden hızla
uzaklaşmakta.
“On-premise” (kendi yerinde) çözümleri aramak,
ihtiyacına karşılık gelen çözümleri araştırmak, bilmek
ve sonra da satın almak yerine, servis bazlı taahhütler
isteyip; Public, Private veya Hybrid (On-Premise +
Public/Private Cloud) yapılara doğru yönelmekteler.
Bizler de bu bilgiler ışığında vMind olarak; kısa ve
orta vade de büyük ölçekteki yerel ve globaldeki
müşterilerimize sunduğumuz yüksek kaliteli, optimum
çözümlerde pazar liderliğimizi sağlamlaştırırken,
özellikle hizmet kalitesini artırmak isteyen ama bunu
tasarlarken hem danışmanlığa gereksinim duyan hem
de ihtiyacını tam olarak adresleyememiş KOBİ’lere
kolayca ulaşabilecekleri özgün, uygun maliyetli ama
yüksek kaliteli servisler sağlayabileceğimiz portvMind
express markamızla bulut hizmetimizi dünya üzerinde
daha da yaygınlaştıracağız.
CRYPTTECH hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
Alper Cem Yılmaz: CRYPTTECH; 2006 yılından bu
yana siber güvenlik alanında ürünler geliştiren bir
teknoloji firması ve odak noktamızda her zaman
inovatif, yerli ve milli siber güvenlik çözümleri
geliştirmek oldu. Siber güvenlik ana başlığı altında;
SIEM, zafiyet analizi, siber saldırılar, gelişmiş kalıcı
tehditler, ileri seviye korelasyon motorları, uyumluluk
ve big data çözümleri ile yapay zekâ alanlarında
çalışmalar yürütmekteyiz. SIEM, Güvenlik İzleme,
Log Yönetimi, HotSpot ve DLP ürünlerimiz ve
yönetilebilir hizmetlerimiz ile bütünleşik siber tehdit
zekâsı altyapısı sunuyoruz. Ürün ve teknolojilerimiz
halihazırda 1000’in üzerinde kurum/kuruluş ve 3000
civarı KOBİ tarafından kullanılmakta. İstanbul’da Yıldız
Teknopark bünyesinde Merkez/Yönetim ofisimiz,
FlatOfis Haliç’te Satış-Teknik Destek ofisimiz, Ankara
Hacettepe Teknokent’te ise Savunma ofisimiz
bulunuyor. Ayrıca, ABD’de Silikon Vadisi’nde ve
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yurt dışı ofislerimizi
açtık.
CRYPTTECH, yeni nesil siber güvenlik ürünleri, yapay
zeka çözümleri, teknik destek ve satış alanındaki gücü,
sürdürülebilir hizmetleri ve dünya çapındaki tüm ArGe, Ür-Ge yatırımlarıyla siber güvenlik ekosistemine
katkı sağlamaya devam etmekte.

Bu iş birliğinin temel amacından bahseder misiniz?
Volkan Duman: Stratejik büyüme planları gereği
vMind, kısaca bulut hizmetleri dediğimiz ama
tabanında güvenilir, uygun maliyetli, yüksek
performanslı sunucular üzerinden verilen bu
hizmeti, portvMind kalitesi ile hızlıca verebilmeyi
hedeflemekte.
Bu hizmetlerin verilmesi esnasında buzdağının
altında kalan en büyük meselelerden biri de
regülasyonlara ve kanunlara tam uyumlu, problemsiz
bir güvenlik sistemi sunabilme kabiliyeti. Eğer
mutfakta ne olduğunu bilmeden, sadece önümüze
gelen tabağa bakarsak, tüketiciler olarak yanılabiliriz.
Bu durum, arka planında ne olduğunu tam olarak
bilmeden kullanılan bulut hizmetlerinde de
geçerli... Adeta, dijital bir banka görevi gören servis
sağlayıcıların güvenlik kuralları ve bu kuralları
hangi çözümlerle sağladıkları meselesi çok kritik.
portvMind olarak, yerli ve sektöründe lider bir
üretici olan, hem de teknopark bünyesinde üretim
yapmakta olan CRYPTTECH ile iş birlikteliği yapmak;
kendi çözümlerimizi onlarınkiyle birleştirerek,
müşterilerimize tek noktadan ulaşılabilir kılmak
istedik. Mevcut müşterimiz olsun veya olmasın,
ihtiyacı olan kurumlara servis olarak; 5651 as
a Service (CRYPTOLOG), SIEM as a Service
(CRYPTOSIM), HotSpot as a Service (CRYPTOSPOT)
ve Cyber Intelligence as a Service (UNITMON)
olarak sunmak üzere CRYPTTECH ile bir anlaşma
yapıldı.
Alper Cem Yılmaz: vMind ile CRYPTTECH arasındaki
iş birliğinin temel amacı; CRYPTTECH’in Log
Yönetimi, SIEM, DLP, HotSpot, Güvenlik İzleme
ve Siber İstihbarat çözümlerini As a Service olarak
portvMind’ın yüksek performanslı sunucuları
üzerinden sağlamak ve bu ürünlerin yönetilebilir
hizmetlerini geliştirmek. Bu stratejik teknoloji iş
birliği ile son kullanıcıya daha kolay yönetilebilir,
güvenlik alanında katma değeri arttırılmış ve
maliyet avantajı sağlayan bir hizmet paketi sunmak
hedefleniyor. Böylece yasal regülasyonlara
uyumluluğu sağlarken, kritik alt yapıların güvenliği
ve oluşabilecek zafiyetlerinin önüne geçilmesi
konusunda yeni nesil siber güvenlik çözümlerine tek
noktadan erişmek mümkün olacak.
Bu işbirliği ile müşterilerinize sağlayacağınız en
büyük fayda ne olacak?
Volkan Duman: portvMind bölgede çalışmalarına
devam ederken, içinde çok sayıda küresel dev
şirketin olduğu şiddetli bir rekabeti de gözetmek
zorunda. İçinde bulunulan sektörde, sunulan
çözümün kalitesinin yanında maliyet, sürdürülebilirlik
ve performans gibi hem kritik hem de stratejik
öneme sahip etmenler bulunmakta. Teknopark
bünyesinde olmaları, dünya üzerinde rekabette
oldukları dev rakipler ve buna rağmen sergiledikleri
atak ve müşteri memnuniyeti odaklı olmaları, iki
markanın bizce ortak yönleri.
Gelişen teknolojik ihtiyaçlar ve müşterilerinin bu
durum karşısındaki çözüm beklentilerini yerel
kurallar ve hızla değişen mevzuatlara karşı hızla
karşılayabilme kabiliyetleri, ortak noktaları olarak
değerlendirilebilir.
Alper Cem Yılmaz: Şirketlerin dijital dönüşüm
süreçlerinde veri güvenliği en önemli konuların
başında gelmekte. Siber güvenlik ile alakalı özellikle

orta segment müşteri portföyünün KVKK yeniden
yapılanma süreçlerinde, verilerini ve iş akışlarını
uçtan uca korumak, siber tehditlerin ve oluşabilecek
güvenlik açıklarının önüne geçmek amacıyla
siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduklarını
biliyoruz. Bu çerçevede siber güvenlik ürünlerimizi,
‘As a Service’ olarak portvMind’ın güvenilir bulut
hizmetleri ile yüksek performanslı sunucuları
üzerinden sağlamak ortak hedefimiz. Platform As
a Service sistemleri, portvMind’ın bulut tabanlı
sistemleri üzerinden müşterilerine özel olarak
entegre ettiği arayüzü ile ihtiyaç duyulan kurumsal
siber güvenlik çözümlerine kolay ve hızlı erişim
imkânı sunmakta.
Ülkemizin siber savunmasına, kamu kurumları
ve özel sektör kuruluşlarının siber güvenliğine;
geliştirdiğimiz ürünler, teknik destek, satış/pazarlama
ve yönetilebilir hizmetlerimizdeki yılların deneyimi
ile katkı sağlayan üretici bir firma olarak, bulut
teknolojisinin lider firmalarından biri olan vMind
ile imzaladığımız bu iş birliği anlaşması bizim için
çok değerli. Ürünlerini ve hizmetlerini en güvenilir
platformlar üzerinden ve güncel teknolojilerle
kullanıcılarına ulaştırma vizyonuna sahip iki firma
olarak iş birliğimiz, müşterilerin sürdürülebilir, fiyat/
performans avantajı sunan ve yüksek kalitede hizmet
almasını sağlayacak.
portvMind ve CRYPTTECH iş birliğinin
müşterilerinize sunacağı avantajlar neler olacak?
Volkan Duman: portvMind, vizyonuyla oluşan
alışkanlığı gereği, mevcut ya da potansiyel
müşterilerinin ihtiyaçlarını optimum şekilde
karşılamayı tercih etmekte. Günümüzün en önemli
meselelerinden biri olan siber güvenlikte de durum
aynen bu şekilde. portvMind müşteri güvenlik
ihtiyaçları için çözüm sunarken, onlara yüksek ilk
yatırım maliyetleri yerine, hızlıca erişebilecekleri
ve kiralama usulü ile sadece ihtiyaçları kadar
kullanabilecekleri bir çözüm sağlamayı hedeflemekte.
İhtiyaçlarının kolay ve hızlıca karşılanabilir olması,
tek noktadan kolayca yönetilebilir olması, ihtiyaçların
konsolide edilmesinin yanında, sunulan maliyet
avantajı hem portvMind hem CRYPTTECH
müşterilerine bu iki kurumun pazar paylarının
gelişmesi şeklinde faydalı olacak. Ayrıca; portvMind
ve CRYPTTECH’in müşterilerine sunacakları ilave
servislerin fiyat performans anlamında daha avantajlı
hale gelmesine olanak sağlayacak.
Alper Cem Yılmaz: İş birliğimizin son kullanıcılara
sağladığı en önemli avantaj; her sektörde, her
segmentte ihtiyaç duyulan siber güvenlik ürünleri ve
yönetilebilir hizmetlerin kolay ve hızlı erişilebilir tek
bir paket olarak sunulması. Her iki organizasyonun
kendi alanlarındaki tecrübesi ve niteliği, müşterilerin
aldıkları hizmet kalitesini de en üst düzeye çıkaracak.
Ayrıca, iş birliğimiz çerçevesinde iki firma tarafından
gerçekleştirilen tüm yeni geliştirmelerden de
kullanıcıların anında haberdar olması sağlanacak.
Gelecekte bu iş birliğinin hangi noktaya ulaşacağına
inanıyorsunuz?
Volkan Duman: Her iki firmaya da baktığımızda
kendi alanlarında oldukça güçlü ve ülkemiz
pazarında lider konumda olduklarını görmekteyiz.
Türk firmalarının yurtdışında da en az ülkemizde
olduğu kadar başarılı olması çok önemlidir

düşüncesindeyiz. Özellikle hizmet verdiğimiz
alanlarda çok büyük firmalar ile rekabet etmek
zorundayız. Bu da işbirlikleri ile başa çıkılabilecek bir
durum oluşturmakta. Bizler ülkemiz firmaları olarak
bir araya gelerek kümeler, ekosistemler oluşturarak
hızla dünya pazarlarında söz alabilmeliyiz. Tabii bu
arada ülkemizde de bize ait verileri, bize ait içerikleri
güvenli bir şekilde tutup, saklayabilmeliyiz.
İş birliğine dahil olan iki kurumun da zaman zaman
birbirinden habersiz, kendi pazarlarını, stratejik
hedefleri yönünde oluşturdukları bir gerçek.
Bu durum, bundan sonra hedef müşterilerine
giderlerken, birlikte çalışırken geliştirdikleri
projelerdeki bağımsız çözüm ve ürünleri de
sunabilecekleri, daha geniş bir hareket alanı
sağlayacak. Tarafların, satış ve teknik güçlerinin ortak
ürün ve hizmetler sunulması esnasında tamamlayıcı
bir rol üstlenmesi, her iki şirkete rekabette avantaj
sağlarken; onların müşterilerine aslında bulunması
çok da kolay olmayan, ciddi bir marjinal fayda
sağlayacak. Bu doğrultuda, bu iş birliğinin gelecekte
çok daha farklı ürün ve hizmetleri beraberinde
getirebileceği bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz.
Alper Cem Yılmaz: Son kullanıcılar açısından önemli
avantajlar sunan bu iş birliğinin, iki organizasyonun
mevcut müşteri gruplarındaki etkileşimden
faydalanmalarını sağlarken, müşteri ihtiyaçlarına
yönelik olarak özellikle bulut tabanlı projelerin
geliştirilmesinde yeni fırsatlar doğuracağını
öngörüyoruz. Bu bağlamda portvMind ile
gerçekleştirdiğimiz stratejik teknoloji iş birliğimizin
ortak müşteri portföyünü bir yıl içinde iki katına
çıkarmayı hedeflemekteyiz. Dünyayı hızla
değiştiren dijital dönüşüm sürecinde teknolojinin
farklı alanlarında çalışmalar yürüten firmaların iş
birlikleri, ülkemizdeki ve global arenadaki gücümüzü
artırmaya, değer katan projelerin ortaya çıkmasına,
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve gelişen
ekosisteme önemli katkılar sağlamakta.

vMind/ portvMind bu tarz
iş birliklerinin sektöre katkısının
ne olacağını öngörüyor?
İş Ekosistemi Yöneticisi
Gökhan Erzurumluoğlu:
Bilişim teknolojileri
özelinde yapılan iş
birliklerinin sektöre ve
sektör oyuncularının
gelişimine etkisi büyük.
Bunu bir ekosistem ya
da bir yaşam alanı olarak değerlendirmek gerekir.
Tıpkı yaşantımızdaki gibi farklı güzellikler ile
renklendirdiğimizde gerek yaşantımızı daha güzel,
huzurlu ve kaliteli hale getirirken, diğer yandan
yaşamın oluşabilmesi, sürdürülebilmesi için gerekli
altyapıyı oluşturmuş oluruz. Biz de sektörde iş ve
yaşam alanlarını daha konforlu hale getirebilmek
için iş birliklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
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EVLAT GİBİ
Fotoğraf çekimleri sırasında köylerde en
çok uğradığımız, fotoğrafladığımız yerlerin
en başında ahırlar gelir. Çünkü köy halkı
zamanının çoğunu burada geçirir. Sabah
erkenden ilk iş, hayvanların yemi, suyu
hazırlanır, genel bir temizlik yapılır. Süt
sağılma işlemi yapılr, sonra sürü meraya
çıkacaksa çobana teslim edilir. Akşam
meradan dönene kadar, yine ahır temizliği,
işler güçler...
Yine Doğu’da, gitmesek de görmesek de
bizim köyümüz olan bir köyde ahırdayız ve
Ali Ağabey yüzünde gururlu bir gülümseme
ile yavru danayı gösteriyor bizlere. “Daha
iki günlük... Geçtiğimiz gece elime doğdu!”
diyor, çenesini okşayarak. Annesi, çobanla
meraya çıkmış. Yavru dana, henüz ayakları
üzerinde zor durmasına rağmen, Ali Ağabey’in
etrafında dört dönüyor. Gözleri nemleniyor Ali
Ağabey’in... “Evlat gibi...” diyor, sesi titreyerek.
Kırsalda insan-hayvan ilişkisi bir başka
oluyor genellikle. Öyle şehirde, apartmanda
kedi-köpek vs. beklemek gibi bir şey değil bu ilişki... Evet, tüm bu hayvanların sağladığı bir yarar var bu insanlara. Kim etiyle, kimi sütüyle,
kimi yumurtasıyla. Ama yine de insan yüreğinin olduğu her yerde bir sevgi filizi yeşeriyor işte. Ali Ağabey’e soruyorum, “Peki ağabey, bu dana
büyüyünce mezbahaya nasıl göndereceksin?..” Sanki göğsü sıkışıyormuş gibi elini yüreğine götürüyor ve şöyle diyor: “Biliyorum bir gün gelecek
ayrılık vakti. Ama kader bu bilinmez, belki benim vadem ondan kısadır, görmem o günleri...”

Espor simülasyon merkezi Apex Racing, yarışçıları bekliyor
Video oyunlar, yeni ve rekabetçi
spor branşlarına dönüştü. 2021’de
1 milyar dolarlık bir pazar hacmine
ulaşan ve bu rakamı 2024’e kadar 1,6
milyar dolara taşımayı hedefleyen
espor endüstrisinde Cem Bölükbaşı
gibi genç pilotlarla simülasyondan
gerçek pistlere taşınan başarı
hikayelerine imza atan Türkiye, esporun
potansiyeline inanan genç girişimcilerin
öncülüğünde ilerliyor. Ankara’da
kurulan Türkiye’nin ilk ve tek espor
simülasyon merkezi Apex Racing, genç
yetenekleri simülasyondan gerçeğe
taşımayı amaçlıyor.
Apex Racing Kurucu Ortağı
Berkay Erdoğan, “Son teknoloji
ekipmanlarımızla pist yarışlarına
en yakın deneyimi sunarak,

'simülasyondan gerçeğe' ilkemizle
yetenekli genç pilotları gerçek pistlere
taşımak için faaliyet gösteriyoruz.
Türkiye bu konudaki potansiyelini
ulusal ve uluslararası etkinliklere
imza atarak gösteriyor. İstanbul
bu yılın sonunda Global Espor
Federasyonu'nun Global Espor
Oyunları’na hazırlanırken, Ankara
da Mart sonunda Ankara Gençlik ve
Espor Festivali’ne ev sahipliği yaptı.
Yurt içinde esporların gelişimine
destek olmak ve yurt dışındaki temsil
gücümüzü artırmak için Türkiye’nin ilk
ve tek espor simülasyon merkezi olarak
espor ve karting takımlarımızı kurmak
için çalışmalara başladık" dedi.
Apex Racing Kurucu Ortağı Ali Kerem
Üreten, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin

espor alanındaki ilk ve tek simülasyon
merkezini Ankara’da kurduk. Yarışçılar;
Sparco, Thrustmaster, Fanatec
gibi ekipman ve oyun teknolojisi
şirketlerinin yetkili satıcısı olarak,
son teknoloji donanım ve gerçekçi
ekipmanlarla tasarladığımız kokpitlerde
Gran Turismo 7, F1 2021, F1 2020,
Assetto Corsa, Gran Turismo Sport,
Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0 ve Iracing
gibi oyunları deneyimleyebiliyor.
Başarılı pilotları sanal ortamdan
gerçek pistlere taşıma misyonumuzla
işbirliklerine de imza atıyoruz. Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu’nun
(TOSFED) Mobil Eğitim Simülatörü
projesinin ‘Teknoloji Sponsoru’ olarak,
Anadolu’da bu alanda geliştirilmeye
açık yetenekleri keşfetmek için
çalışıyoruz” bilgisini verdi.
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RPA ile gelen
ay lık 7 bin saatlik
tasar r uf…
Şirket olarak dijitalleşmenin
bir kültür ve yolculuk olduğuna
inanan Turkcell Global Bilgi,
gerçekleştirdiği uygulamalarda
verimlilik ve tasarruf özelinde
çarpıcı sonuçlar elde ediyor.
Turkcell Global Bilgi; Robotik
Süreç Otomasyonu (RPA)
teknolojisi ile şirketlere tasarruf
avantajı sağlayıp, zaman ve
kaynak tüketen rutin işlerin
sorumluluğunu üstlenerek
şirketlere bu işleri ‘insansız’ bir
şekilde gerçekleştirme imkanı
sunuyor. RPA teknolojisi,
verimliliği artırırken hata
oranlarını da sıfıra düşürüyor,
ayrıca zamandan da tasarruf
sağlayarak ‘dijital çalışan’
olarak şirketlere 7/24 katkı
sunuyor.
Kurumlara sundukları
çözümler sayesinde sektörlerde
dijitalleşmeyi hızlandırdıklarını
belirten Turkcell Global Bilgi
Genel Müdürü Çağatay Aynur,
“Pandemiyle birlikte şirketler
dijitalleşmeye hızla entegre
oldu. Robotlar da bu sürecin bir
parçası haline geldi. Ancak, ne

yazık ki bir veya birkaç robota
sahip olunarak dijital dönüşüm
gerçekleşmiyor. Turkcell Global
Bilgi olarak dijitalleşmeyi bir
kültür olarak benimsiyor ve
çalışanlarımıza verdiğimiz
robotik süreç otomasyonu ve
veri okuryazarlığı eğitimlerini
de bu kültürü yaymak amacıyla
ayrıca önemsiyoruz. Herkesin
bildiği gibi pandeminin bir
sonucu olarak iş süreçlerindeki
maliyetler de arttı. Bu noktada
robotlar, insanların elinden
mesleklerini değil rutin olan,
zaman alan, maliyet gerektiren ve
süreci yavaşlatan işlerini alıyor.
Böylelikle süreç daha verimli
hale geliyor. Bu süreçte gördük
ki oluşturmaya çalıştığımız
dijitalleşme kültürü, yalnızca
belirli şirketlerin sektörlerin
değil herkesin sorumluluğunda
olmalı. Örnek verecek
olursak, kendi imkanlarımızla
geliştirdiğimiz EX-Marathon
modelimizin kurgusunda;
seminer, Ideathon ve Marathonlar
ile belirli bir dijitalleşme
inisiyatifinin kurumda hem
birey hem de bölümler özelinde

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü
Çağatay Aynur
tasarruf sağlamış olmamız da
öncülüğümüzün bir göstergesi”
dedi.

benimsenmesini sağlıyoruz.
İlgili değişime farklı yetenekteki
çalışanların farklı şekillerde
katkısı olabileceğini göstererek
dijitalleşmenin kurum olarak
benimsenmesini amaçlıyoruz”
dedi.
Kurumların dijital dönüşüm
süreçlerine öncülük ettiklerini
belirten Çağatay Aynur,
“Dijitalleşme ile rekabet şartları
da tamamen değişti. Günümüzde
geleneksel yöntemler ile rekabet
etme şansı kalmadı. Daha verimli
iş süreçleri tasarlayabilmek
ve üreten bir ülke olabilmek
için dijital dönüşüme ayak
uydurmak zorundayız. Sadece
Nisan ayında müşteri hizmetleri
operasyonlarımızda 95 robot
ile 7 bin saatin üzerinde

‘Dijital çalışan’ için sektör fark
etmiyor
Çağatay Aynur, konuyla ilgili
sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Robotlarımız sadece müşteri
hizmetlerimizde görev
yapmıyor, şirket içerisinde insan
kaynaklarından finans birimine
kadar birçok departmanımızda
aktif olarak kullanılıyor.
Yurt dışında ve yurt içinde
birçok müşterimizin farklı
departmanlarında kullanılan
toplam 667 robotumuz, 2
bin 77 adet iş sürecinde
gerek şirketimiz içerisinde
gerekse müşterilerimizin kendi
bünyesinde görev alıyor.”

Start-up’lara Koçfinans desteği

Koç Finansman
Koçfinans, start-up’ları destekleme
Bilgi Teknolojileri ve hedefiyle Koçfinans Demo Day
Ar-Ge Direktörü
Programı’nı hayata geçirdi. Program
Özlem Ekşioğlu Kumuk kapsamında start-up’lara Koçfinans ile iş
birliği, yatırım alma imkânı, nakit desteği,
sektör profesyonelleri ve mentorlar ile
çalışma, iş bağlantıları, Koçfinans’ın
geniş müşteri kitlesine erişim imkânı gibi
fırsatlar sunuluyor.
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Yapılacak iş birlikleriyle yeni dijital iş
modellerinin oluşturulması ve yeni değer
önerilerinin sağlanmasını hedefleyen
program süresince katılımcılar, düzenli
toplantılar, şirket içi mentorlar ve
Bounce Partners danışmanlığı ile Demo
Day’e kadar işlerini büyütmek için
destek alacaklar. Start-up kurucuları,
online ve offline olarak gerçekleşecek
programa, ön değerlendirme sürecinde
gerekli kriterleri sağlamaları durumunda
katılabilecekler. Programı tamamlayan ve
dereceye giren start-up’lar Koçfinans’ın
sunacağı ödül ve yan desteklerden
faydalanabilecek. Başvuruların 30
Haziran’a kadar açık olduğu program ile
ilgili Koç Finansman Bilgi Teknolojileri
ve Ar-Ge Direktörü Özlem Ekşioğlu
Kumuk, “Koçfinans Demo Day programı
kapsamında girişimlere Koçfinans ile
iş birliği fırsatı, yatırım alma imkânı ve
ödül kapsamında finansman desteği

sunuyoruz. Değişen ve gelişen yeni
düzende yenilikçi iş modelleri ile ilham
olacak girişimlere vereceğimiz bu
destekten dolayı mutlu ve gururluyuz”
dedi.
Başvuruları 30 Haziran Perşembe
gününe kadar devam edecek programa
tüm Fintech ve InsurTech girişimleri
başta olmak üzere yapay zeka, makine
öğrenimi, alternatif kredi değerlendirme
modelleri, yeni nesil pazaryerleri ve
teknolojileri alanlarına ürün ve hizmet
geliştiren tüm teknoloji girişimleri,
ürün, hizmet ya da teknolojisi yenilikçi
ve ölçeklenebilir olan tüm start-up’lar,
Koçfinans ve iş ortakları ile iş birlikleri
için gereken zamanı sağlayabilecek tüm
girişimciler başvurabiliyor. Detaylar ve
başvuru için adres
https://kocfinans.com.tr/tr/demo-day

GÜVENLİK
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Güvenlik
r iskler ine kar şı
bak ış açısı
gelişmeli
2021 yılında verilerde güvenlik
ihlalinin ortalama maliyeti 3,86
milyon dolardan 4,24 milyon
dolara çıkarak son 17 yıldaki
en yüksek düzeyine ulaştı.
Özellikle uzaktan çalışmaya
geçiş veri ihlal maliyetlerini
doğrudan etkiledi. Yapılan birçok
analiz ve araştırma, güvenlik
ihlallerinin 3’te 1’inin kimlik avı
hırsızlığından kaynaklandığını da
ortaya koyuyor. Veri ihlallerindeki
bu artışın önüne geçmenin en
önemli yolu ise veriyi güvenli
şekilde saklayıp yedeklemek.
Redington Türkiye Genel Müdürü
Cem Borhan, şu bilgileri paylaştı:
“Şirketler veri güvenliğini

sağlayacak siber tehditlere karşı
dirençli yapılar geliştirmeli,
bu konuda çalışanlarının
farkındalığını artırmalılar. Verinin
kritik önemi nedeniyle son
yıllarda fidye saldırıları özellikle
veri merkezlerine yönelmeye
başladı. Yani tek bir şirket yerine
veri merkezindeki çok sayıda
müşteriyi hedef alabiliyorlar.
Veri merkezlerine yapılan siber
saldırılar genellikle hack’leme,
fidye saldırısı yöntemleriyle
gerçekleştiriliyor. Veri merkezi
güvenliğinde en kritik konu siber
güvenlik. Güvenlik risklerinden
korkmamız değil, bu konuya
bilinçli bir şekilde yaklaşmamız

gerekiyor. Kurumsal teknoloji
distribütörü ve danışmanı
Redington Türkiye de hem ürün
portföyü hem hizmetleriyle veri
güvenliğine odaklanıyor. Örneğin;
Red Hat markamız günümüzün
popüler konularından biri
olan Container (konteyner)
teknolojisi için güvenlik çözümleri
sunuyor. Bir diğer örnek ise
Corelight markamız. Corelight
kullanıcıları hacker saldırılarına
karşı koruyan siber güvenlik
çözümleri geliştiriyor. Stratejik
markalarımızdan biri olan Ivanti
de uçtan uca tüm BT süreçlerini
yönetebildiğiniz uç nokta
güvenliği, zafiyet yönetimi, yama

yönetimi ve ITSM çözümlerini
içinde barındıran bir platform
sağlıyor. Kimlik ve erişim
yönetimi alanında dünyanın önde
gelen şirketlerinden Okta’nın
Türkiye yetkili distribütörüyüz.
Okta’nın bulut tabanlı platformu,
şirketlerin kullanıcıları merkezi
bir şekilde yönetebilmelerini,
yetkilendirmelerini, güvenlik
politikaları ve entegrasyon
gereksinimleri doğrultusunda
değişiklikleri hızla yapabilmelerini
mümkün kılıyor. Tüm bu
uygulamalarla kimlik güvenliğini
en üst düzeyde sağlayan Okta
çözümleri, önemli tasarruflar
sağlıyor.”

Tehdit algılama hızı yapay zeka ile artıyor
Kendi kendine öğrenen yapay zeka
yetenekleri, öğrenen makineler
ve gelişmiş analitik ile FortiNDR,
kurumların normal ağ etkinliğinin
karmaşık temellerini oluşturuyor
ve süregiden siber saldırıları
gösterebilecek sapmaları belirliyor.
Profil oluşturma; IP/Bağlantı Noktası,
Protokol/Davranış, Hedef, Paket
Boyutu, Coğrafya, Cihaz Türü ve daha
fazlasını temel alabiliyor.

Fortinet, siber tehdit tespitini ve
tehdide verilen karşılığı hızlandırmak
için yapay zekadan yararlanan ve
yeni ağları algılayıp karşılık verme
hizmeti sunan FortiNDR'yi duyurdu.
Siber suçlular sofistike hale geldikçe,
kurumların güvenlik araçlarının da bu
seviyeye uygun davranması gerekiyor.
FortiNDR çözümü sayesinde Fortinet,
yapay zeka tarafından desteklenen tam
yaşam döngüsü ağ koruması, algılama
ve yanıt sunuyor.

FortiNDR, yeni nesil bir yapay zeka
olan derin sinir ağlarını kullanan ve
zararlı trafik tarafından oluşturulan
kodu analiz edip yayılmasını tespit
ederek güvenlikten sorumlu insan
analistlerin işlerini hafifletmek için
tasarlanmış bir Sanal Güvenlik Analisti
(Virtual Security Analyst -VSATM)
içeriyor. VSATM, BT ve OT tabanlı
zararlı yazılımları tanımlayabilen
ve tehdit kategorilerine ayırabilen
6 milyondan fazla kötü amaçlı ve
güvenli özellik ile önceden eğitilmiş
olarak geliyor. Bu özellikler, tüm zararlı
yazılım hareketini analiz ederek ilk

tehdit noktasını ve çok değişkenli
zararlı yazılımların yanal yayılımını
doğru bir şekilde belirleyebiliyor.
VSATM ayrıca şifreli saldırıları, kötü
amaçlı web saldırılarını, zayıf şifre
ve protokolleri tanımlayabiliyor,
zararlı yazılımları sınıflandırabiliyor.
Ayrıca, bir kurumdaki tüm cihazlarda,
bir tehdidi algılamak için uç nokta
algılama ve yanıt aracısı yüklü
olamayabilir. Bu duruma yönelik
çalışan FortiNDR, cihazların tümünden
gelen trafiği analiz etmek için özel bir
ağ sensörü devreye alıyor.
FortiNDR bunun yanında,
Fortinet Security Fabric ile yerli
entegrasyonların yanı sıra keşfedilen
tehdit etkilerini en aza indirmek
için koordineli bir karşılık veren
üçüncü taraf çözümlerine sahip API
entegrasyonları da içeriyor. FortiNDR,
Fortinet'in yönetilen algılama ve yanıt
(MDR), uç nokta algılama - yanıt (EDR)
ve genişletilmiş algılama - yanıt (XDR)
çözümleri dahil olmak üzere mevcut
algılama ve yanıt çözümleri portföyünü
tamamlıyor.
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YUVARLAK MASA

Geleceğin Endüstrileri
BThaber tarafından gerçekleştirilen CxO
Yuvarlak Masa Toplantıları’nın altıncısı 25
Mayıs günlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.
“Geleceğin Endüstrileri” başlıklı etkinlik, farklı
sektörlerde yer alan kuruluşların teknoloji
liderlerine ev sahipliği yaptı. Scheneider
Electric sponsorluğunda gerçekleşen ve
moderatörlüğünü BThaber Yayın Koordinatörü
Ayhan Sevgi’nin yaptığı etkinlikte; otomasyon
teknolojileri ile bilişim teknolojilerinin
yakınsaması, Endüstri 4.0 kapsamında yapılan
çalışmalar gibi konular ele alındı. Konuşmaların
ardından gerçekleştirilen yemekteki sohbetlerde
ise teknoloji liderleri fikir alışverişinde de
bulundular.

Sponsor

Katılımcı CxO’lar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahmet Enes Güneş - Yıldız Holding Dijital Dönüşüm Müdürü
Altuğ Tatlı - Klimasan Kıdemli IT Müdürü
Başak Berk - Olgun Çelik IT Müdürü
Çağatay Sözer - Kuzey Ege Otoyolu IT Müdürü
Çağlar Çobanoğlu - Johnson & Johnson IT Servisleri Lideri
Çağrı Polat - Maxion Wheels Global IT Güvenlik Müdürü
Demet Yılmaz Asar - SOCAR Grup BT Yönetişim,
Mimari ve Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü
Engin Arabacı - Lezita IT Müdürü
Hamdi Şendoğan - Kardemir Bilgi İşlem Müdürü
M. Kemal Aslan - Batıçim Bilgi Sistemleri Müdürü
Muhtrem Çaylı - Schneider Electric Sistem Entegratörü ve
Kanal Müdürü.
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“ Küresel başar ılar a
imza atıyor uz”
Çağrı Polat
Maxion Wheels Global IT
Güvenlik Müdürü
Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion
Wheels’teki pozisyonum kapsamında 5
kıtada 23 ülkede bulunan fabrikaların siber
güvenlik operasyonlarını yurtdışı ekiplerim ile
yürütüyoruz. Lokalde ise Manisa’da Maxion
Wheels ve İnci Holding ortaklığında faaliyet
gösteren Maxion İnci Jant Grubumuzun 4

fabrikasındaki IT Operasyon Müdürlüğünü
ve Endüstri 4.0 operasyonlarında dünyanın
lider firmalarından biri ile yürüttüğümüz
projemizde teknoloji bölümünün liderliğini
gerçekleştiriyorum. İçinde bulunduğumuz
otomotiv ana ve tedarik sanayi, dönüşüm
yönetimi kapsamında bizler gibi üreticiler için

itici güç konumunda. Hem sektörel
hem de müşteri beklentilerini en üst seviyede
karşılayacak şekilde operasyonlarımıza
devam ediyoruz. Bu noktada farklı bir
projemizde ise Hindistan’dan bir ekiple ve
dünya devi bir firma ile de işbirliği
içindeyiz.

“ İş sürek liliği
k r itik önemde”
Demet Yılmaz Asar
SOCAR Grup BT Yönetişim, Mimari ve
Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü
SOCAR Türkiye olarak 2019 yılında süreç
entegrasyon projesi başlattık ve tüm süreçlerimizi
ortaklaştırma üzerinde çalıştık. Süreçlerin
çıkarılmasının ardından organizasyonel bir değişim
yaşadık ve çoğu alanda merkezileştik. PETKİM,
STAR Rafineri, SOCAR Depolama ve SOCAR Ticaret
şirketlerimizin ortak süreçlerde birleştirilmesi,
sonra da organizasyonların merkezileştirilmesi ya
da gereklilikler halinde Petrokimya ve Rafineri iş
birimimizin kendi birimlerine ait sorumluluklarının
ayrı kalması söz konusu oldu. Bununla birlikte
IT birimimiz de merkezi bir yapıya geçti. Şu anda
Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri
Başkanlığı çatısı altında STEAŞ Kurumsal Merkez,
PETKİM, STAR Rafineri, SOCAR Depolama, SOCAR
Ticaret, Bursagaz ve Kayserigaz’a destek veriyoruz.
Operasyon Teknolojileri (OT) birimimiz Rafineri ve
Petrokimya iş biriminde Teknik Servisler Başkan
Yardımcılığı altında bulunurken, Gaz iş birimimizde
IT’nin altında hizmet vermektedir. Kendileri ile
yakın çalışarak ortak hedefler belirleyebiliyoruz.
KPI’ların içerisinde özellikle siber güvenlik
tarafındaki penetration test açıklarının kapatılması
konusu ortak hedefimiz.
Dijital dönüşüm hedefi ile 2020 Ağustos ayında
başlattığımız Project Earth Programımızı 16 aylık

bir sürede Ocak 2022 itibari ile canlı kullanıma
aldık. bir proje yaptık. 2019 yılındaki süreçsel
entegrasyonun çıktıları burada bizim ışığımız
oldu. 2020 ile birlikte IT entegrasyonunu başlattık.
Örneğin; süreçleri ortaklaşan bir Petkim satınalma
departmanı çalışanı, değişen organizasyon yapısı
ile Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Depolama
ve Ticaret şirketleri için iş yapar duruma geldi.
Saydığımız dört şirketin SAP sistemleri farklıydı.
Burada hem iş gücü bacağı hem de lisans yapısı
bir maliyet unsuru olarak değişimin gerekliliğini
ortaya koyan birçok sebepten sadece ikisi.
Burada başlattığımız dijital dönüşüm projesinin
program yöneticiliğini de direktörümüzle birlikte
yaptık. STAR Rafineri’nin kullandığı SAP IS-Oil
sistemi üzerinde SAP’nin ortaklaştırılması ve
konsolidasyonunu gerçekleştirdik. Buna ek Müşteri
Portali projesi ile birlikte müşterilerin siparişlerini
direkt girebilecekleri bir sistem kurduk. Raporlama
adına SAP SAC platformunu hayata geçirdik. Yine
aynı program kapsamında Merkezi satınalma
projesini canlı kullanıma aldık.
Dijital dönüşüm kapsamında yine 2022 yılı
başında satıcıların girip sorgularını yapabildikleri,
siparişlerini takip edebildikleri satıcı portali
projemizi de tamamladık. Project Earth Faz-2’si
için ön çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda

Petkim’in Dijital Dönüşümü olacak. Petkim’in ERP
sistemi 20 yıllık ve onun dönüşümünü halihazırda
yaptığımız SAP IS-Oil S4 Hana sistemi üzerine mi
ekleyeceğiz, yoksa Petrokimya tarafını ayrı mı
tutacağız, bunu ön analizler tamamlandığında
mimari kararlar verilirken göreceğiz.
İş sürekliliği alanı, pandemi ile birlikte önceliklendi
ve önem kazandı. IT biriminde konu ile ilgili
çalışmaları departmanlarımız kendi içlerinde
yapıyorlardı. Haziran 2021 itibari ile bu alanda
yeni bir müdürlük oluşturarak ortak ve konsolide
çalışmalar yapmaya başladık. İş sürekliliği
koordinasyon sorumluluğu her ne kadar bizde
olsa da, tüm departmanlarımızın ortak çalışması
gereken bir alan. Bu noktada dışarıdan danışmanlık
da alarak süreçlerimizi çıkardık. Bunların içerisine
acil durum senaryoları senaryoları da dahildi.
Dokümantasyonlarımızı yaptık; fakat bunları
ilerletmemiz gerekiyor. Şu ana kadar küçük testler
yapabildik. Ancak önümüzdeki 6 aylık süreçte
3 felaket senaryosunu test etmeye çalışacağız.
KPI’lar projelerde operasyonel gereklilikler
çerçevesinde devam ediyor. IT İş sürekliliğini uçtan
uca bir proje olarak yönetmek ve bütünsel bir bakış
açısı ile bütçe ve süre açısından planlamalarımızı
tamamlamak üzerine çalışıyoruz.
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“ Güvenlik bizim
için çok önemli”
Başak Berk
Olgun Çelik IT Müdürü
Bizde IT ve OT bir arada ve hepsini bizim
departmanımız birlikte yürütüyor. Bakım
departmanımızdan çok destek alıyoruz; ancak
tüm sorumluluk, özellikle güvenlik tarafı bizim
üzerimizde. Genel olarak yaptığımız projelerde de
OT tarafında dikkat etmemiz gereken noktaları
benimsedik. Geçtiğimiz sene fabrikada IoT
kullanımı konusunda yaygınlaşma aşamasında
idik. Farklı projeler devreye aldık. IT Departmanı
olarak sadece OT’ ye bakmıyor; farklı projeler de
yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bizim için çok önemli olan
projelerden bir tanesi olan HCI mimari üzerinde VDI
çalışmasını devreye aldık ve şuan da yaygınlaştırma

aşamasındayız. Güvenlik bizim için çok önemli, VDI
projemiz de bu konuda elimizi oldukça güçlendirdi.
Kendi içimizde güvenlik konusunda uzman olan
alan arkadaşlarımız var. Periyodik olarak içeride
penetrasyon testlerimizi yapıyoruz. Bu testler
sonucunda çıkan bulgularımız olursa kapatmak
için aksiyonlarımızı başlatıyoruz ve bir sonraki
kontrolümüzde sonucu gözlemliyoruz. Her sene dış
penetrasyon testi ile yaptığımız iyileştirmelerin ne
durumda olduğunun kontrolünü de yapmaktayız.
Güvenlik kapsamında birkaç farklı platformda
yedek tutuyoruz. IoT nin günlük çalışma
alanlarımızda sağladığı faydayı biliyoruz ve bu

faydayı maksimize etmek için yaptığımız projelerin
yaygınlaştırma çalışmalarını da yürütüyoruz.
2021 yılında bunu yapmaya başladık ve bu yıl
da devam edeceğiz. Gelen verileri BI toolumuz
ile anlamlı hale getirip raporlamasını yapıyoruz.
Böylece kaynağından aldığımız veriyi anlamlı
raporlar haline dönüştürebiliyoruz. Bunun yanında
üretim hatlarımızdaki kullandığımız cihazlarda
da modernizasyon çalışmalarına başladık.
Planlarımız doğrultusunda bu süreci de ekip olarak
yürütmekteyiz. Teknolojiyi takip edip bize uygun
olanlarını alarak kendimize adapte etmeye devam
edeceğiz.

“ Alty apı tar afında
güzel işler y aptık”
Engin Arabacı
Lezita IT Müdürü
Yaklaşık 14 aydır Abalıoğlu grubunda
çalışıyorum. Grubun; yağ&yem, balık&yumurta
ve tavuk olmak üzere üç ayrı kolu var ve ben
Lezita’da (tavuk alanında) çalışıyorum. Yoğun
ERP kullanan bir şirketiz, ERP geçişi ile beraber
temel süreçlerimizin büyük çoğunluğu ERP
yazılımımıza taşınmış. İşe başladığım günden
bu yana ERP tarafındaki performans sorunları
için oldukça fazla mesai harcadık ve performans
sorununu belli bir noktaya indirgedik. Bununla
beraber dijitalleşme tarafında işler yapıyoruz. İş
akışı tarafında var olan ürünü hareketlendirdik.

Birçok sistemle entegre 25 civarında iş akışı
tasarladık. İş zekası alanında çalışmalarımız
var. Altyapı tarafında güzel işler yaptığımızı
düşünüyorum. IoT tarafında araştırdığımız
projeler var, özellikle canlı saha tarafında
ihtiyaç duyduğumuz iyileştirmeler var. Sayım
bizim için önemli başlıklardan bir tanesi, aynı
zamanda tartım konusu da bizim için değerli.
Şu anda sipariş optimizasyonu projesi yapıyoruz.
Sektörümüz bahar ve yaz aylarına doğru,
artan talebi karşılama noktasında darboğaza
girer. Bu noktada da toplanan siparişleri

optimize dağıtmak için proje yapıyoruz. Bizim
sektörümüzde parçaları birleştirerek değil,
bütünü bölerek reçete yaparsınız. Karkasın bir
dengesi olması lazım, hattın belli noktalarında
darboğaza düşmemeniz lazım.
Giriş-çıkışımızı personel servisi üzerinden
yapmak ve bu datayı mobil uygulama üzerinden
kullanmak ile ilgili ilerlediğimiz bir projemiz var.
Bunun dışında, fabrika lokasyonunda
konumlanan arkadaşlar için personel takip
projesi araştırıyorum. Toplanma alanları, aktif
lokasyon takibi gibi baktığım konular var.
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Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri
şirketi Türk Telekom, müşterilerine sunduğu
hizmet kalitesini; e-posta veri kaybı riskini
Gantek Teknoloji’nin çözüm hizmetleri ile
en aza indirerek, güvenli ve hızlı erişim ile
artırmaya devam ediyor.
Türk Telekom, Gantek ve Veritas ile yaptığı iş birliğiyle yüksek erişilebilirlik,
yedekleme ve izleme fonksiyonlarının da dahil olduğu ‘Kurumsal E-Posta
Arşivleme Projesi’ ile kullanıcılarına sınırsız e-posta deneyimi yaşatıyor.
Türk Telekom, proje kapsamında 20 binden fazla kullanıcısı için kota
sorununu çözüme kavuşturdu.
Oyuncusu’ olarak sabit erişim hattı,
genişbant, TV ve mobil başta olmak
üzere çeşitli alanlarda toplamda
52 milyonu aşkın aboneye hizmet
veriyor. Türk Telekom, Türkiye’yi
yeni teknolojilerle buluşturma
ve bilgi toplumuna dönüşüm
sürecini hızlandırma vizyonuyla
çalışmalarını yürütürken altyapısını
da sürekli yeniliyor.
Türk Telekom BT Operasyon Direktörü
Hakan Tongar

Türk Telekom Kurumsal Destek Operasyonları
Grup Müdürü
Alper Arpacıoğlu

Türk Telekom, veri kaybı riskini
en aza indirmek için yürüttüğü bu
proje ile önceki yıllara göre yüzde
35 disk tasarrufu, 20 bin saat efor
tasarrufu sağladı.

Kurumsal E-Posta Arşivleme
Projesi ile Gelen Büyük İyileşme
Türkiye’nin ilk entegre
telekomünikasyon operatörü
Türk Telekom, ‘Türkiye’nin Çoklu

Türk Telekom, yenilikçi BT yönetim
metodolojisinde, değişen teknolojik
yenilikler doğrultusunda ve sürekli
büyüyen e-posta kapasitesini
daha yönetilebilir hâle getirebilmek
için çalışma başlatarak Veritas
ve Gantek iş birliğinde ‘Kurumsal
E-Posta Arşivleme Projesi’ni
hayata geçirdi. Üç ay gibi kısa

bir sürede tamamlanan projeyle
Türk Telekom; verimli, güvenilir,
ölçeklenebilir, güncel bir arşivleme
çözümü sağlayarak, 20 binden
fazla kullanıcısı için e-posta kota
sorununu giderdi.
Müşteri Odaklı Yaklaşım
Müşteri odaklı yaklaşımı kendisine
ilke edinen Türk Telekom, e-posta
silinmesi ile veri kaybı, veri
depolama maliyetlerinde artış, lokal
arşivden kaynaklı disk yetersizliği,
e-posta servisinin veri yedekleme
sürelerinde uzama gibi pek çok
sorunu çözüme kavuşturdu.
Uygun Mimari ve Arşivleme
Politikası Konumlandırıldı
Proje başlangıcında Türk

Telekom’un Microsoft Exchange
e-posta mimarisi, Veritas
Enterprise Vault gereklilikleri ve
sektördeki en iyi uygulamalar
dikkate alınarak Gantek
mühendisleri tarafından uygun
Enterprise Vault altyapı mimarisi
tasarlandı. Ayrıca, Türk Telekom
e-posta ortamına ve kurumun
süreçlerine uygun arşivleme
politikaları geliştirildi.

artırırken sistem seviyesinde ek
yatırımın önüne geçerek maddi
tasarruf sağladık. Veri depolama
maliyetlerinde artış, e-postaların
silinmesi ve kişisel yedek alınması
zorunluluklarını ortadan kaldırarak
sanal ortam üzerinde kolay
erişilebilen ve detaylı arama
yeteneğine sahip bu servisi
Türk Telekom’a kazandırmaktan
mutluluk duyuyoruz.”

Kota Artışı ve Veri Güvenliği
Sağlandı
Türk Telekom Kurumsal Destek
Operasyonları Grup Müdürü
Alper Arpacıoğlu şunları söyledi:
“Kurumsal E-Posta Arşivleme
Projesi ile e-posta servisimizde
sınırsız kota imkânı sağladık.
Kullanıcı seviyesinde yetersiz kota
sorununu ve PST dosyalarının yerel
diskte kişisel olarak arşivlenme
zorunluluğunu ortadan kaldırdık.
Böylelikle çalışan memnuniyetini

Türk Telekom BT Operasyon
Direktörü Hakan Tongar
projenin sağladığı tasarrufa
dikkat çekerek şunları ifade
etti: “Çalışanlarımızın hayatını
kolaylaştırmak ve veri kaybı riskini
minimize etmek için yürüttüğümüz
bu proje ile önceki yıllara göre
yüzde 35 disk tasarrufu, 20 bin
saat efor tasarrufu sağladık.
Sanal ortamın işletim kolaylığı,
yüksek erişilebilirlik, yedekleme,
izleme dahil uçtan uca tüm

BT hizmetlerinin dahil edildiği
servisimizin 2 yıl gibi kısa bir
sürede kendini amorti etmesini
bekliyoruz.”
Projenin sağladığı
kazanımlar
Proje kapsamında, hızlı veri almak
için indeksleme, etkin saklama ve
kesintisiz bilgi alma amacıyla içeriği
çevrim içi arşivleme; depolamayı
azaltmak için sınıflandırma,
sıkıştırma ve tek örnekli saklama
yapıldı. Veritas Enterprise Vault
sanal ortam üzerinde kuruldu.
Yüksek kullanılabilirlik ve
erişilebilirlik için ‘always-on’ veri
tabanı mimarisi yapılandırıldı.
İşletim sistemi ve diğer
bağımlı bileşenler güncellendi.
Platformun merkezi yedekleme
ortamına entegrasyonu yapıldı.
E-posta arşiv servisinin uçtan
uca denetlenebilmesi için SIEM
entegrasyonu düzenlendi.

Bir Bakışta
HEDEFLER
E-posta kota sorununun çözülmesi,
e-posta silinmesi sonucu oluşan
veri kaybının önüne geçilmesi,
optimize ve düşük maliyetli depolama
seçeneği, güvenilir, ölçeklenebilir,
kullanılabilir ve sürdürülebilir etkin bir
platform.
ÇÖZÜM
Veritas Enterprise Vault
SONUÇLAR
• E-posta kota sorununun
çözümlenmesi,
• Zaman ve efordan kazanım,
• Veri barındırma maliyetlerinde
kazanım,
• Veri Güvenliğinin sağlanması,
• Kullanım kolaylığı,
• Yüzde 35 disk tasarrufu,
• 20.000 saat efor tasarrufu,
• 2 yıl gibi kısa bir sürede çözümün
kendini amorti etmesi beklentisi.
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“ Her y atır ım,
güvenli bir sür üş
için”
Çağatay Sözer
Kuzey Ege Otoyolu IT Müdürü
Uzun süredir sektördeyim. Yaklaşık 3 senedir de
Kuzey Ege Otoyolu’ndayım. Çok ciddi anlamda IoT
yatırımları olan bir şirketiz. Kuzey Ege Otoyolu’nu
aktif kılan en önemli unsurlardan bir tanesi budur.
Trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşımız
yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Buna
ek olarak maddi kayıplar meydana gelmektedir.
Yollar kapanmakta ulaşım durabilmektedir. Kuzey
Ege Otoyolu olarak akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin
çeşitli projeler yürüterek ülkemizin bu sorununa
çözüm bulmak istedik.
Akıllı ulaşım sistemleri, otoyolumuzun her noktanın
kamera ile izlenmesi, ölçülmesi, meteoroloji
sensörlerinin ve trafik sayım sensörlerinin olması,
gişe noktalarında ayrıca farklı ölçümlemeler
yapılması, araçlardan tahsilatın yapılması gibi
pek çok iş kalemi mevcut. Her noktamızda enerji
SCADA’sı var. Enerji SCADA’sının ölçümlerini
yapıyoruz. Şu anda 7 tane gişe noktamız var ve
her birinde ayrı ayrı ücret toplama sistemleri,
akıllı ulaşım sistemleri ve idari taraf olmak üzere
ayrı sistem odaları mevcut. Sıcaklığı, nemi, hava
kalitesini oradan görüyoruz. İki veri merkezimiz
var. Bunlardan bir tanesi felaket kurtarma merkezi.
Burada otoyol aktifken sistemleri bir anda kapatıp

felaket kurtarma merkezinin aktif hale gelip
gelmediğini test edebildik. Bir senaryo uyguladık. Bu
anlamda da şu anda Türkiye’de ilkiz. Tünelde ciddi
bir SCADA sistemimiz var. Tamamen IoT mantığında
çalışıyor. Tünele girdiğinizde kocaman Jet Fanları
görürsünüz. İçerisinde VTS adını verdiğimiz değişken
trafik işaretleri vardır. Tüm otoyol gibi, Tünel de 7/24
izlenebiliyor. Tünelde oluşabilecek herhangi bir hava
bozulmasında, sorunda otomatik olarak Jet Fanlar
devreye girer ve oradaki havanın kalitesini belirli bir
seviyeye getirene dek kendi ayarlamasını yaparak
çalışır. Meteorolojik sensörler de sis anında ‘sis
savarların’ devreye girmesi, otomatik olarak değişen
mesaj işaretlerine yazıların gelmesi gibi unsurlarla
aktif olarak çalışıyor. Bunlar düzenli olarak kalibre
ediliyor, bakımları yapılıyor. Bu da bizim IT
süreçlerindeki en büyük başarılarımızdan. Çünkü
bunu 1-3-6-12 aylık olmak üzere düzenli bakım
haline getirdik. Bu da cihazların ömrünü uzatmakla
birlikte, bize ciddi anlamda verimlilik kazandırıyor.
Kurduğumuz sistem, araçların üzerindeki yüklerin
yüksekliğini ve enini ölçen bir yapı. Buna kısaca
gabari sistemi deniyor. Her gişe noktasına IoT sistemi
ile ölçüm yapan sistemler koyduk. 7/24 izleme
monitörleri üzerinden bunun takibi yapılabiliyor.

Araç, aşırı yüklü olması durumunda geçiş
noktalarına zarar verebiliyor. Onları tünele girmeden
önce belirli noktada yakalayıp engelleyerek
müdahale etmemiz gerekiyor ve bunu başarıyla
gerçekleştirebiliyoruz. Bu araçların geçiş noktalarına
zarar vermesinden ziyade üzerindeki saman, pamuk,
hurda gibi en problemli yükler başta olmak üzere
her türlü yükün yola savrulması diğer sürücülerin
sürüşünü etkileyerek akan trafiği engelliyor.
Bu riskleri engelleyebildik. Cumhurbaşkanlığı
Dijitalleşme Ofisi ile birlikte E-Devlet üzerinden
araçların tüm borçlarının görüntülenmesi ve
ödenmesi noktasında dijitalleşmeyi gerçekleştirdik.
Bizim için en önemli şey, otoyoldaki sürücülerimizin
trafik güvenliğinin tamamen sağlanması ve
güvenli bir sürüş gerçekleştirmeleri. Pandemi
sonrasında yapılan en büyük etkinliklerden biri
olan Hamburg’taki IT Fuarı’nda çok güzel bir soru
geldi. Almanya’da otoyolun bir kilometresine
yapılan yatırımla bizim otoyolun bir kilometresine
yapılan yatırım arasındaki fark soruldu. Biz herhalde
10 katı yatırım yapıyoruz. Dijitalleşme, IoT, akıllı
sistemler anlamında kendi otoyolumuz açısından
konuştuğumda, kilometre başına 10-20 katı yatırım
yapıyoruz.

“ Ülkemiz için daha
fazla üretmeye
dev am”
Hamdi Şendoğan
Kardemir Bilgi İşlem Müdürü
Uzun zamandır teknoloji işinin
içerisindeyim. Endüstri 4.0, bizim sektörümüzde
çok fazla öne çıkmayan veya ön planda çok yer
alamayan bir başlık. Ürettiğimiz Köşeben, UPN,
IPN LAMA gibi çelik profiller genel anlamda
görünür değil, binanın içerisinde veya çatının
altında kalmakta. Fakat biz bu ürünleri üretirken
1.300 derece sıcaklıktaki fırında kamera ile
izleyip, saniyede 16 metre ileri giden bir geçiş
hızında çapını, kalınlığını ölçümlemekteyiz.
Buda bize ürün paketleme aşamasında

gelmeden istenilen kaliteye ve talebe ulaşıp
ulaşmadığı konusunda fikir vermekte. 600
metre uzunluğundaki bir üretim hattında
Başlangıçtan Paketleme aşamasına kadar el
değmeden üretim yapmakta ve bunu gerek
kamera gerek analiz cihazlarımızla izlemekteyiz.
Kardemir Şirketler grubu olarak Aliağa, Denizli,
Aydın, Ordu, Van ve Hakkari’de bölgelerinde
de enerji yatırımlarımız bulunmakta. Aliağa
lokasyonda bulunan fabrikamız içerisinde
‘fabrika içerisine kurulmuş ilk rüzgar türbünü’

kurarak İZKA’dan ödül aldık. Yine 13 Mayıs
Tarihinde ilk üretimini gerçekleştirdiğimiz yeni
kurulan Çelikhane Entegre tesisimizde Tüm
lokasyonlarımızdaki fabrikalarımızın hammadde
ihtiyacını karşılayacağız. Temmuz Sonu itibari ile
tam kapasite çalışmayı hedeflediğimiz tesisimiz
sayesinde artık dışarıdan hammadde
ithalatının önüne geçecek ve ülkemiz için
daha fazla üretim yapacağız. Tüm bunları
gerçekleştirirken teknolojiden birçok anlamda
yararlanmaktayız.
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“ Büy ük bir
dönüşümün
ilk adımlar ını
atıyor uz”
Altuğ Tatlı
Klimasan Kıdemli IT Müdürü
Sektörde geçen 30 yıllık iş tecrübesinin
ardından, 10 aydır Klimasan’dayım Endüstriyel
soğutucu üretiyoruz. Gerek ulusal, gerekse
de global çapta bilinen tüm içecek ve
dondurulmuş gıda üreticilerinin tedarikçisiyiz.
Endüstri 4.0 anlamında gelişime ihtiyaç duyan
bir altyapımız var. Bu alanda geliştirilmesi
gereken alanlar gördük ve ben de firmaya
bu kapsamda katıldım. Şu anda büyük bir
dönüşümün ilk adımını gerçekleştiriyor, ERP
başta olmak üzere uygulama katmanımızda
köklü değişimler yapmak üzere bir projeyi
yürütüyoruz. Sonrasında da bunu adım
adım yaymaya başlayacağımız altyapıyı
oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu sadece biz
değil, müşterilerimiz de talep ediyorlar.

Örneğin; bizden 10 adet soğutucu satın
almak isteyen bir içecek firması, sahadaki
soğutucularının ne durumda olduğunu,
ne kadar enerji tükettiğini, arızasını, ürün
henüz yola çıkmadan bunların tespiti ile ilgili
talepleriyle bize geliyor. Biz de altyapımızı
buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Yönetim
de tüm bunların gerekliliğinin farkında.
Head Office’miz Brezilya’da.. Pek çok konuda
merkez ile işbirliği içinde olmakla birlikte IT
altyapılarımız birbirinden bağımsız. Aslında
zamanla kendiliğinden Amerika kıtasını
merkez, EMEA/MENA bölgesini ise biz yönetir
duruma geldik. Bunun yanında büyük bir
grubun parçası olmamıza rağmen, grubun
en büyük üyesiyiz. O anlamda onlar adına da

model olacak bir çalışmayı yapıyoruz. Yolumuz
uzun ve bu yolun henüz çok başındayız.
Çünkü çok uzun yıllar odak noktası üretim
olmuş ve alyapı yatırımları biraz geride
kalmış. Ancak mevcut yüksek potansiyelin
de farkındayız. Yani bu durumun bizim için
gelişim fırsatı yarattığını biliyor ve buna göre
adımlar atıyoruz. Sadece kendi isteklerimize
değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına da cevap
vermemiz gerekiyor. Birbiriyle konuşan
cihazlar üretmemiz önem taşıyor. Bunun
diğer pek çok firmada da geçerli olduğunu
düşünüyorum. Sadece kendilerinin değil,
ekosistemin de gerektirdiği değişimlere
yanıt vermek zorundalar. Biz de bu yönde
ilerliyoruz.

“ En önemli
başlığımız
depo yönetimi”
Çağlar Çobanoğlu
Johnson & Johnson IT Servisleri Lideri
22 yıldır Johnson & Johnson’da çalışıyorum.
Johnson & Johnson olaral, bizim 3 ana
sektörümüz, bir de hızla büyüyen alt firmamız
var. En çok bilinen sektörümüz, TV’de
reklamları çıkabildiği için, kolonya, şampuan,
cilt bakım kremleri gibi ürünlerle kişisel bakım
tarafındayız.
Bunun yanında amiral gemimiz ilaç; fakat
reklam yapılamadığı için insanlar pek bilmiyor.
Medikal araç-gereçler sektörü 2. Sırada geliyor.
Küçük sektör olan lens grubu ise, son 3-4
yıl içerisinde çok hızlı bir büyüme kat eden,
kendi şirket yapısını oluşturmak üzere olan
grubumuz. IoT’yi genel olarak depolama
alanlarında kullanıyoruz. İlaç tarafında

da soğuk zincir tarafının ısı, nem takibini,
kontrolünü, sürekli ayarlarını, medikal takip
araçlarında takip gerektiren başlıkları IoT
üzerinden gerçekleştiriyoruz. Üretimi, bizim
adımıza başka bir fabrikada gerçekleştiriyoruz.
Diğer ürünler de ithal olarak geliyor.
Merkezde de WiFi 6 Projesi’ne başlangıç
yaptık. Son 10 yıldır işlerimiz, biraz daha
merkezi ilerliyor. Amerikan firmasıyız, ama
BT merkezimiz Belçika. Belçika’da kendimize
ait çok büyük bir datacenterımız var. Tüm
EMEA bölgesinin servisi oradan veriliyor.
ERP tarafını da şirket, kendi içerisine servis
veriyor gibi gerçekleştiriyor. Şu anda üretimin
olmaması nedeniyle en çok önem arz eden

husus, depo. Daha öncesinde 4-5 tane depo
vardı. 2-3 tanesinde kendimiz yönetiyorduk.
Sonrasında paydaş tarafında gittikçe artan
regülasyonlarla, genel olarak birçok şeyi
onlara havale etmiş olduk. Kişisel bakım
tarafında kendi yönettiğimiz depolarımız
var. Bu noktada stok kontrolü, takibi, soğuk
zincir, belli ürünlerin ne kadar içeride-dışarıda
olduğuna ilişkin takip gibi başlıklar kamu ile
birlikte yakın takip gerektiren şeyler. Biz kendi
verimizi onlara aktarıyoruz. Buna yönelik
bazı odaklı bölümler var. Bu alanlar bazı
çalışanlarımıza dahi belirli kısıtlamalara sahip
alanlar. Bu tip ilaçlar ise sıkı kontrol gerektiren
bölümlerde konumlanıyor.
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“ Endüstr i 4.0’a
hazır sek tör lerde
yer alıyor uz”
M. Kemal Aslan
Batıçim Bilgi Sistemleri Müdürü
Batı Anadolu grubunun yazılım ve donanım
ihtiyaçlarını karşılayan ve süreçlerini yöneten
merkezi bir IT yapılanmamız var. Grubumuzun
2009 yılında yaptığı ERP yatırımı ile başlayan
dijitalleşme çalışmaları, otomasyon birimlerinin
de sürece dahil olması ile birlikte hızla devam
etmektedir. OT ve IT departmanlarının
ayrı yönetildiği grubumuzda Endüstri 4.0
dönüşümünü yapabilmek için bu iki departmanı
bir araya getirip ortak projeler üretmeye
başladık.
Hali hazırda, yönetim süreçlerini doküman
yönetim sistemi ile dijitalleştiren, e-defter,

e-fatura, e-arşiv, e-israliye, e-maden sevk
fişi, e-YKS, e-GKS, e-İhale dönüşümlerini
tamamlayan, sevkiyat otomasyonu, beton
otomasyonu, müşteri-tedarikçi portalı gibi
kendine özgü yazılımlar ile paydaşlarına
hizmet veren departmanımız, 2021 yılı
içerisinde mevcut dijital olgunluğunun tespiti
için de proje başlatmıştır. Dijital dönüşümün
tek başına IT aracılığı ile yapılamayacağını,
öncelikle organizasyon içerisinde farkındalık
oluşturarak departmanlar arasında iş birliği
içinde mümkün olacağının farkındayız. Hem
sektör hem de grup olarak Endüstri 4.0’ a hazır

olsak da mevcut sistemlerimizde yapacağımız
küçük bir modernizasyonun büyük yatırım
maliyeti gerektirmesi zaman zaman hızımızı
düşürmekte. Bu dönüşümde dikkat edilmesi
gereken konulardan birinin de güvenlik
olduğunu düşünüyorum. Daha önce kapalı ağ
sistemlerinde çalışan scada sistemleri, açık ve
uzaktan erişebilir bir hale gelmektedir. Genellikle
öncelik üretim süreçlerinin kesintisiz devam
etmesi olduğu için güvenlik göz ardı edilebiliyor.
Özetle Endüstri 4.0 dönüşümünde stratejik
bir plan dahilinde, yönetimin tam desteğini
aldığımız bir süreci yönetiyoruz.
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“ Ver iler i
değer lendir mek
uzmanlık ister”
Muhterem Çaylı
Schneider Electric Sistem Entegratörü ve
Kanal Müdürü
Schneider Electric, son yıllarda satın
almalarıyla ve yaptıklarıyla kendini çok
değiştiriyor. Yaptığım iş gereği Türkiye’deki
çeşitli segmentlerden yeni yatırımlarla,
mevcut fabrikalardaki verimlilik projelerinde
partnerlerimizle birlikte çalışıyoruz. 200’ün
üzerinde direkt partneri olan bir yapıyız.
Bayilerimiz üzerinden baktığımızda çok
daha geniş bir partner ağımız var. Enerji,
otomasyon, IoT tarafında uzmanlıklarımız
farklılaşıyor. Türkiye’de 3 fabrikamız var.
İhracatımızın ithalatımızdan daha büyük
olduğu bir organizasyonuz. 2.000’e yakın
çalışanımız var. Faaliyet alanlarımız
kapsamında; elektrik tarafındaki altyapı var.
Bunun yanında endüstriyel otomasyon var.
Makine, süreç tarafındaki otomasyonlar,
bunların yanında veri merkezleri, akıllı binalar
da mevcut. Hastaneler, alışveriş merkezleri,
otel zincirleri, bunların iklimlendirilmesi,
yönetim sistemleri gibi pek çok noktada
hizmet veriyoruz.
Son 10 yıldır yazılım tarafında çok ciddi
yatırımlar yaptık. 2014 yılında Wonderware’i
alarak 5 milyar dolarlık bir satın alma
yaptık. Wonderware, aklınıza gelebilecek
her şeyi kağıtta ve fizikselde sağlayabilen
bir marka. 2017 yılında AVEVA satın
alması gerçekleştirildi. Bu firma da 3D
tasarım konusunda çok uzman ve özellikle
petro-kimya endüstrilerinde çok ciddi
referanslara sahip. Böylelikle 3D tasarımını
gerçekleştirdiğiniz projeyi fiziksele geçmeden
önce modelin üzerinde rahatlıkla gezerek
gözlemleyebilir, operasyonel veriler elde
edebilirsiniz. Dijital ikiz konseptini 3 yıla
yakın süredir yansıtabiliyoruz. 2020 yılında
pandemi döneminde bir satın alma yaptık.
Bu, daha çok ilaç, kimya, gıda endüstrilerine
odaklanmış, 100’ün üzerinde gıda mühendisi
çalıştıran, sadece teknoloji üretmeyen aynı
zamanda işleyen bir IT firması. Kağıtsız üretim
projelerinde çok iyiler.
Verileri yorumlayabilmek değer sunuyor
Donanım, kontrol katmanı ve marka bağımsız
yazılım katmanı konusunda çok geliştik.

Yazılım kapsamında marka bağımsız bir
yapıdan söz ediyoruz. Marka bağımsızlık,
testler kapsamında bizde birinci koşul.
Böylelikle sektördeki tüm otomasyon
firmalarıyla haberleşebiliriz. Tüm veri
tabanlarıyla EPR sistemleriyle entegre
olabiliriz. ERP’nin bittiği anda biz başlıyoruz.
Dijital dönüşüm çok büyük bir pazar.
Dolayısıyla biz de yeni yeni ERP firmalarıyla
kesişmeye başladık. Dijital dönüşüm
projeleri çok uzun soluklu projeler. Genelde
birkaç yıl sürebiliyor. İlk yılı süreç verilerini
toplamakla geçiriyorsunuz, sonrasında insan
kaynaklarını oraya modellemeniz gerekiyor.
Sonra da iş akışlarını, sistemi yönettiğiniz bir
noktaya geçmek istiyorsunuz. İhtiyaç noktası;
‘otomasyondan veri almak’ gibi görünüyor;
ama proje bittikten sonra genişlemeler
otomasyon tarafında devam ediyor. Verileri
yorumlayıp optimize etmek önem kazanıyor.
Ürün gamımızda enerji otomasyonu, süreç
otomasyonu çok uzun yıllardır yer alıyordu.
Bunun yanında otomasyonların tek bir
merkezde birleştirilmesi de söz konusu. Alt
tarafta kullandığımız her marka enerji, süreç,
mekanik otomasyon sistemleri dahil tümünü
tek bir çatı altında toplamaktan bahsediyoruz.
Bunların tümü bir IT yapısı oluyor. Dolayısıyla
sizin istediğiniz gibi veri toplayabildiğiniz,
yedekleyebildiğiniz, yönetebileceğiniz bir
noktaya gidiyor. Bu, süreç optimizasyonu
sağlayan bir modül ya da önleyici analitik
sağlayan bir modülle erişilebilir olacağı
gibi, siz orada kendi sağlayabileceğiniz bir
modülle veriyi kendi know-how’ınızla inşa
edebileceğiniz bir noktaya geçebilirsiniz.
Dünyada Nestle gibi firmalar operasyon
verisini merkezileştiren sistemlerinde
Schneider ile çalışırlar. Bazı firmalar kendi
metriklerini kullanırlar.
Yetkin iş ortağı ekosistemi
Bizi ayıran noktalardan bir tanesi; sektörün
dinamiklerini gerçekten çok iyi bilen firmaları
bünyesine katması. Biz yeni Ar-Ge’li bir
modül üretmiyoruz. ML, AI gibi konular
çok ilgi çeken konular; ama Türkiye’de

çok fazla uygulamasını göremiyorsunuz.
Schneider Electric, 1980’lerden bu yana
süreç optimizasyonunu sağlayan çözümleri
kullanıyor. Dünyanın pek çok yerinde
yüzlerce referansı var. Sizin ihtiyaçlarınızı
dinlemek, ona uygun mimari oluşturmak
bizim görevimiz. Sonrasında bunun
nasıl uygulanacağı kısmı işin en kritik
noktalarından bir tanesi. Bugün 200’ün
üzerinde partnerimiz var. Otomasyon
konusunda çok iyi firmalarımız var. Ama
hem otomasyona hem de IT’ye hakim firma
sayısı gerçekten çok az. Burada Schneider’in
uzmanlığının yanında, globalde bu işin
uzmanlığını yapan ekiplerle bir proje yönetimi
de sağlayabiliyoruz. Yıldız Holding örneğinde
tam olarak bunu yaptık. Özellikle gıda
endüstrisinde global firmaları bir kenara
bırakın, sektör henüz dijital dönüşümde
çok başlangıç noktasında. Dolayısıyla
orada sahaya getireceğiniz analitikleri bile
hesaplamak çok kolay olmuyor. Yıldız Holding
bünyesinde amacımız ise Schneider Electric’in
değişen yüzünün farkındalığını oluşturmaktı.
Bakış açıları değişiyor
Fabrikalar, operasyonlarını çok iyi biliyor.
Dijital dönüşümün çıktıları olacak şeyleri
zaten takip ediyorlar. Ama gerçek zamanlı
olarak bunu yapamıyorlar. Bu noktada
Schneider Electric’i nasıl kullanacaklarını
da çok anlayamıyorlar. Bu yüzden de bu
işin danışmanlığını da başlattık; ama
danışmanlık aslında bizim kâr amacı
gütmeden tamamen gidip üretici, IT’ci,
bakımcı ile konuşarak günlük operasyonlarını
anlamak ve sorunlarını Schneider Electric’in
çözümleriyle nasıl ortadan kaldıracağımıza
ilişkin bir mimari oldu. Ondan sonra firmalar
sorunlarının nasıl çözüleceğini gördüklerinde
bakış açıları değişiyor. Çünkü sektör bağımsız
hangi fabrikaya girersek girelim, herkesin iş
maddelerinden biri mutlaka dijital dönüşüm,
gerçek zamanlı veri kontrolü. Tesis de sadece
tesis ile bitmiyor. Tedarikçilerin takibi gibi
tamamıyla sürecin izlenebilirliği de çok
önemli. Çapraz sorgulamalar gibi adımlarla
bu süreçlerin hayata geçirilmesi ise asıl olay.
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TT'nin altın fırsatı

Türkiye, GSM lisans dev
rinden Cumhuriyet tarihinin en
büyük satışını gerçekleştirerek
çıktı. Şimdi gözler, GSM'e gö
re şartları daha belirsiz olan
GSM'li Türk Telekom'un
özelleştirilmesinde. TT'ye ge
lecek olan stratejik ortak TT
için önemli bir fırsata dönüşe
bilir.
Bu konuda 'sihirli' sözü İha
le Komisyonu Başkanı Hakkı
Süel söyledi, "Telekom'un

yüzde 20'sini alacak stratejik
ortak, Telekom'a ismini kata
rak dünya ile bütünleştirecek."
Bu 'sihir' sadece stratejik or
tak için değil Türk Telekom
için de geçerli.

Bundan önceki yatırımları
ve çalışmalarıyla telekom dün
yasında ismini kanıtlamış bir
ortağın bilgi birikimi, iş süreç
leri, yönetim deneyimi, tekno
loji anlamında TT'ye katacağı
çok fazla artının olabileceği

belirtiliyor. İşte bu noktada
Türk Telekom yöneticilerine
önemli görevler düşeceği de
kaydediliyor.

Telekomda artık var olma
yansının ülkelerden çıktığı ve
bölgeleri kapsadığı tartışmasız
bir gerçek. TT'ye talip olanlar
ve bu konuda ısrarcı davrana
caklar hiç kuşkusuz komşu ül
kelerden çıkacak. Telekom açı
sından Avrasya bölgesinin ha
kimi olmaya çalışan şirketler

Burak Yel: "Sektörü TEB iletişim:
"E" dünyasının
belki de hiç
geleceği, müşteriyi
bırakmamalıydım"
tanımak
Superonline' ın kurucu genel

TEB iletişim, stratejisini
müdürü olan Burak Yel, 2 yıl
aradan sonra Internet sektörüne müşterisini iyi tanıma tabanına
oturtarak, bir Internet yaşam
dönüş yapmaya hazırlanıyor.
platformu
oluşturma peşinde.
B i r buçuk yıl ara verdiği sektöre tekrar

dönüşü için Yel, "Sektörü belki de hiç
bırakmamalıydım" diyor. Yel, pek yakında bir
holdingin bünyesinde Internet ile ilgili
yatırımları hayata geçirmeye başlayacak.
> Sayfa 4

Mobil olma sırası
şimdi şirketlerde

Turkcell'in bir yan

kuruluşu olarak faali
yet gösteren Corbuss'un Genel Müdü
rü Hakan Çelikoğlu,
verdikleri farklı ileti
şim hizmetleriyle şir
ketleri mobil hale ge
tirmeyi hedefledikle
rini söyledi. Corbuss GSM'e yöne
lik hizmetlerin ya
nı sıra şirketlere
veri iletimi, Inter
net, Business TV
gibi hizmetleri de
veriyor.

> Sayfa 32

A r t l k herkes müşterisini tanımanın peşin
de. Çünkü kişiye özel hizmetler ancak böyle
verilebiliyor. Yeni dünyanın, "e" dünyasının
da geleceği müşterilerini çok iyi tanıyıp,
> Sayfa 30

Çok "elma",
tek "çekirdek"

bu yarışta yerlerini alacaklar.
Türk Telekom'un telekom alt
yapı yatırımlarına da baktığı
nızda bölgenin üssü olma nite
liğini taşıdığı ve stratejik orta
ğın bu amacına uygun zeminin
zaten hazır olduğu görülüyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gi
bi bölgede telekom hakimiye
tini ilan etmek isteyen komşu
ülkeler için TT kaçırılmaz bir
fırsat. Aslında TT ile ilgilen
diklerini devlet düzeyinde ilk

gündeme getiren ülkelerden
biri Fransa oldu. Fransa Dışiş
leri Bakanı geçtiğimiz hafta
Türkiye'deydi. Fransız Bakan,
Ulaştırma B akanı'na France
Telecom'un ve Fransa'da bir
telekom şirketinin TT ile ilgi
lendiğini açıkça söyledi. Bilin
diği gibi France Telekom
GSM ihalesine Fiba Holding,
Finansbank, Süzer ve Nurol
Holding ile birlikte katılmıştı.

> Sayfa 3

6

MAM, özgelirlerini
artırmayı hedefliyor
12 Elmanın yeni tatları
16 Koç Grubu
Beyaz Eşya dan
Bilgi Eşyaya geçiyor
40 Supercadde de
bir "Dükkan" açın
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Profesyonel ve ev kullanıcıları
için iki ayrı işletim sistemi
stratejisini terk eden Apple, "tek
işletim sistemi" stratejisinin
ürünü olarak pazara sunulacak
Mac O S X'i tanıttı.

Apple, 2001 yılına geniş bir ürün yelpazesi
ve tek işletim sistemi ile girmeye hazırlanıyor.
AppleSoft'un yeni Mac OS X işletim sistemi,
son beta sürümünün ardından önümüzdeki
yılbaşında pazara sunuluyor.
> Sayfa 44

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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IBM Türkiye’de yeni görevlendirme

IBM Türkiye’nin iletişim ve
kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerine liderlik edecek
isim iletişim alanında yaklaşık
22 yıllık tecrübesi olan Begüm
Özbek oldu. Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü mezunu olan Begüm
Özbek, kariyerine Finansal

Forum Gazetesi’nde gazeteci
olarak başladı. Daha sonra
sırasıyla Referans ve Radikal
Gazetelerinde ekonomi alanında
haber ve analiz yazıları kaleme
alan Özbek, 10 yıllık gazetecilik
tecrübesini 2011’de kurumsal
iletişim alanına taşıdı. Turkcell
ve Türk Telekom’un Kurumsal
İletişim birimlerinde çeşitli
görevler üstlenen Özbek, 20172020 arasında IBM Türkiye’de
marka, medya ilişkileri ve iç
iletişimden sorumlu yönetici
olarak görev yaptı. IBM’e
yeniden katılmadan önce 2 yıl
boyunca Siemens Türkiye’nin
Kurumsal İletişim Grup Müdürü
olan Özbek, IBM Türkiye'deki
yeni göreviyle firmanın bütün
iletişim faaliyetlerini yönetirken,
sosyal sorumluluk projelerine
de liderlik edecek. Özbek, New
York Üniversitesi’nde kurumsal
iletişim ve kriz iletişimi alanında
eğitim aldı.

PackUpp’ın CTO’su Oğuzhan Karahan oldu
Hızlı teslimat sektörünün
teknolojik ve dijital
dönüşümünde rol
oynayan PackUpp'ta
Oğuzhan Karahan,
Teknoloji Direktörü
(CTO) olarak göreve
başladı. Karahan,
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü lisans eğitimini
İnönü Üniversitesi'nde
tamamladıktan
sonra İstanbul
Aydın Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü'nde yüksek
lisans yaptı. Kariyerine
2014’de startup'larda
başlayan Karahan,
2019’da Softtech'te
yapay zekâ üzerine geliştirme yapan ekibin yöneticisi olarak kariyerine
devam etti. Bu süreçte İş Bankası şubelerinde bulunan insansı robot
Pepper projesinin yazılım geliştiricisi olan Karahan, robotik, lokasyon
haritalama, ses tanıma ve görüntü işleme konularında da çalışmalar
gerçekleştirdi. Karahan, 2021’de California'da Hypernetlabs şirketinde
Blockchain ve Full-Stack Developer olarak görev aldı. Yurt içinde ve
yurt dışında startup, yerleşik Fintech şirketleri ve uluslararası şirketler
bünyesinde yazılım geliştirici, yazılım mimarı, ekip lideri olarak
görevler alan ve danışmanlık veren Karahan, yenilikçi bir doğal dil
işleme projesine de imza attı. Bankacılık asistanı olan Maxi Projesi'nde
Karahan’ın geliştirdiği Conversational AI platformu; bankacılık, yatırım,
sigorta, sosyal, yardım masası ve insan kaynakları alanlarında aktif
olarak kullanılmaya devam etmekte.
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Hepsi Finansal’ın CEO’su
Erkin Aydın oldu
Hepsiburada’nın
finansal hizmetler
operasyonlarını
yürütmek üzere faaliyet
gösteren fintech şirketi
Hepsi Finansal’da
CEO görevine Erkin
Aydın atandı. Aydın,
yeni görevinde
Hepsiburada'nın
tüketici finansmanı ve
genişletilmiş finansal
hizmet operasyonlarını
yönetecek, bu
kapsamda Doruk
Finansman ve Hepsipay dahil olmak üzere tüm finansal hizmet
operasyonlarına liderlik edecek. Aydın bu görevinde Hepsiburada
CEO’su Murat Emirdağ’a bağlı çalışacak. 1997’de Boğaziçi
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ve 2003’de Michigan
Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun
olan Erkin Aydın, kariyerine ABD'de Clark Construction Group'ta
başladı. Daha sonra McKinsey & Company'e katılan Aydın, çeşitli
finans kuruluşlarıyla strateji, pazarlama, büyüme, dönüşüm
yönetimi ve M&A alanlarında çalıştı. Hepsiburada'dan önce, QNB
Finansbank'ta yeni şirket kuruluşları, fintech yatırımları ve ortaklık
platformları kurma gibi değer yaratan girişimlere öncülük eden
Aydın, QNB Finansbank'ın Perakende, KOBİ Bankacılığı ve Ödeme
Sistemleri departmanlarında liderlik görevleri üstlendi.

Tempo BPO’nun yeni CEO’su
Taylan Akalın
Uçtan uca hizmet
başlığında müşteri ve bilgi
teknolojileri sunan Tempo
BPO’da Ocak 2021’den
beri Satış ve Pazarlama
Direktörü olarak görev
alan, aynı zamanda icra
kurulu üyesi olan Taylan
Akalın, Tempo BPO’nun
yeni CEO’su oldu. Akalın
1 Temmuz itibariyle yeni
görevine başlarken,
Tempo BPO’nun
kurucusu Cemal Akar
ise Tempo BPO Yönetim
Kurulu Başkanı olarak
çalışmalarına devam
edecek. 2005 yılında
Kocaeli Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nden
mezun olan Akalın, 2010’da Galatasaray Üniversitesi’nde işletme
yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Philips’de iş
yaşamına başlayan ve burada çeşitli pozisyonlarda görev alan
Akalın, ardından sırasıyla Canon Eurasia’da ve Atos’ta görev aldı.
2017’de Digimer Bilişim Hizmetleri’ni kurarak farklı sektördeki
şirketlerin dijital dönüşüm projelerine destek veren Akalın, Ocak
2021’den beri Tempo BPO’da Satış ve Pazarlama Direktörü olarak
görev alıyordu.
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Yemeksepeti’nde iki yönetici ataması yapıldı

Gate.io Türkiye Genel
Müdürlüğü’ne Sönmez atandı

Yemeksepeti’ndeki tüm lojistik operasyonlarından sorumlu olmak üzere
Özgür Yaprak, Direktör pozisyonuna atandı. Yemeksepeti pazarlama
departmanında Büyümeden Sorumlu Direktör görevine atanan B. Ceren
Öz ise grubun pazarlama faaliyetleriyle büyüme konusundaki tüm süreç
ve operasyonlarından sorumlu olacak. Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından
profesyonel iş yaşamına 2010’da lojistik sektörü ile giriş yapan B. Ceren
Öz; kariyerini 2012-2017 yıllarında L'Oréal’de, 2017-2022 arasında ise
Turkcell’de dijital pazarlama ve iletişim ağırlıklı olarak farklı yönetici
pozisyonlarındaki görevlerle sürdürdü. Bilgi Üniversitesi Pazarlama yüksek
lisans programını 2014’de tamamlayan Öz, 1 Haziran 2022 itibarıyla
Yemeksepeti’nde Büyümeden Sorumlu Direktör unvanıyla görevine
başladı.
Lojistik Operasyon Direktörü göreviyle Yemeksepeti’ne katılan Özgür
Yaprak ise Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun
olduktan sonra profesyonel çalışma hayatına Kahve Dünyası’nda
başladı. 2012 ortalarında çalışmaya başladığı Domino's Pizza’dan sonra
sırasıyla Pizza Pizza, Meal Box, Simit Sarayı’nda Operasyon Müdürlüğü ve
Direktörlüğü pozisyonlarında bulundu ve son olarak da Vigo’da lojistik
departmanından sorumlu oldu. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi
yüksek lisans programını 2018’de tamamlayan Özgür Yaprak, 1 Haziran
itibarıyla Lojistik Operasyon Direktörü olarak Yemeksepeti’ndeki görevine
başladı.

Dünyanın önde
gelen kripto para
borsalarından
Gate.io, farklı
bölgelerdeki
yatırımlarını
sürdürürken
Kafkas Sönmez
de Gate.io Türkiye
Genel Müdürü
olarak atandı.
Sönmez’in
atamasını takiben
Pazarlama
Direktörü,
Operasyon Direktörü gibi yeni atamaların da açıklanacağı
duyuruldu. Kripto para sektöründe 7 yıldan fazla deneyimi
olan Sönmez, son 4 yılını farklı bir platformda çeşitli
pozisyonlarda ve son olarak da Türkiye Genel Müdürü
göreviyle sürdürdü.
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Türkiye'nin Operatör Bağımsız Veri Merkezi
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E T K İ N L İ K L E R
Haziran 2022
CxO - Mahkeme Sokağı
Mahkeme Lokantası
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

3 Ağustos 2022
Bilişim 500 Ödül Töreni 2022
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

29 Haziran 2022
Siber Güvenlikte XDR Destekli
MDR Hizmetleri
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

18 Ağustos 2022
Özgür Yazılım: Açık Kaynak
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

30 Haziran 2022
Veri Yedekleme Teknolojileri
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

23 Ağustos 2022
Bulut Platformları
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

19 Temmuz 2022
Analitik Teknolojiler ve Yapay Zeka
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

25 Ağustos 2022
İnsan Kaynaklarında Akıllı Teknolojiler
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

2 Ağustos 2022
STK’lar ve Bilişim
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

1 Eylül 2022
BTvizyon 2022 Gaziantep
Gaziantep
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr
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MEKTUP

Girişim fikirleri desteği hak ediyor
Merhaba,
Hepimizin malumu olan bir gerçekle
başlıyorum: Türkiye, dünyada en
fazla gıdanın israf edildiği ülkeler
arasında. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi
Raporu’na göre, Türkiye'de her yıl
kişi başına 93 kilogram yiyecek
çöpe gidiyor. Bu arada pandemi
döneminde evlere kapanınca
mutfakta yaratıcılık sergileme isteği,
sosyal medya ve internet yayınlarının
etkisiyle kendi menüsünü yaratma
çabası da bu israfta pay sahibi olmuş.
Mutfak İşleri Müdürü hesabından
yöresel ve pratik lezzetlerin
yanı sıra dünya mutfaklarından
reçeteleri paylaşan Ülkühan Gemi,
minimum israfla maksimum bereket
reçetesini şöyle anlatmış: "Her evde
bulunabilen malzemeleri doğru
ölçülerde kullanarak geliştirdiğim
reçeteleri anlattığım videolarda
malzemelerin israf edilmesine
neden olabilecek unsurlara asla yer
vermiyorum. Mutfak İşleri Müdürü
hesabından evde yapılabilecek pratik
reçeteler geliştirirken, pandemi
etkisiyle daha çok insan tarafından
benimsenen kamp aktivitesi sırasında
yapılabilecek basit ama lezzetli
reçeteleri içeren KampAşım hesabını
olgunlaştırdım.” Tasarruf ve damak
tadı buluşsa fena mı olur…
İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
“Duyarlı şirketler duyarlı çalışanlar
ile mümkün’’ mottosu ile 2015
yılında başlattığı DUYARLI OL! (do!)
Projesi’ni dijital platforma taşımış.
Şirketlerde çalışma alanlarında
farkındalık yaratarak kaynak
tasarrufu sağlamayı amaçlayan
bu proje, çalışanların çevresel
ayak izini azaltarak kurumların
net sıfır karbon hedeflerine katkı
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sağlıyor. P&G sponsorluğunda
dijital platformda yerini alan proje
şirketlere; Yönetişim, Sürdürülebilir
Satın Alma, Enerji Yönetimi, Su
Yönetimi ve Atık Yönetimi’nden
oluşan beş ana başlıkta entegre çevre
yönetim sistemini hayata geçirmeleri
konularında rehberlik edecekmiş.
Detaylar http://www.skdturkiye.org/
duyarli-ol sitesinde.
Bir güzel destek haberim de var.
Yapay zekâ ile güçlendirdiği yazılım
ürünlerini dünyanın dört bir yanına
ihraç eden Etiya, sanatçı Haluk
Levent’in kurucusu olduğu, ihtiyaç
sahiplerine yardımı görev edinen
Ahbap Derneği ile iş birliği anlaşması
imzalamış. Böylece Ahbap Derneği’nin
mevcut dijital platformlarında
gerçekleşmesi planlanan tüm yazılım
geliştirmeleri Etiya tarafından gönüllü
olarak sağlanacak.
Anadolu Grubu’nun üniversite
öğrencilerinin yenilikçi projelerini
hayata geçirme hedefiyle sürdürdüğü
Bi-Fikir KAP’ta bu yılın kazananları
belli olmuş. Anadolu Grubu’nun
inovasyon platformu Bi-Fikir
kapsamında düzenlenen Bi-Fikir KAP’a
4 yılda 907 proje önerisi gelmiş. Bu
yıl finale yükselen 9 proje arasından
Yeni Nesil Karbondioksit Teknolojileri
birinci, Brain: Beyin İltihabında Hızlı
ve Doğru Tanı ikinci, Bi-Park: Akıllı
Otopark ise üçüncü olmuş. Başarılı
projeler, Anadolu Grubu şirketlerinde
uygulamaya alınma fırsatı elde
etmiş. Finalde 1. olan proje ekibi de
14 Kasım’da düzenlenecek Anadolu
Grubu Bi-Fikir Festivali’nde projelerini
paylaşacak, başarılı projeler alanına
göre Anadolu Grubu şirketlerinde
uygulama fırsatı elde edecek.
Gençlere destek bu kadar değil…
“Gelecek İçin Finans” projesi, HSBC
Türkiye ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş

Bilişim Zirvesi Etkinlik Organizasyon Ltd. Şti. adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Neslihan Aksun
neslihana@bthaber.com.tr
BThaber Grubu
Yayın Koordinatörü
Ayhan Sevgi
ayhans@bthaber.com.tr
Ankara Temsilcisi
Sedef Özkan
sedefo@bthaber.com.tr

Bültenlerinizi

bulten@bthaber.com.tr
adresine gönderebilirsiniz

yanı sıra sürdürülebilirlik alanında
hem çocuklara hem yetişkinlere özel
içerikler de sunulacak.
Dijital dönüşümünün finans dünyasını
değiştiren etkileri “Finansta Bugünü
Geçmişte Bırakan Zekâ: Finans ve
Teknoloji” adlı kitapta yerini alıyor.
Alanında uzman VakıfBank çalışanları
tarafından hazırlanan ve Nobel
Yayınları’ndan çıkan kitap, finans
dünyasında değişimin altyapısını
oluşturan yapay zekâ, bulut
teknolojisi, blockhain, merkeziyetsiz
finans, 5G, makine öğrenmesi (ML),
IoT gibi teknolojilerin etkilerine
odaklanıyor.
Bir diğer kitabım, Yeminli Mali Müşavir
Mustafa Emre Özkan tarafından
hazırlanan ve güncel vergi mevzuatını
konu alan “Vergi Revizyonu 2022”.
Vergi mevzuatı ve uygulamaları
açısından gerekli bilgileri örneklerle
anlatan kitap, özellikle Yeminli Mali
Müşavirlik sınavlarına hazırlananlar
için faydalı bir kaynak. Kitaba Makro
Yeminli Mali Müşavirlik web sitesi
https://www.makroymm.com
ve http://shopier.com/12097426
adresinden ulaşılıyor.
Bu haftaya noktayı, girişimcilere
yönelik bir çalışmayla koyuyorum:
KPMG’nin startup’lara büyüme
yolculuklarında ışık tutacak “Startup
Başarı Rehberi”. KPMG Private
Enterprise danışmanları tarafından
hazırlanan bu kapsamlı rehber ile
startup’lar cesur ve girişimci ruhlarını
koruyarak ihtiyaç duydukları 12 temel
alanda altın değerinde bilgi ve çözüm
önerilerine ulaşabiliyor. Startup Başarı
Rehberi’nin tamamı için hedefimiz
https://home.kpmg/tr/tr/home/
gorusler/2022/05/startup-successguide.html.
Haftaya görüşmek üzere,

BThaber Genel Müdürü
Özlem Unan
İş Geliştirme ve Satış Müdürü
Abdurrahman Koyuncu
Ankara İş Geliştirme ve Satış Sorumlusu
Nurşen Lale Usta

Editör
Handan Aybars
handana@bthaber.com.tr

Abone ve Dağıtım

btabone@bthaber.com.tr

birliğinde hayata geçirilmiş. Projeye
katılan ortaokul ve lise öğrencileri,
temel oturumlarda Genç Başarı Eğitim
Vakfı’nın eğitmenlerinin rehberliğinde
‘Finansal Okuryazarlık’ ve ‘Finansal
Beceri’ konularında kapsamlı ve
interaktif bir eğitim programını
tamamlamış. Program sonunda, iklim
krizi ve sürdürülebilirlik konularında,
Türkiye’nin dört bir yanından
yarışan okullar arasında, Trabzon
Faruk Başaran Bilim Sanat Merkezi
öğrencilerinin “The Challenge” projesi
birinci olmuş. Bu proje, 17 ülkenin
katılımı ile gerçekleşen ‘2022 Global
FinCap Challenge’da ülkemizi temsil
edecek.
İş, sanat ve medya dünyasının önde
gelen isimlerini bir araya getiren
Uluslararası Elmas Ödül Töreni’nde
2017 yılından itibaren geliştirdiği
teknolojiler ile her sektörden
firmaların dönüşüm ihtiyaçlarına
yardımcı ürün ve çözümler sunan
DDTECH Şirketler Grubu, ‘Uluslararası
Dijital Dönüşüm Markası’ ödülüne
layık görülmüş.
Bu hafta zengin bir ‘kitap’ içeriğim
var. İlk haberim Akbank’tan…
Akbank, Prof. Dr. Selçuk Şirin ile
birlikte Akbanklılar ve sevdiklerinin
diledikleri zaman, farklı gelişim
fırsatlarından yararlanabilmeleri
amacıyla Akbanklı Ailem Akademisi’ni
kurdu. Akademinin lansmanında
tüm çocukların doğumdan itibaren
kitaplarla buluşması amacıyla
hayata geçirilen 1 Milyon Kitap
projesine 60 bin kitap bağışı
yapılacağı da duyuruldu. Akbanklı
Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji,
kültür&sanat, ebeveynlik, çocuk
gelişimi gibi birçok farklı alanda
etkinlikler, söyleşiler, atölyeler ve
online içeriklerle banka çalışanlarını
ve sevdiklerini buluşturacak. Bunun
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Türkiye’nin en köklü bilişim teknolojileri
yayını olan BThaber, 1995 yılından bu
yana bilişim ve teknoloji dünyasındaki
en son haberleri, yenilikleri ve
bilgileri okuyucularına kesintisiz bir
şekilde sunmaya devam ediyor. Her
hafta yüzde 35’i BT, yüzde 65’i ise
finans, otomotiv ve sağlık gibi farklı
sektörlerde yer alan şirketlerin ve kamu
kurumlarının yöneticilerinden oluşan
7500’ün üzerinde kişiye ulaşmakta ve
online platformlar üzerinden her hafta
on binlerce kişiye erişim sağlamaktadır.
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Objective: To increase competitiveness with roadmaps
in health and mobility
The circular on ‘Technology
Roadmaps’, prepared by the Ministry
of Industry and Technology with the
participation of relevant stakeholders,
was published in the Official Gazette
dated 9 June and numbered 31861.
In the circular signed by President
Recep Tayyip Erdoğan, it was stated
that road maps will guide the
transformation of domestic and
national products and technologies.
An approach that focuses on
technology in health and mobility
is being implemented. In these
two areas, road maps have been
prepared that will carry Turkey to
2030. In order to reflect the future
vision of our country, the circular
on ‘Technology Roadmaps’ was
published in the Official Gazette. In
the circular; it was noted that in the
health and mobility sectors, which
are witnessing a great transformation
on a global scale, solutions can
be produced by developing new
service models against difficulties
such as the increase in population
and limited resources. In the
circular, it was stated that the
rapid development and spread of
technology enabled personalized,
participatory and preventive
solutions and systems in these two
areas. In addition, it was expressed
that: “ Within the framework of this
transformation and possibilities;
structural reforms and regulations

to be made in the health and
mobility sector, under the effective
coordination of stakeholders, with
technology-oriented cooperation; the
competitiveness level of our country,
which exports a large part of its
production to Europe, will increase.”
Studies will be carried out to become
a regional battery production center
In the circular, it was emphasized that
the ‘2023 Industry and Technology
Strategy’ was prepared with the
vision of ‘Turkey, a pioneer in the
digitalizing world that produces
high technology and added value’,
and noted the following: ‘Roadmap’
and ‘Smart Life and Health Products
and Technologies Roadmap’ were
prepared. In the circular, which is
reported to be published on sanayi.
gov.tr, the road maps covering the
years 2022-2030 will be accessible. All
kinds of support and assistance to be
needed in the studies of the ‘Mobility
Vehicles and Technologies Strategy
Roadmap’ and the ‘Smart Life and
Health Products and Technologies
Roadmap’ will be provided by the
relevant institutions with high
sensitivity.
In the ‘Mobility Vehicles and
Technologies Roadmap’ that entered
into force with the circular; 46 short,
medium and long-term strategic
goals, 184 policies and actions were
determined for the years 2022-2030.

With its roadmap that aims to make
Turkey a global center of attraction in
the production of electric, connected
and autonomous vehicles and
technologies, it is aimed to make
our country a pioneer in the mobility
sector, where actors and rules are
redefined by further strengthening
its capabilities in automotive,
shipbuilding, unmanned aerial
vehicles and rail systems. Important
targets were also set forth in the
roadmap created. In this context;
necessary work will be carried out
to become the leader in Europe in
the production of light and heavy
commercial vehicles, to enter the
top 5 in the world ranking and to
become a regional battery production
center by increasing the local rate
of mobility vehicles. Also on the
roadmap; there are a total of 9 critical
projects such as the establishment of
the ‘Mobility Software and Hardware
Development Center’, ‘Development
and production investment of battery
modules and packages and subcomponents’, and ‘One or more
companies investing in battery cells
through joint or licensing’.
The share of high technology
products in total exports will be
increased
Within the scope of the “Smart
Life and Health Products and
Technologies Roadmap”, another

roadmap in the circular, 9 strategic
goals, 4 strategic goals, 28 policies
and action plans and 5 critical project
proposals were determined for the
years 2022-2030. With the roadmap,
in order to further strengthen our
country’s current competencies in the
pharmaceutical and medical device
sector, the number of initiatives in the
field of health, the ratio of exports to
imports in the pharmaceutical and
medical device sectors, the rate of
production on the basis of boxes and
value in the pharmaceutical sector,
the share of domestic manufacturers
in the medical device market and
the share of medical devices and the
number of drug patent applications
are aimed to increase. With the
‘Smart Life and Health Products and
Technologies Roadmap’ and the
lessons learned from the Covid-19
pandemic; domestic and national
capabilities in strategic areas will
be increased, preventive and
personalized health technologies
will contribute to savings in health
expenditures, and the share of
high technology products in total
exports will be increased. In this
direction, on the roadmap; there
are a total of 5 critical projects such
as ‘Critical/Strategic Biotechnology
Production Project’, ‘Establishment
of the National Health Technologies
Evaluation Agency’ and ‘Creation of
the National Omics Platform’.

IT support to yield in agriculture
Aiming to offer innovative solutions
in the agricultural supply chain,
Tarfin enables farmers to reach the
agricultural input they need in the
fastest, easiest and most affordable
prices with its mobile application.
Developing products that create
value for farmers and sales points
with the help of technology and data
science, Tarfin makes investments
to enable farmers to access the
agricultural inputs they need
quickly, easily and at affordable
prices with its mobile application.

Tarfin supports farmers with cash or
harvest deferred payment options,
as well as being able to easily shop
for all their agricultural input needs,
from fertilizer to gas, through sales
points and mobile applications.
Tarfin’s artificial intelligence-based
Tarfin Mobile application offers
comparative prices for the most upto-date agricultural inputs in the
regions where farmers are located.
Thus, farmers can compare the
common Tarfin sales points, where

they can find the best prices, and
can easily buy their products with
convenient payment options.
Tarfin is able to complete the entire
forward agricultural input sales
process within 3 minutes, using
its own machine learning-based
agricultural risk scoring models. The
farmers then receive the products
they need from the point of sale
they choose. Tarfin Founder and
CEO Mehmet Memecan explained
the products and solutions they
developed as follows:

“Our priority is to develop products
that will be beneficial to our farmers
and sales points with the help of
technology. In order for our systems
to work in the most efficient way,
we use the most innovative and
up-to-date technologies on cloud
services and make improvements
to ensure that Tarfin services work
continuously. We cooperate with
experts and institutions in the field
for the security of Tarfin systems
and data. As Tarfin, we actively use

a
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open source products offered by
the software world in our projects,
and we also share the works that
we think will benefit others as open
source on Github platform. We are

constantly working on adding new
projects and keeping existing ones
up to date. Likewise, we continue
to share innovative approaches
and solutions to the technological

challenges we experience through
various platforms. Our goal is to
diversify our services and products
with new technologies in order to
become the leading digital platform

for agricultural supply in Turkey and
the region, and to be the closest
business partner and supporter of
farmers and sales points in every
field they need.”

CxO ROUNDTABLE MEETING: Industries of the Future
The sixth of the CxO Roundtable
Meetings organized by BThaber
was held in İzmir on 25 May. The
event titled “Industries of the
Future” hosted technology leaders
from organizations in different
sectors. In the event, which was
sponsored by Scheneider Electric
and moderated by BThaber
Broadcasting Coordinator
Ayhan Sevgi; issues such as the
convergence of automation

technologies and information
technologies, and the studies
carried out within the scope of
Industry 4.0 were discussed. In the
conversations at the dinner held
after the speeches, technology
leaders also exchanged ideas.

-

CxO Participants
- Ahmet Enes Güneş - Yıldız
Holding Digital Transformation
Manager

-

-

-

Altuğ Tatlı - Klimasan Senior IT
Manager
Başak Berk - Olgun Çelik IT
Manager
Çağatay Sözer - Kuzey Ege
Otoyolu IT Manager
Çağlar Çobanoğlu - Johnson &
Johnson IT Services Leader
Çağrı Polat - Maxion Wheels
Global IT Security Manager
Demet Yılmaz Asar - SOCAR
Group IT Governance,

-

Architecture and Project
Management Office Coordinator
Engin Arabacı - Lezita IT
Manager
Hamdi Şendoğan - Kardemir IT
Manager
M. Kemal Aslan - Batıçim
Information Systems Manager
Muhtrem Çaylı - Schneider
Electric System Integrator and
Channel Manager

7,000 hours of monthly savings thanks to RPA…
As a company believing that
digitalization is a culture and
a journey, Turkcell Global Bilgi
achieves striking results in terms
of efficiency and savings in its
applications. With its Robotic
Process Automation (RPA)
technology, Turkcell Global Bilgi
provides companies with the
advantage of saving and takes
the responsibility of time and
resource-consuming routine works,
offering companies the opportunity
to perform these works in an
‘unmanned’ way. While increasing
efficiency, RPA technology reduces
error rates to zero, and also saves
time and contributes to companies
24/7 as a ‘digital employee’.
Stating that they accelerated
digitalization in the sectors
thanks to the solutions they offer,
Turkcell Global Bilgi General
Manager Çağatay Aynur said that:

“ With the pandemic, companies
have rapidly integrated into
digitalization. Robots have also
become a part of this process.
However, unfortunately, digital
transformation does not happen
by only owning robots. As
Turkcell Global Bilgi, we embrace
digitalization as a culture and we
attach great importance to the
robotic process automation and
data literacy trainings we provide
to our employees in order to
spread this culture. As everyone
knows, the costs in business
processes have increased as a
result of the pandemic. At this
point, robots do not take their
jobs away from people, they
only take their routine, timeconsuming, costly work which
also slows employees down.
This makes the process more
efficient. In this process, we saw
that the digitalization culture we

are trying to create should be
the responsibility of everyone,
not just certain companies and
sectors. To give an example, in the
setup of our EX-Marathon model,
which we developed with our own
means; with seminars, Ideathons
and Marathons, we ensure that a
certain digitalization initiative is
adopted in the institution, both
individually and for departments.
We aim to adopt digitalization
as an institution by showing that
employees with different abilities
can contribute to the relevant
change in different ways.”
Stating that they lead the digital
transformation processes of
institutions, Çağatay Aynur
said: “Competition conditions
have completely changed with
digitalization. Today, companies
have no chance to compete with
traditional methods. We have to

keep up with digital transformation
in order to be able to design more
efficient business processes and
become a producing country.
The fact that we saved more than
7,000 hours with 95 robots in our
customer service operations in
April alone is an indication of our
leadership.”
‘Digital employee’ can work in
every sector
Çağatay Aynur added that: “Our
robots do not only work in our
customer service, they are actively
used in many departments
within the company, from human
resources to finance. A total of
667 robots, which are used in
different departments of many
of our customers abroad and in
the country, take part in 2.077
business processes, both within
our company and within our
customers’ institutions."
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Buyrun, bizi aramışsınız..
Bilgi için:

Ö

BİLİŞİM 500 ÖDÜL TÖRENİ
3 Ağustos 2022, Çarşamba - 17.00
Fijital olarak gerçekleşecek ödül törenine katılım için
online kayıt gereklidir.

Tören Sponsoru

Araştırma Sponsoru

Yayın Sponsoru

“MOTTOMUZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”
sustainability
Dijital Ortam Sponsoru



@Bilisim500TR

@Bilisim500

@bilisim500

@bilisim500

#sustainability #surdurulebilirlik #Bilisim500 #ICT500

