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Scheer Group,
Türkiye’de yerini aldı

Dijital dönüşüm,
stratejiden güç alır!

KoçSistem ve Oracle
işbirliklerini buluta taşıdı

Yazılım ve danışmanlık şirketi
Scheer uluslararası alanda
büyümeye devam ediyor.

BeNova, dünya standartlarında
dijitalleşmiş yerli savunma sanayi
ekosistemine katkı sağlıyor.

KoçSistem, Oracle Exadata Cloud@
Customer çözümünü sunan ilk bilişim
şirketleri arasında yerini aldı.
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Cx O YUVARLAK MASA

Dijital İşletmeler ve
Sürdürülebilirlik
BThaber tarafından gerçekleştirilen
CxO Yuvarlak Masa Toplantıları’nın bir yenisi
daha 8 Haziran günü İstanbul Sirkeci Garı’nda
gerçekleştirildi. ComPro sponsorluğunda
düzenlenen “Dijital İşletmeler ve Sürdürülebilirlik”
başlıklı etkinlik, farklı sektörlerde yer alan
kuruluşların teknoloji liderlerine ev sahipliği
yaptı.
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TEV, bağış toplama süreçlerini dijitale
taşıdı
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BTK Akademi’de Cisco’nun verdiği destekle
yeni bir dijital sınıf kuruldu

Yerli faydalı model başv urular ında yüzde 34
ar tış gerçekleşti

Düzenlenen dijital sınıfın açılış programında; teknoloji
sınıflarında verilen eğitimlerin öneminin altı çizildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih
Sayan, gençlere seslenerek “BTK Akademi sizlere
kariyer haritanızı çizmeniz açısından çok büyük bir
rehber” ifadesini kullandı.

Yerli sınai mülkiyet başvuruları ve tescilleri, 2022’nin
ilk 6 ayında artış eğilimini sürdürdü. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Haziran
arasında yerli sınai mülkiyet başvurularının 126 bini
aştığının altını çizerek aynı dönemde coğrafi tescil
sayısının da bin 149’a ulaştığı bilgisini verdi.

Hayalinizdeki Alan Adını Kaydedin!

6

Türkiye’nin
Operatör Bağımsız
Veri Merkezi

İnternetteki Yerinizi

Hemen Alın!

Dünyanın En Çok Tercih Edilen Alan Adı Uzantıları,
En Iyi Fiyatlarla Ve Hızlı Şekilde Sizin Olabilir.

https://www.sh.com.tr
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Tablet Projesi ile çelenk bağış iş süreçleri online
ortama taşınarak önemli oranda verimlilik artışı
sağlandı.

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 Sponsorları
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BTK Akademi’de
Cisco’nun verdiği
destek le yeni bir
dijital sınıf k ur uldu
6 Temmuz tarihinde düzenlenen dijital
sınıfın açılış programında; teknoloji
sınıflarında verilen eğitimlerin
öneminin altı çizildi. Ulaştırma ve
Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer
Fatih Sayan, gençlere seslenerek “BTK
Akademi sizlere kariyer haritanızı
çizmeniz açısından çok büyük bir
rehber” ifadesini kullandı.
Cisco’nun verdiği destekle kurulan

sınıfın açılışına; Ulaştırma ve
Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer
Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı
Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cisco
Türkiye Genel Müdürü Didem Duru
ile BTK ve Cisco yetkilileri katıldı.
Hibrit eğitim için iş birliği ve video
konferans teknolojileriyle güvenli
bağlantı için kablosuz bağlantı dâhil

olmak üzere en yeni teknolojilerle
donatılan bu sınıflarda, her kesimin
mesleki ve teknik ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için çeşitli eğitimler
düzenlenecek. Gençlerin teknolojik
imkânlara eşit şekilde ulaşabilmesi
adına önem taşıyan bu sınıfla birlikte
çevrim içi eğitimlerle birlikte BTK
Merkez Binasında hafta içi ve hafta
sonu olmak üzere alanında uzman
eğitmenlerden, ortaokul, lise ve
üniversite öğrencilerine yönelik sınıf
içi eğitimlere yenileri eklenmiş
olacak.
BTK Akademi gençlerin içindeki
cevheri çıkaracak
BTK Akademi’de 925 bin civarı öğrenci
olduğuna dikkat çeken Dr. Ömer Fatih
Sayan konuşmasında şu noktalara
vurgu yaptı: “Bu süreçte tecrübe
edindiğimiz en önemli çalışmamız

BTK Akademimizin çevrim içi
eğitimleri oldu. Hem öğrenci sayımız
hem de eğitim sayımız her geçen
gün artıyor. BTK Akademi portalının
1 milyon öğrenciye ulaşmasına
ramak kaldı. Yeni açacağımız yüz
yüze eğitimlerimizle birlikte 10 ilde,
18 eğitim başlığında 684 gencimize
ulaşacağız. Bu sadece bir başlangıç.
Yakın zamanda Türkiye’nin 81
ilinde bu kampları düzenleyeceğiz
ve öğrencilere ulaşmaya devam
edeceğiz. Biz bu etkinliklerle nice
cevherler bulacağımızı biliyoruz.
Biz gençlerimizin içindeki cevheri
çıkarmak için onları eğitmeye devam
edeceğiz. BTK Akademi sizlere
kariyer haritanızı çizmeniz açısından
çok büyük bir rehber. Bunu çok iyi
değerlendirin. Günümüzde eğitim
imkanları çok daha fazla ama aynı
zamanda rekabet de çok daha çetin.”

Scheer Group, Türkiye’de yerini aldı
Saarbrücken merkezli yazılım ve
danışmanlık şirketi Scheer uluslararası
alanda büyümeye devam ederek Yakın
ve Orta Doğu’ya açılıyor. Hırvatistan’ın
Zagreb kentinde yeni bir şubenin
açılmasının ardından şimdi de Yakın
ve Orta Doğu’ya doğru genişleme
başlamış durumda. Almanya, Avusturya
ve İsviçre bölgesi başta olmak üzere
Avrupa’da artan sipariş sorununu
aşabilmekte uygun nitelikli yeni çalışan
bulmak zorlaşıyor. Ayrıca, her geçen
gün artan sayıda Scheer müşterisi
uluslararası alanda, hatta AB ötesinde
faaliyet göstermekte. Bunun sonucunda
Scheer, sürekli olarak yüksek nitelikli
danışmanlarla uygun yeni nokta
arayışında Türkiye’de bir şube açarak,
İstanbul’da ‘Scheer Yakın ve Orta
Doğu’yu kurdu.

Orta Doğu’da faaliyet gösteren
şirketler için önemli bir merkez olması
Türkiye pazarını cazip kılıyor. SAP
deneyimine sahip çok sayıda yetkin
uzmanı ile önemli bir potansiyel
sunuyor. Safa Haktanır ile Scheer de,
SAP ortamında geniş bir ağa sahip
olan ve şirketin globalleşmesi ve
Türkiye pazarına yerleşmesini başarılı
bir şekilde desteklemede gerekli bilgi
birikiminin yanı sıra doğru bağlantıları
bir araya getiren deneyimli bir genel
müdür kazanmış oldu. 17 yılı aşkın
süredir SAP SE yönetiminin çeşitli
kademelerinde başarılı işlere imza atan
Safa Haktanır, bu deneyimini Scheer’e
taşıyor.
Scheer, gelecekte İstanbul’da yeni
kurulan şube ofisinden çok sayıda
müşteri projesini destekleyebilecek.

Şirket ilk yıl içinde SAP S/4HANA
ve SAP Cloud’un yanı sıra Java ve
JavaScript geliştirme, Open Text,
Signavio ve İş Süreçleri Yönetimi
alanlarında üç haneli sayıda yeni iş
yaratmayı planlıyor. Sonraki birkaç
yıl içinde de çalışan sayısını iki katına
çıkarma potansiyeli var. Scheer Yakın
ve Orta Doğu Genel Müdürü Safa
Haktanır, “Karşılıklı bilgi alışverişinden
ve farklı pazarlara ilişkin derinlemesine
bilgi birikiminden faydalanacağız”
dedi. Scheer Group CEO’su Mario
Baldi de “Türkiye’deki yeni iş
arkadaşlarımızla birlikte Avrupa’da ve
uluslararası müşterilerimizde birlikte
projeler yürütmek gibi bir potansiyelin
yanı sıra, hizmetlerimizi Orta Doğu’daki
yeni müşterilere sunmak da önemli bir
yeni potansiyel” açıklamasını yaptı.

Yerli faydalı model başvurularında yüzde 34 artış gerçekleşti
Yerli sınai mülkiyet başvuruları
ve tescilleri, 2022’nin ilk 6 ayında
artış eğilimini sürdürdü. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OcakHaziran arasında yerli sınai mülkiyet
başvurularının 126 bini aştığının altını
çizerek aynı dönemde coğrafi tescil
sayısının da bin 149’a ulaştığı bilgisini
verdi. Bakan Varank, yılın ilk altı ayında
en fazla patent başvurusu yapan
kuruluşların; Mercedes-Benz Türk,
ASELSAN ve Arçelik olduğunu açıkladı.
En fazla patent başvurusu yapan
üniversiteler arasında ilk sırayı 17’şer
başvuruyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve
İstanbul Gelişim Üniversitesi paylaştı.

Türk Patent ve Marka Kurumuna
(TÜRKPATENT) 2022 Ocak-Haziran
döneminde yapılan sınai mülkiyet
başvurularında geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre önemli artışlar
kaydedildi. Konuyla ilgili bir
değerlendirme yapan Bakan Varank,
“Yılın ilk yarısında TÜRKPATENT’e 3 bin
657 patent, 3 bin 229 faydalı model,
87 bin 932 marka, 31 bin 965 tasarım
olmak üzere toplam 126 bin 783 yerli
sınai mülkiyet başvurusu yapıldı”
dedi. Varank, 2022 yılı Ocak-Haziran
arasında, 2021’in aynı dönemine göre
yerli patent başvurularının yüzde 3
arttığını kaydederek, “Yerli faydalı

model başvurularında yüzde 34, yerli
tasarım başvurularında da yüzde 28
oranında artış gerçekleşti” şeklinde
konuştu.
Yerli sınai mülkiyet tescil sayılarına
bakıldığında da dikkat çekici artışlar
görüldüğünü vurgulayan Varank,
“Ocak-Haziran döneminde yerli patent
tescil sayısı yüzde 11 artarak bin
719’a, yerli faydalı model tescil sayısı
yüzde 38 artarak bin 273’e ulaştı. Bu
dönemde yerli marka tescil sayısında
yüzde 50 artış yaşandı ve 70 bin 603
marka tescili yapıldı. Yerli tasarım tescil
sayısı da yüzde 38 artarak 31 bin 589’a
çıktı” dedi.
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Hay v anlar Alemi
Devrim Zımba
devrimzimba@yahoo.com

Aslan: Ormanın kralı diye öğretildi bize. Heybetli
görüntüsü, karizmatik duruşu ile tam bir fenomen. Kral
pek de çalışkan değildir esasında. Her gün en az 10 saat
uyur. Ağır ve hantal hayvanlardır tembel gibi görünürler
ama işin aslı farklıdır. Sevgili aslanlar ormanda bir alanı
sahiplenir ve o alanı sürekli devriye gezerler. İş yerlerinin
aslanları ise; (pozisyonlarından bağımsız olarak
anlatıyorum) bazı çalışanları görürsünüz alanlarını
gayet iyi bilen, yöneten, çok konuşmayan, genelde
yavaş hareket eden ama son sözünü beklediğiniz kişiler
olurlar. Bu arada ilginç bir bilgi dünya üzerinde sayıca
gerçek aslanlardan çok heykel aslanlar vardır bu durum
iş dünyasında da geçerlidir sayın okurumC. İş yerinde
de gerçek aslanlarla yani krallarla heykel olanları
yani kralmış gibi olanları birbirinden ayırabilmek
önemlidir. C

Bir yazımda
bahsetmiştim
iş yerlerini
birer orman
gibi düşünür ve
çalışanları da
davranışlarına
göre ormanların
sak inlerine yani
hay vanlara
benzetecek
olursak
çok temel
davranışları ile
genel bir tarif
yapabiliriz.

Hadi biz de biraz
eğlenelim C. Eğlenirken
düşünmeyelim çünkü
mesaj kaygısı olmayan
bir yazıdır C.

Kartal: Aslana göre nispeten daha az ünlü ama ormanın
en kaliteli hayvanlarından bir tanesidir. Yüksekten
uçarlar görüş açıları çok iyidir ve en ince ayrıntıyı bile
hızla farkederler. Uçarken çok fazla kanat çırpmazlar
yani debelenmezler sakin ve kararlı bir uçuşları vardır
ancak avlarını gördüklerinde saatte 350 km hızla dalışa
geçebilir ve göz açıp kapayana dek avlarını yakalarlar.
İş ormanındaki kartallar da tam olarak böyledir yüksek
irtifalarda uçarlar, farklı bakış açıları ile ince ayrıntıları
yakalarlar, çok kimse görmeden bir çok şeyi görürler
ve buna göre de konum alırlar. Avlarını gözlerine
kestirdiklerinde hızla avlarına yönelirler ve genellikle
avlarını kaçırmazlar. Genelde üst düzey yöneticiler
arasında kartalları sıklıkla görebilirsiniz. Bir kartalın
avı olmak istemiyorsanız çok göz önünde olmamanızı
tavsiye ederimC.
Maymun: Şimdi eminim gülümsüyorsunuz C. Aklınıza
iş yerlerinizdeki maymunlar mı geldi? Önce biraz gerçek
maymunlara bakalım. Maymunlar zekidir sevgili okurum
ayrıca çok da sosyal bir hayvandır. Biraz gürültücüdürler,
sevgilerini gösterme konusunda cömerttiler insanların
sarılmalarına benzer maymunlar da birbirlerinin
tüylerini temizlerler. Dilimizde şirin bulduğumuz
birisine söylediğimiz “şebek” sözünden de anlaşılacağı
üzere insanlar genel olarak maymunları sevimli
bulurlar. İş yerlerinde maymunları (olumlu manada)
biliyorsunuzdur. Bu kişiler genelde neşeli, hızlı hareket
eden, işin stratejisi, taktik hareketleri gibi konularla
ilgilenmekten ziyade sosyal konularla ilgilenen, modern
iş dünyasının yapıştırıcı olarak isimlendirdiği tiplerdir.
Bulundukları ortamı neşelendiren, takımda küslükler
ayrılıklar olduğunda rahatsız olan. Kimi zaman bu
ayrılığın tarafı olsa da nihayetinde takımın birlikte gülüp
eğlenmesini şiar edinen arkadaşlarımızdır. Candırlar,
eksik olmasınlar C.

Çakal: Köpekgillerin en kurnaz üyesidir. Genelde gündüz
avlanmaz geceleri tercih eder. Sürü halinde gezerler
ve avlanırlar. Kamp alanlarından yiyecek çalmak için
insanlara çok yaklaşabilirler o nedenle kamp yaparken
asla yiyeceklerinizi ortalıkta bırakmayın. Bir çakal ile
karşılaştığınızda göz teması kurup geri geri gidin, asla
sırtınızı dönmeyin ve koşarak kaçmaya çalışmayın
iş yerinizde de bir çakalla karşılaştığınızda aynılarını
yapabilirsiniz ama en önemlisi asla arkanızı dönmeyin
tavsiyesidir C. İş yerlerinin çakalları ortada bıraktığınız
başarıları almak için size çok yaklaşabilir, kanmayın.
Bir bakmışsınız bir toplantıda size ait olan çalışmayı
almış kendisi hazırlamış gibi sunuyor böyle bir durumda
nerede arkanızı döndüğünü düşünün. Birgün diyelim
cesaret ettiğiniz ve çakallarla dans etmeye karar
verdiniz, eğer siz de bir çakal değilseniz asla yapmayın,
unutmayın er ya da geç ısırılacaksınız.
Yılan: Soğuk ve tehlikeli bir hayvanlardır. Duyu
organları açısından oldukça şanssızdırlar. Burunları
ve kulakları yoktur. Dilleri yardımı ile kokuları alır.
Uzun süre hareketsiz kalmaları ve avlarının üzerlerine
hiç beklemedikleri anda saldırmaları ile bilinirler. İş
yerlerinde de yılanlar vardır. Yılan olduklarını bilirsiniz
genelde hareketsiz dururlar ama size bir soğuk gelir,
sevemezsiniz bir türlü. Eminsinizdir sizi sevmediğine
ve ilk boşluğunuzda size avlayacağına ama ispat
edemezsiniz çünkü hiçbir hareketini göremezsiniz.
Siz siz olun yılanlar da bir şey yapmıyor diye masum
masum yanlarında dolaşmayın siz bir şeyle uğraşırken
zehri aldığınızın farkına bile varamazsınız. Diyelim
toplantıdasınız ısırıldığınızda önce bir sıcaklık basar,
sonra hafif bir baş dönmesi olur, telaş yapmayın eğer
yakınınızda güvendiğiniz birisi varsa yılanın zehrini
emme yöntemi ile sizi kurtarabilir. Yılanın zehri nasıl
emilir? Girer arkadaşınız söze ve hatalı olmadığınızı,
kendisinin de sizinle birlikte çalıştığını asında doğru
yaptığınızı size destekleye destekleye söylerse
kurtulabilirsiniz. Ama kimse zehrinizi emmezse
rahmetiniz bol olsun.
Ayı: İri yarı yapısına rağmen temkinli ve ihtiyatlı bir
hayvandır. Diğer yandan oldukça da cesurdur. Ayı
yaratılış itibariyle obur bir hayvandır. İnsanlara yakın
olması ile bilinir ve sevimlidir bu nedenle en çok
oyuncağı ve çizgi filmi yapılan hayvanlardan birisidir.
İş yerlerindeki insanları fiziki yapıları nedeni ile ayıya
benzetmek hem doğru hem de hoş değildir. Bu nedenle
ayıları sevecen yapıları ile tasvir etmek daha doru
yaklaşım olur. Bu tipte insanlar kolay kolay küsmez,
paylaşımcıdırlar, ekip üyeleri söz konusu olduğunda
ne pahasına olursa olsun korurlar. Bazen patavatsız
olurlar ama bu art niyetlerinden değil genelde fark
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KoçSistem
ve Oracle
işbir likler ini
buluta taşıdı
KoçSistem, Oracle “Hosting
Service Provider” (Barındırma
Hizmet Sağlayıcısı) olarak
kurumlara Oracle Exadata
Cloud@Customer çözümünü
sunan ilk bilişim şirketleri
arasında yerini aldı. Kurumlar,
Oracle Exadata Cloud@
Customer’ı, kendi veri
merkezlerinde doğrudan
konumlayabilecekleri gibi
teknolojiyi KoçSistem’den
yönetilen hizmet olarak
da alabilecekler. Ek olarak
KoçSistem’in sunduğu yönetilen
hizmet avantajlarından
da eş zamanlı olarak
faydalanabilecekler. Oracle
Exadata Cloud@Customer, kendi
verisini genel bulut (public cloud)
ortamına taşımak istemeyen
kurumlar için “ödediğin kadar
bulut kullanımı” modeli ile
verilerin yerinde bakımı ve
güvenlik standartları ile ilgili tüm
koşulları sağlıyor.

Kullanıcılar, yoğun kullanım
anları için donanımlara yatırım
yapmak yerine KoçSistem’in
bulut hizmetleri ile sadece
ihtiyaç duydukları kadar
kapasiteyi kullanabiliyor ve bu
kapasiteyi hizmet süresince
ihtiyaçları doğrultusunda artırıp
azaltabiliyorlar. Bu sayede
şirketler, donanım maliyetlerini
azaltırken ihtiyaç duydukları
kapasite ve Oracle lisanslarına
“kullandığın kadar öde” modeli
ile erişebiliyorlar. KoçSistem,
bulut teknolojilerinde deneyimli
kadroları ile Oracle Exadata
Cloud@Customer müşterilerinin
hedeflediği veri altyapılarını
kendi oluşturabildiği gibi ihtiyaç
durumunda uygulamaların
ve veritabanlarının uçtan uca
yönetimini de yapabiliyor.
KoçSistem, donanım katmanında
ölçeklendirme, altyapı ve
veritabanı uzmanlığında üst
seviye hizmet kalite güvencesi

(SLA), hibrit bulut desteği,
kaynak güncelleme,
konsolidasyon, taşıma
(migration) gibi konularda hızlı
operasyon ve uçtan uca hizmet
gibi çeşitli olanaklarla Oracle
Exadata Cloud@Customer’ı
sunuyor.
KoçSistem’in bulut
teknolojilerinde ve yönetilen
hizmetlerdeki bilgi birikimi Oracle
Exadata Cloud@Customer’ın
gücü ile birleştiğinde müşterilere,
Oracle veritabanlarının üst
düzeyde çalışabilirlik ve yüksek
performans ortamını sunuyor. Bu
sayede Oracle Exadata Cloud@
Customer müşterileri; kurumsal
verilerini, güvenli ortamda
ve bulut ekonomisinin tüm
esnekliğini kullanarak en uygun
maliyetlerle yönetilmesine katkı
sağlıyor.
Oracle Exadata Cloud@

Customer’ı Türkiye’de sigorta,
perakende, üretim, hizmet ve
lojistik başta olmak üzere tüm
sektörlere sunan KoçSistem,
bulut teknolojilerinde ve
yönetilen hizmetlerdeki kapsamlı
bilgi birikimi ile kurumların
verilerini en iyi şekilde geliştirme
ve değerlendirme imkânı
sağlarken kurumların geniş
ölçekli BT modernizasyonuna
da destek olacak. Bu çözüm ile
markalar, yüksek performans ile
verimliliğini yükseltme, çevikliğini
artırma ve müşterilerine yönelik
inovasyonu güçlendirmek gibi
rekabetçi konularda öne çıkma
imkanı elde edebilecek. Oracle
Exadata Cloud@Customer,
müşterilerin veri güvenliğini
sağlarken aynı zaman maliyet
yönetimini esnek bir şekilde
gerçekleştirmelerine imkân
verecek.

a
etmediklerindendir. İş yerlerindeki
ayıları bulun, sevin onları, iyi
davranın. Sizi severlerse ki büyük
ihtimalle severler ve korurlar her
şeye karşı. Fakat düşmanlıklarını
kazanmayın olur da ayıları
kızdırırsanız size o iş yerinde yaşam
hakkı kalmaz.
Tavşan: Çok iyi koku, işitme ve
görme duyusuna sahiptirler. Hızlı
hareket ederler, hızlı yerler ama
aynı zamanda inanılmaz derecede
korkaktırlar. Bir çıtırtı duymaları
halinde önce dikkat kesilir ortamı
iyice dinlerler çıtırtı devam ederse
hızla kaçarlar. İş yerlerinin tavşanları
da aşağı yukarı böyledir C. Şirketin
karlılığı düşse hemen kulakları
ortama kabartır en küçük olumsuz bir
yorumu “şirketi yakında kapatıyorlar”
diye yansıtırlar. Felaket gelmeye
geliyor da acaba hangi yönden
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tedirginliği içerisindedirler. Gözlerine
ışık tutulmuş tavşanların iş yerleri
karşılığı üst yönetimden soru almış
iş yeri tavşanlarıdır C. Özellikle üst
yönetimle toplantılarda kendilerine
bir soru geldiğinde kekeleyerek
donarlar C. Toplantı odasından
kaçamayacağı için ilk tepkisi soruyu
başka bir katılımcıya transfer etmek
olur C. Sevimlidirler ama yönetici
kartalsa tavşanı avlamak en büyük
zevki olacaktır.
Timsah: Soğukkanlı avcılar olarak,
uzun süre yemeksiz hayatta
kalabilirler ve nadiren aktif olarak
avlanmaya ihtiyaç duyarlar. Yavaş
görünümlerine rağmen, çevrelerindeki
en iyi yırtıcılardır. Timsahlar pusu
kurmayı seven avcılardır: Balık veya
kara hayvanlarının yaklaşmasını
bekler, sonra saldırmak için
harekete geçerler. İş yerlerinde de

timsahlar vardır. Uzun süre kimseye
ilişmeden yaşarlar, ağır kanlı ve sakin
görünümlüdürler. Ancak avlanma
ihtiyaçları olduğunda (iş yerinde
tutunmak için bazen av ihtiyaçları
olur) gözüne kestirdiği avını uzun süre
hareketsiz bekler zamanı geldiğinde
güçlü çenesini avına geçirir ve asla
bırakmaz. Timsahların sabırları kadar
avı için döktüğü sahte gözyaşları
onları ele verir. İş yerinde bir timsah
tarafından ısırıldınız mı tüh keşke
daha uyanık olup kaçsaydınız yok yani
kurtuluş. Debelenmeyip hareketsiz
kalırsanız belki çenesini açtığında
kaçarsınız ama zor yani çok zor C
Sevgili okurum; ben abarttım biraz,
elbette iş yerleri birer orman değildir
ve yazdıklarım hayal ürününden
ibarettir.
Olur mu! İnsanız biz ve insan gibi
çalışırız C.

EĞİTİM
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TEV,
bağış toplama
süreçler ini dijitale
taşıdı
Tablet Projesi ile çelenk bağış iş süreçleri online ortama
taşınarak önemli oranda verimlilik artışı sağlandı.
Eğitim alanında Türkiye’nin en
önemli kuruluşları arasında yer
alan Türk Eğitim Vakfı (TEV),
kurulduğu 1967 yılından bu yana
250 binden fazla yurtiçi, 2 binden
fazla da yurtdışı eğitim bursu
verdi. Bu süre zarfında 31 eğitim
kurumunu yapıp Milli Eğitim
Bakanlığı’na devreden TEV’in
ayrıca, üstün başarılı öğrencilerin
okuduğu TEVİTÖL ile İzmir,
Trabzon ve Ankara’da birer kız
öğrenci yurdu bulunuyor. “Başarılı
fakat maddi desteğe ihtiyacı
olan, ülkemize ve insanlığa
katkılar sağlayacak öncü gençleri
ve onların yetişecekleri eğitim
sistemini desteklemek” misyonu
ve “İnsan kaynağımızı bilgi üreten
ve kullanan konuma getirmek”
vizyonuyla çalışmalarını sürdüren
TEV, bu doğrultuda bilişim
altyapısına da önemli yatırımlar
gerçekleştiriyor. TEV Bilgi İşlem
Müdürü Mustafa Meral, kurumun
teknoloji vizyonunu ise şöyle
özetliyor:
“Gelişen bilişim teknolojilerinden
en üst düzeyde yararlanan ve
bu teknolojiler ile TEV’deki bilgi
kaynaklarını bütünleşik bir yapıya
toplayan, kurumsal hafızayı
oluşturan, operasyonel verimliliği
arttıran, anlık ihtiyaçtan ziyade
veriyi doğru biriktirip, hızlı analiz
eden ve etkili kullanan, ihtiyaçları
önceden fark edip bilgilendiren
sistemler kuran, STK’lara
öncülük eden ve STK’ların tüm
ihtiyaçlarını karşılayan bir kuruma
dönüşmek”.
TEV, dijital dönüşüm çalışmalarını
üç hedef doğrultusunda
sürdürüyor:
-

Yeniliklerin entegrasyonu
Uzun vadeli stratejilerin
oluşturulması
STK’lar arasında çağa öncülük
etmek.

2014 yılında Türkiye’de ERP
sistemine geçen ilk STK olan
TEV, 2018 yılından bu yana ise
süreçlerde verimlilik, emek
yoğun işlerin dijitalleştirilmesi ve
bağışçı memnuniyetini arttırma
alanında çalışmalar yaparak
sistemlerini geliştiriyor. “Aslında
‘Doing Digital’den “Being Digital’e
dönme çalışmaları yapıyoruz”
diyen Mustafa Meral, TEV
altyapı grubu olarak önemli bir
projeyi daha hayata geçirdikleri
bilgisini veriyor. TEV’in önemli
kaynaklarından olan cenaze
–mutlu günler çelenk bağış
toplama süreçlerini kapsayan
Tablet Uygulaması Projesi
hakkında Mustafa Meral, şu
bilgileri verdi:
“TEV’in önemli gelir
kaynaklarından biri de cenazeler
ve mutlu günler için verilen
hizmetlerden karşılanıyor. Saha
personelimiz özellikle cenaze
törenlerine yerinde hizmet veriyor.
Bunu yaparken de tören yerinde
bağışını alıyor ve makbuzunu elle
kesiyordu. Birkaç gün sonra ofise
geldiğinde aldığı bağışları makbuz
koçanları ile ilgili kişilere veriyor,
onlar da sisteme giriyordu. Ayrıca
tahsilat personeli o gün kimlerden
tahsilat yapılabileceğinin listesini
sistemden alıyor ve her biri
için tahsilat kartını döküyor ve
tahsilata çıkıyordu. Birkaç gün
sonra ofise geldiğinde yaptığı
tahsilatların bilgisini ofisteki
personele veriyor ve o arkadaş da
sisteme giriyordu.
Bu süreç maalesef bazen
uzayabiliyor hatta karışıklığa
yol açabiliyordu. Aynı zamanda
ekstra iş yükü de çıkarıyordu.
Bu sebeple 2021 yılı sonunda bu
süreçleri nasıl dijitalleştirebilir ve
online yapabiliriz diye düşündük
ve tablet projesi ortaya çıktı.

TEV Bilgi İşlem Müdürü
Mustafa Meral

görmek isteyebiliyor. Tablet
ile bunların fotoğrafı çekilip
doğrudan törenin içerisine
yükleniyor. Bu sayede
bağışçıya e-posta ile bu bilgi
gönderilebiliyor.

Saha personeline tablet verip,
bu tabletleri AX’a online bağlayıp
tüm süreçleri bunun üzerinden
yürütmeye karar verdik.
Tablet uygulamasını Flutter
teknolojisi kullanarak bir Android
uygulama olarak geliştirdik ve
.Net kullanılarak yazılmış web
servis ile de ERP’ye entegre
ederek AX ve tablet arasındaki veri
alışverişini de HTTPS protokolü ile
güvenli bir şekilde sağladık.”

-

Bağışçı ile birebir temasta
olunduğu için bağışçı
bilgilerinin güncellenmesi
sahada yapılabiliyor.

-

Tablet kullanan herkes tören
açabildiği için işlemler çok
daha hızlı ilerliyor. Şube –
merkez bağımlılığı kalkmış
oldu.

-

Tahsilat personelinin her
gün ofise gelip tahsilat kartı
bastırmasına gerek kalmadı.
Bağışçıya gittiğinde tablet
üzerinden o bağışçının hangi
törenlerden ne kadar bağışı
olduğunu görebiliyor ve
hangilerini ödemek istiyorsa
seçip işlemini yapıyor. Online
olarak ERP üzerinde de işlem
tamamlanmış oluyor.

Mustafa Meral’in verdiği bilgilere
göre, yeni yapıda süreçler şu
şekilde ilerliyor.
-

Saha personeli tören yerinde
aldığı bir bağışı direk tablete
girerek aynı zamanda online
olarak ERP’ye de girmiş
oluyor. Ofiste ikinci bir girişe
gerek kalmıyor.

-

Saha personeli tören
yerindeyken o tören ile ilgili
gelen çağrıları telefonda
almaya çalışıyordu ama bazen
yanlışlıklar olabiliyordu.
Şimdi ise kendisi ile ilgili
törene atanan kayıtları tablet
üzerinden görüp direkt işlemi
tamamlıyor.

-

Saha personeline iş
atanabiliyor ve işin takibi
yapılabiliyor.

-

Tablet üzerinden kredi kartı
ile ödeme alınabiliyor ve
bu ödemede direk ERP
üzerinde tahsilat kaydı
olarak girilebiliyor. Böylece
nakit bağış kurgusunun
minimum düzeye çekilmesi
sağlanıyor.

-

Bağışçılar törenlerde yapılan
işlemin (çelenk veya mutlu
gün panosunun) görüntüsünü

Dijitalleşme çalışmaları
ile bağışçılarda bir güven
duygusunun da oluştuğunu
vurgulayan Mustafa Meral,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birçok işimizi online
yapabilir hale getirdik.
E-makbuz kesmek de
hedeflerimiz arasında ancak
yasal prosedürler var. Bu konuda
Vakıflar Genel Müdürlüğü
nezdinde girişimlerimizi yaptık.
Oradan da onay çıktığında bir
bluetooth yazıcı kullanarak
makbuzu da otomatik basmayı
ve bir adım ötesine de giderek
eğer regülasyonlar izin verirse
hiç yazıcı kullanmadan e-bağış
makbuzu gibi bir işlem ile
yapabilmeyi hedefliyoruz.”
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Dijital dönüşüm,
stratejiden güç
alır!
BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert: “Hedefimiz
dünya standartlarında dijitalleşmiş yerli savunma sanayi
ekosistemi oluşmasına katkı sağlamak.”
Savunma
sektöründeki
şirketlere “etki”
odaklı yönetim
danışmanlığı
hizmeti sunan
Handan Aybars savunma
sektörü şirketi
BeNova Consulting, yönetim
danışmanlığı hizmeti ile
sektörün gelişimini destekliyor.
BeNova Consulting Genel
Müdürü Erdinç Mert, sektörün
danışmanlık hizmetlerinden elde
edeceği faydayı da uluslararası
standartlara çıkarma hedefine
dikkat çekti.
Savunma sanayisi büyüyen
bir sektör ve Mert’in tabiriyle
‘doğası gereği biraz içine
kapanık’ olduğu için değişimi
fark edemeyebiliyor; rakiplerinin
ya da farklı sektördeki firmaların
bu alanlarda neler yaptığını
bilemeyebiliyor. Oysa yine Erdinç
Mert’in belirttiği gibi, bu konuda
doğru bir danışmanlık hizmeti
aldıklarında, önemli mesafeler
kat edebiliyorlar. “Savunma
sanayisi ekosisteminde yer
alan büyük oyunculara,
değerli tedarikçiler yaratarak
bu ekosistemi güçlendirmeyi
boynumuzun borcu olarak
görüyoruz” diyen Mert ekledi:
“Tedarik anlamında yurt dışına
bağımlılığımızı en aza indirmeyi;
güçlü, yerli ve milli tedarikçiler
yaratmayı, var olanları da
geliştirmeyi görevlerimiz arasında
görüyoruz.” Savunma sanayi
dinamiklerini bilmeden yönetim
danışmanlığı yaparak fayda
sağlamanın imkansız olduğu
değerlendirmesini yapan Erdinç
Mert, bu sorunu çözme hedefiyle
ilerlediklerini vurguladı. Bu
doğrultuda, savunma sanayi
dilinden anlayan uzman bir
ekiple yola çıkarak sektörün
ihtiyaç duyduğu alanları

belirlediklerini söyleyen
Erdinç Mert, sorularımızı
yanıtladı:
Türkiye'de savunma
sanayisi nasıl bir ekosistem
ve siz bu yapıda nasıl
konumlanıyorsunuz?
Henüz savunma sektöründe
çalışmaya başlamayan, ama
bu alanda faaliyet göstermeyi
hedefleyen kurumlara da bu
yaklaşım doğrultusunda destek
oluyoruz. Söz konusu kurumlara,
savunma sektöründe çalışmak
için atılması gereken adımlarla
ilgili yönlendirme yapıyoruz.
Sektörde var olmaları için
gereken kalite yükümlülüklerini
yerine getirmelerinde onlara yol
gösteriyoruz. Büyük savunma
sanayisi firmalarının ihtiyaçları
doğrultusunda, kurumlara
alt yüklenici ya da tedarikçi
olmalarına yönelik destek
veriyoruz. Şu anda ülkemizin
en büyük savunma sanayi
şirketleriyle de çalışıyoruz, 6
kişilik KOBİ’ye de danışmanlık
hizmeti sağlıyoruz. Etki odaklı
hizmetlerimizde sağladığımız
katma değer net bir şekilde
görülebiliyor. Genel anlamda
strateji, satış ve ihracat, insan
kaynakları ve dijital dönüşüm
alanlarında savunma sanayi
şirketlerine danışmanlık hizmeti
veriyoruz.
Savunma sanayisi ekosisteminde
dijitalleşme seviyesini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu
yapıya, daha neler eklenmeli?
Ülkemiz savunma sanayisi
ekosisteminin dijitalleşme
seviyesinin dünya ortalamasının
altında olduğunu söylemek
mümkün. Büyük şirketlerde
dijital dönüşüme daha fazla
önem verilirken, özellikle KOBİ
seviyesindeki şirketlerde ne yazık
ki dijitalleşme vizyonu henüz

BeNova Consulting Genel Müdürü
Erdinç Mert

tam olarak oluşmamış durumda.
Açıkçası şirkete sosyal medya
hesabı açtığı için dijitalleştiğini
düşünen küçük ölçekli şirketlerle
bile karşılaştık.
Burada önemli olan “dijital
dönüşüm algısı”nı yönetebilmek.
Dijitalleşmenin altı çok boşaltıldı
ve birçok şirket dijitalleşmenin ne
olduğunu, ne içermesi gerektiğini
bilmiyor. Bu kapsamda, öncelikle
şirketlerin dijital dönüşüm
stratejisini oluşturmaları
gerekiyor. Global oyuncular
önce stratejiyi çizip, sonrasında
aksiyon alırken, bizde ne yazık ki
strateji gelişmeden uygulamaya
geçiliyor. Bu da dönüşümün
başarılı olamamasını yol açıyor
ve gereksiz bir maliyet oluşuyor.
Savunma sanayii sektörel
yönetim danışmanlığı başlığında
nasıl ihtiyaçlar var?
En büyük hedefimiz, savunma
sanayi ekosisteminin gelişmesine
destek olabilmek. Bu hedef
doğrultusunda, dünyadaki
uygulamaları bilmek çok önemli.
En büyük avantajımız dünyada
neler olup bittiğini yakından
takip ediyor olmamız. Özellikle
dijitalleşme konusunda, ne
yazık ki şirketlerimiz dünyanın
gerisinde kalmış durumda. Bunu
da göz önünde bulundurarak
hedefimiz dünya standartlarında
dijitalleşmiş yerli savunma sanayi
ekosistemi oluşmasına katkı
sağlamak.

Sektörde startup'lar var mı?
Savunma sanayii sektörüne
özel startup’lar yavaş yavaş
kurulmaya başladı, ancak dünya
ile kıyaslandığında sayıca ve
hacimce çok az olduklarını
söylemek gerek. Henüz savunma
sanayi sektöründe çalışmak
isteyen veya çalışan startup’lara
yönelik bir kümelenme mevcut
değil. Zamanla bu sektörde de
kümelenmelerin olacağını ve
önümüzde beş sene içerisinde
bu konuda ciddi bir sıçrama
olacağını bekliyoruz.
İnovasyon ve dijitalleşme
danışmanlığı ihtiyacı ne
seviyede?
Sektördeki şirketlerin öncelikle
dijital dönüşüm stratejilerini
hazırlamaları gerekiyor. Bu
stratejiyi hazırlamak kolay
değil, bu kapsamda daha
önce bu alanda deneyimi
olan şirketlerden danışmanlık
almaları zaman ve maliyet
anlamında önem arz ediyor.
BeNova Consulting olarak
dijital dönüşümü bir yolculuğa
benzetiyoruz. Arabayla yola
çıktığınızda navigasyon
kullanıyorsanız, öncelikle mevcut
konumunuz hesaplanıyor, sonra
da gitmek istediğiniz noktayı
giriyorsunuz. Navigasyon da
size optimal rotayı hesaplıyor.
Dijital dönüşüm yolculuğu da
tam olarak bu şekilde olmalı.
Öncelikle anketlerle ve çeşitli
çalışmalarla mevcut durumunuzu

a
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OBJEKTIFIME TAKILANLAR Instagram | Twitter | Facebook
@cemkivircik

SEVGİYLE KURUYAN
PATLICANLAR
Ayşe... Gülüyor fotoğrafını
çekerken... Minik elleri,
parmakları patlıcanları
birer birer diziyor askılara...
Gaziantep’in kızgın güneşi ve
rüzgarı patlıcanları kurutacak.
Sonra bu patlıcanlar, yine sihirli
parmakların dokunuşuyla içi
doldurulacak ve “kuru dolma”
olarak sofralarla yerini alacak,
bir lezzet fırtınasına dönüşecek.
Okula gidiyor Ayşe... Öğretmen
olmak istiyor. Bütün aile bu
kurutma alanında çalışıyorlar.
Aldığı yevmiyeyi biriktiriyor,
kendisine defter, kitap alıyor.
En çok istediği de, üzerinde o
çok sevdiği çizgi film kahramanının yer aldığı okul çantası. Özlüyor okulunu Ayşe... Arkadaşlarını özlüyor. Ama en çok da öğretmenini...
Söz vermiş ona, “Ben de sizin gibi öğretmen olacağım...” diye. Babası okutuyor onu... “Taş taşırım, seni okuturum” demiş. Belki de
gülümsemesi bu yüzden Ayşe’nin... Kızgın güneşin altında patlıcanları dizerken bir de türkü tutturuyor incecik sesiyle.
Babası çağırıyor uzaktan... Yeni bir sergiye başlayacaklar... Dağ, taş patlıcan... Ayşe, koşa koşa babasının yanına seğirtiyor. Koca bir
kamyonetle gelen patlıcanlar önce ipe dizilecek. Daha sonra dizilen patlıcanlar, sergilere asılarak kurumaya bırakılacak. Kuruduktan sonra
bir de toplama işi var. Yevmiye dizilen patlıcan sayısına göre hesaplanıyor. Yani ne kadar patlıcan dizilirse o kadar çok para kazanacaklar.
Ayşe’nin hayallerine kavuşması için yüz binlerce patlıcan dizmesi gerekiyor. Belki de milyonlarca... Kim bilir?..

a
analiz etmelisiniz. Sonrasında
üst yönetim çalıştayları ve
dijitalleşme vizyon toplantılarıyla
ulaşmak istediğiniz noktada net
olmalısınız. Başlangıç noktasını
ve gitmek istediğiniz noktayı
bildiğiniz zaman kullanmanız
gereken teknolojileri ve atmanız
gereken adımları da çok daha
rahat tanımlayabilirsiniz.
Dijital yerli savunma sanayii
ekosistemi için neler gerekiyor,
hangi taraflara ne gibi görevler
düşüyor?
Dünya ve teknoloji çok hızlı
gelişiyor ve değişiyor. Öncelikli
olarak bu gelişmelerin çok
yakından takip edilmesi ve

aksiyonların hızlıca alınması
gerekiyor. Bu kapsamda
savunma sanayii sektöründeki
büyük oyunculara ciddi görevler
düşüyor. Bu şirketlerin küçük
şirketlere destek olarak yol
göstermeleri gelecek açısından
büyük önem arz ediyor.
Bunun yanında, bizim gibi
danışmanlık firmalarına
da büyük görev düşüyor.
Dünyadaki uygulamaları takip
etmek, teknolojik olarak neler
yapılabileceğini anlatmak
konusunda üstümüze düşeni
yapmaya çalışıyoruz. Başarılı
örnekler çoğaldıkça ve
ekosisteme yayıldıkça, diğer

şirketlerin de dijital dönüşüm
yolculuğunu önemseyeceğini
düşünüyoruz.
Kurumsal stratejiniz ve orta
vadeli hedeflerinizi paylaşır
mısınız?
Bizim en önemli hedefimiz, etki
odaklı danışmanlığı ve kalitemizi
devam ettirmek. Şimdiye kadar
hep olumlu dönüşler aldık.
Bunun, önümüzdeki dönemde
de böyle devam etmesini
istiyoruz. Mümkün olduğunca çok
kuruluşa kaliteli hizmet vermek
hedefimiz. Böylece kuruluşların
ve sektörlerin gelişimine katkıda
bulunmak istiyoruz. Çalıştığımız
KOBİ sayısını arttırmak

önceliklerimizden biri olacak.
KOBİ’lere katkı verebileceğimiz;
başta dijital dönüşüm, ihracat ve
insan kaynakları danışmanlığı
olmak üzere birçok alan
bulunuyor.
Etki odaklı danışmanlık hizmeti
için ekibimize yatırım yapmaya
devam edeceğiz. Yeni iş birlikleri
de devam edecek. İhracata
yönelik iş geliştirme ve pazarlama
konusunda yakın zamanda
bir iş birliği gerçekleştirdik.
Yakın bir zamanda ‘İnovasyon
Danışmanlığı’na yönelik bir iş
birliğini duyuracağız. Başarı için
kaliteli iş birliklerinin önemli
olduğunu düşünüyoruz.
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Dijital İşletmeler ve Sürdürülebilirlik
BThaber tarafından gerçekleştirilen CxO Yuvarlak
Masa Toplantıları’nın bir yenisi daha 8 Haziran
günü İstanbul Sirkeci Garı’nda gerçekleştirildi.
“Dijital İşletmeler ve Sürdürülebilirlik”
başlıklı etkinlik, farklı sektörlerde yer alan
kuruluşların teknoloji liderlerine ev sahipliği
yaptı. ComPro sponsorluğunda gerçekleşen ve
moderatörlüğünü BThaber Yayın Koordinatörü
Ayhan Sevgi’nin yaptığı etkinlikte; günümüzün
en önemli gündem maddeleri arasında yer alan
sürdürülebilirlik konusu ve teknolojinin bu alana
yönelik etkileri ele alındı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen
yemekteki sohbetlerde ise teknoloji liderleri fikir
alışverişinde de bulundular.

Sponsorlar

Katılımcı CxO’lar
-

Akın Börekçi - Socar Türkiye BT Altyapı ve Servis Yönetimi Grup
Koordinatörü
Alphan Kimyonok - Setur IT Direktörü
Deniz Tosun - HepsiJet CTO’su
Fırat Doğan - Intertech Mobil ve Dijital Kanallar Genel Müdür
Yardımcısı
Gürkan Taşkıran - Kiğılı CIO’su
Hakan Cem Topal - Flokser Dijital Dönüşüm Müdürü
Hakan Yıldız - ComPro Genel Müdür Yardımcısı
Harun Aksöz - Gözalan Grup CIO’su
Mehmet Bütün - Vakıf Katılım Bankası CIO’su
Meltem Ülbay - IBM Çözüm Ortakları Ekosistemi Ülke Müdürü
Mine İzmirli - Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kıdemli
Müdürü
Mustafa Bezeklioğlu - Türkiye Finans Katılım Bankası CIO’su
Mustafa Ulus - Fibabanka Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi Müdürü
Özgür Genç - Arkem Grup Teknoloji Grup Müdürü
Seda Kaşhan - eBebek IT Direktörü
Serkan Durukan - Dedeman Şirketler Grubu CIO’su
Zeynep Altuntaş - Konuk Konuşmacı, Yönetim Danışmanı.
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“ Her şey insan için
y aklaşımı ile
hareket ediyor uz”
Mustafa Bezeklioğlu
Türkiye Finans Katılım Bankası CIO’su
“Aslında sürdürülebilirliğin evrensel olarak
kabul edilmiş tek bir tanımı yok ancak Birleşmiş
Milletlerin yaptığı tanım kısa ve öz bir şekilde ifade
ediyor : “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılama yeteneğinden ödün vermeden
bugünün ihtiyaçlarını karşılamak”. Bu anlamda
sürdürülebilirlik, sadece ekolojik dengenin
değil kalıcı refahı tesis etmek için ekonomik ve
toplumsal boyutların da bir arada düşünülmesi
gerektiğini kabul eden bütünsel bir yaklaşımı
içeriyor. Bu anlamda konunun 3 temel boyutu
var. Çevreyi Koruma, Ekonomik Kalkınma, Sosyal
Gelişim.
Biz de kurum olarak insanlığın geleceği için
sürdürülebilirliği çok önemsiyor ve bu konudaki
girişim ve çalışmaları destekliyoruz. Çevre
konusunda karbon ayak izini azaltmak, kaynakların
sürdürülebilir kullanımını sağlamak, atık yönetimi,
enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm gibi adımlarla
katkı sağlamaya çalışıyoruz. Üretim sektörü kadar
olmasa da biz de bazı kaynakları tüketiyoruz. En
çok tükettiğimiz kaynaklar da veri merkezlerimiz
ve teknolojik altyapımız için kullandığımız enerji
ve cihazlar. Dünya genelinde 7.500’ün üzerinde
veri merkezinde yılda 5.8 milyon yeni sunucu
kuruluyor ve 3 ila 5 yıl arasında da yenileniyor. Bir

veri merkezi ortalama 25.000 evin tükettiği enerjiyi
tüketiyor. Veri merkezlerinde verimliliğin en önemli
metriği olan PUE (power usage effectiveness)
değerlerini düşürmek için sanallaştırma oranlarının
arttırılması ve kaynakların paylaşımla daha etkin
kullanılması, soğutma ve kayıp gibi CPU kullanımı
dışında harcanan enerjinin en aza indirilmesi
çok önemli. Biz de veri merkezimizi tüm bunları
gözeterek kurguladık ve işletiyoruz. Burası
ülkemizin TIERIII tasarım ve işletim sertifikalı ilk
veri merkezi. Uyguladığımız akıllı sistemlerle ciddi
bir enerji tasarrufu sağlıyoruz. Veri merkezimizin
çatısını güneş panelleri ile donatarak elektrik
enerjisi üretip, enerji ihtiyacımızın bir kısmını
buradan sağlayacak bir girişim başlatıyoruz.
Ayrıca LEED yeşil bina sertifikasyonuna sahip olan
binamızda da önemli enerji tasarrufu sağlayan
uygulamalarımız var.
İkinci boyut olan ekonomik kalkınmayı
destekleyecek girişimlerimiz de var. Yaptığımız
otomasyon ve dijitalleşme atılımlarıyla bir yandan
mükemmel müşteri deneyimini hedeflerken bir
yandan da ciddi bir kağıt tasarrufu ile çevreye katkı
sağlıyoruz. Hem kendi Ar-Ge merkezimizde hem de
inovasyon ve Ar-Ge nitelikli projelere yeşil enerjiye,
yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyor,

farkındalık çalışmalarını destekliyoruz. Dünyanın
sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştireceği tüm
çalışmalar ve yatırımlar için ciddi bir finansman
kaynağına ihtiyaç var. Bu da bankaların iş
amaçlarını, iş süreçlerini yeniden tanımlamasına
neden oluyor ve bankalar, finans kuruluşları bu
dönüşüm sürecinde kilit bir rol üstleniyor.
Üçüncü boyut da hepimizi ilgilendiren sosyal boyut
demiştim. Bu konuda da sosyal adalet, çeşitlilik,
fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum
bilinci gibi hayatın her alanında sosyal sorumluluk
ve farkındalık çalışmaları yapıyor ve destekliyoruz.
Bizim için sürdürülebilirliğin en temel
kriterlerinden biri çeşitlilik. Çeşitlilik beş kurumsal
değerimizden biri olarak, kurum kültürümüzün
merkezinde yer alıyor. Çeşitliliği zenginliğimiz
olarak kabul ediyor ve kurum içindeki çeşitliliği
artıracak aksiyonlar almaya özen gösteriyoruz.
Ekosistemin canlı ya da cansız tüm parçaları
tartışmasız bir şekilde birbirine bağlı ve etkileşim
içinde. Zincirin bir halkasındaki bozulma tüm
sistemi etkiliyor. Bu dünya sadece bizim değil,
aynı zamanda gelecek nesillerin. Bu konudaki
farkındalık seviyesini artırmak üzere tüm birey
ve kurumların seferber olması gerektiğini
düşünüyorum.”

“ Güneş ener jisi
önceliğimiz”
Özgür Genç
Arkem Grup Teknoloji Grup Müdürü
“Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda çok
hassasız. Grup şirketlerimizden Altıntel Liman
tesislerimiz, petrokimyasallar depoluyor Dilovası
bölgesinde. Burası Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşil Liman
ödülüyle ödüllendirilmişti. Yönetim Kurulu
Başkanımız bu konuda çok hassas. Yine burada
yapılacak olan büyük projelerde de Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) finansal

destek aldık. Yeni yapılacak projeler buradaki
tank silolarının büyütülmesi aşamasında.
Onların çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik
hassasiyeti var. Bu projeleri onaylamadan bu
katkıları alamıyorsunuz ve bu kredileri başarıyla
almış bulunuyoruz. BT olarak liman tesisimizin
bulunduğu yerde güneş enerjisinden yararlanmak
istedik. Bununla ilgili birkaç çalışma da yaptık.
Hatta alınan yardım neticesinde bir kısmını

kullanmak istedik. Henüz oradaki projemiz
netleşmedi. BT tarafındaki konsolidasyonla
birlikte enerji sarfiyatımızı minimuma indirmek
istiyoruz. Fiziksel sunucu sayımızı azaltıp, hem
soğutma giderleri hem enerji sarfiyatını düşürme
trendindeyiz. Ama en önemli konu güneş
enerjisi bizim tarafımızda grup içerisinde. Liman
tesisimizde bunu başarırsak, diğer şirketlerimizde
de uygulamaya başlayacağız.”
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“ Ekosistem
mantığı içinde
düşünmek gerek”
Deniz Tosun
HepsiJet CTO’su
“İş modelimizle sürdürülebilirliği destekliyoruz.
Çünkü bizim taşımacılarımız kendi şirketlerini
kuran, kendi araçlarını kullanan kişiler. Bu
araçlar, klasik kargo sektörüne göre çok daha
küçük. Böyle olduğu için de daha verimli
enerji tüketimi oluyor. Kendi yakıt masraflarını
kendileri karşıladıkları için kendi işlerinde de
daha verimli kullanıyorlar. Klasik araç filomuzu
elektrikli araçlara dönüştürmek hedeflerden bir
tanesi. Verimlilik, sürdürülebilirliği getiriyor.
Şu anda kendi etiketimizi müşterimize
entegrasyon üzerinden yazdırıyoruz. Böylece
iki etiket birden yazdırılmıyor. Açık kaynak
kodlu yazılımları kullanmak, büyük üreticilerin

ürünlerini kullanmaktan çok daha iyi. Dolaylı bir
katkı sağlıyor sürdürülebilirlik anlamında. Şirket
olarak kendimiz teknoloji tarafında daha verimli
uygulamalar yazabiliriz. Bunun bir kısmını
da bir ekosistem mantığı içinde düşünmek
lazım. Çünkü siz sürdürülebilir şirketlerle
çalışmıyorsanız, o şirketleri desteklemezsiniz.
Maliyet odaklı bile düşünseniz, bu konuda titiz
olan şirketlerle çalışmak bence genel olarak
sürdürülebilirlik ekosistemini büyütecektir. Biz
bir şirketle çalışacağımız zaman bu tür konularla
dikkat edenlerle çalışmaya özen gösteriyoruz.
Günün sonunda şirketler geliştikçe, siz oralara
kaynak aktardıkça ekosistem büyüyor. Sadece

kâr odaklı şirketlerle çalışırsanız, bu sizin
avantajınıza bile olsa günün sonunda ülke
için zarar veriyor. Özellikle Avrupa Birliği (AB)
projelerinde çok değerli paydaşlar var. Bir
anlamda vizyonu yukarıda tutmak için de
bu taraftaki işbirlikleri önemli ve belediyeler
bu konuda çok istekli. Kadıköy Belediyesi bu
konuda gayet iyi. Biz ne kadar bir şeyi doğru
bilirsek bilelim, daha iyi bilen, bu işe kafayı
yormuş insanlar var. Sayıyı artırmak lazım ve
bu işi yüzde 5-10 gerçekten layıkıyla yapıyor.
Bunları yüzde 50-60’lara çıkarmak gerekiyor.
O yüzden tek başınıza eforun kıymeti yok diye
düşünüyorum.”

“ Bulut bilişim
sürdür ülebilir lik
konusunda yardımcı
oldu”
Harun Aksöz
Gözalan Grup CIO’su
Ülkemizde Outdoor Perakende kategorisinde
hizmet veren Gözalan Group bünyesinde Bilgi
Teknolojilerinden sorumluyum. Kısaca Gözalan
Group; global anlamda Columbia, Sorel, Moutain
Hardwear, markaları, kendi markası (TheMooseBay)
ile outdoor tekstil ve ayakkabılardan aksesuar ve
kamp ekipmanlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile
birçok satış kanallarından hizmet vermekte.
Bilişim teknolojileri olarak sürdürülebilirlik
konusuna çok önem veriyoruz. Bu kapsamdaki
en önemli gider kalemlerimiz sistemsel güvenlik,
enerji ve soğutma maliyetlerimiz idi. Bu
maliyetlerimizin düşürülmesi sistemsel hızlı ve
kolay genişleme ve paralelinde performans artışı
için buluta (cloud) yapısına geçişi planlayıp, yapılan
fizibilite çalışmalarının sonucu olarak buluta
geçiş projemizi başlatmış olduk. Bu kapsamda

departman olarak sürdürülebilirlik konusunda
ciddi bir adım attık.
Bir diğer önem verdiğiniz konu kâğıt sarfiyatımız.
Mümkün olduğu kadarıyla çıktıyı en az şekilde
alabilinmesi için yeni teknolojik çözümleri
kullanmak ve çıktı veren cihazları imkanlar
dahilinde yenilenerek karbon salınımı azaltmaya
çalışıyoruz. Dijital dönüşüm projelerimiz dahilinde
dijital onay ve bilgilendirme süreçlerimizde
bulunmakta
Perakende tarafında müşterimizin bizden talep
ettiği yahut yasal zorunluluklar kapsamındaki
matbu belgeleri “e-İrsaliye, e-Fatura” çözüm ailesi
dahilinde sunmaya, satış sonrasındaki süreçleri
SMS ve Mail gibi bilgilendirme kanalları ile
güçlendirmekteyiz.
Kurum olarak outdoor ve spor ürünleri sattığımız

için doğayı çok seviyoruz. İnsan olarak oksijen
bizin yaşam kaynağımız. Karbon salımını azaltmak
niyetiyle küçükte olsa birçok yönetici arkadaşımızın
araçları hybrid model. Ülkemizde maalesef geçen
yıl hiç hatırlamak istemediğimiz orman yangınları
oldu. Yanan yerlere küçükte olsa destek olmak için
kurumsal ve bireysel anlamda elimizden geldiğince
yardımcı olduk.
Kurum olarak insanların doğaya gitmesini
teşvik etmek istedik. Doğada yaşamanın çok zor
olmadığını, workshop’larla, ürün gamını çeşitliliği
sunarak doğal yaşamın bir parçası olmamız
gerekmekte.
Sürdürülebilirlik, tüm insanlığın geleceği demek.
Bize neyi emanet ettiler ise bizde aynı şekilde
geleceklere emanet etmemiz insanı, vicdanı
borcumuz.
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“ Ver imlilik ,
bir bütünün
sonucu”
Mehmet Bütün
Vakıf Katılım Bankası CIO’su
“Disiplin buradaki esas başlık bence. Bunun gerçek
anlamda regüle edilmesi çok kritik. Uluslararası
kuruluşlar var, ama lokalde de bu anlamda devlet
otoritelerinin el atması gereken bir konu. Çünkü
irili ufaklı herkesin sorumluluğu farklı. Sektörel
bazda farklı sorumluluk alanlarının olduğunu
düşünüyorum, dolayısıyla yükümlülükleri
netleştirebilmek önemli.. Örneğin elektronik
tüketim malzemesi ile ilgili bir sektörse, bunun
geri dönüşümü, atık yönetimi gibi çok çeşitli,
bağımlı konular var. Vakıf Katılım olarak varlık
misyonumuz, ticari karlarımızı toplum yararına
konularda değerlendirmektir. Restorasyon
ve vakıflarla ilgili tamamen vakıf eserlerinin

yaşatılması, öğrenci bursları gibi toplumsal
faydalar sağlamaya çalışıyoruz. Özetle geçmişten
geleceğe bir köprü olmaya, bunu sürdürmeye
devam ediyoruz.
Özellikle son zamanlarda sürdürülebilirlikle ilgili
ifadelerin sık kullanılmasına karşın etkisinin
tartışılır olduğunu gözlemliyorum. Pazarlama
ve reklam aktivitesi olarak görmemek gerekir.
Mesela “bugün sen ne yaptın sürdürülebilirlik
için…’ diye konunun gelişmemesi gerektiğini
düşünüyorum, zira yeterli olmayacağı
kanaatindeyim. Çok sayıda başlık olmasına
rağmen izdüşümlerini reel dünyada aynı karşılığı

bulmadığı bir gerçek. Konuya “50 yıl sonra bu
oksijeni hala aynı anda alabilecek miyim, bu
suyu bu temizlikte içebilecek miyim?’ soruları
ile konuya yaklaşılması lazım. Zamanla gerçek
aksiyonların artmasını umuyor ve bekliyorum
ama bugün kumda oynuyoruz gibi düşünüyorum
açıkçası. Kumda oynamayı da tamamen verimlilik
ile açıklarım. Verimlilik konusunda problemleri
olan kurumlar, ülkeler; sürdürülebilirlikte ne
kadar başarılı olurlar emin değilim. Bu yüzden
özellikle teknoloji organizasyonu olarak
kapımızın önünü temiz tutmaya, yaptığımız tüm
operasyonlardan hazırladığımız bütçelere kadar
verimliliği merkeze koymaya çalışıyoruz.”

“ Hedef ;
sistem odasız
oteller y apmak”
Serkan Durukan
Dedeman Şirketler Grubu CIO’su
“Sürdürülebilirlik oldukça geniş, Dedeman için
son derece önemli bir konu. Hiç kuşkusuz bu
iş bireyden başlıyor; sonrasında da kurumun
içerisinde yaygınlaşıyor. Bizim kurumumuzun
kültürü içerisinde sürdürülebilirlik ana
başlık olarak geçiyor ve yönetim tarafından
da önemseniyor. Ben IT Direktörü olarak
Dedeman Sürdürülebilirlik Komitesi’nin
içerisinde yer alıyorum. Bu alanda
yoğunlaştığımız konuların içinde sertifikasyon
geniş bir yer tutuyor. Otellerimizden Sıfır Atık
Sertifikası ya da Çevreye Duyarlı Konaklama
Tesisi Sertifikası, Yenilenebilir Enerji Sertifikası
almalarını istiyoruz. Onlar da bunlara
uygun şekilde hareket ediyorlar. Mevcut
otellerimizden beklentimiz bu yönlü iken yeni
açtığımız otellerde de binaların “ Yeşil Bina”
olmasına, yağmur suyu depolama ve güneş
enerjisi sisteminin olmasına önem
veriyoruz.

Tedarik zincirinde sorumlu ve sürdürülebilir
kaynak ilkesini benimseyen bir marka olarak
hayvan refahı alanını da çok önemsiyoruz.
Kafessiz Yumurta Sertifikasyonu alan, Türkiye’de
bu uygulamaya geçişi tamamlayan, değişimi ilk
duyuran turizm markasıyız.
Elektrikli şarj istasyonlarını tüm otellerimizde
yaygınlaştırıyoruz ki bu konuda Avrupa Birliği’nin
(AB) regülasyonu olacak. Hibrit ve normal
elektrikli araçlara geçecekler için otellerimizi de
buna uygun şekilde hazırlıyoruz.
Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına yerel
üreticiyi destekliyor, bölgedeki tedarikçilerden
ürün almayı tercih ediyoruz.
Enerjinin de merkezi olarak takip edilmesi enerji
tasarrufuna ciddi fayda sağlıyor. BT olarak bulut
ortamları bizim için en büyük enerji tasarrufu

sağlayacak konular. Benim en büyük hedefim
“sistem odasız” oteller yapmak. Uzun senelerdir
bulut ortamlarını kullanıyoruz. Buna bağlı olarak
sistem odasındaki ürün sayımızı düşürdük.
Hurda atıklarımız çok fazla çıkıyor. Bir dernekle
yaptığımız anlaşma kapsamında bu atıkları
onlara bağışlıyoruz; derneğin çalıştığı bir şirket
de o atıkları ayrıştırarak bağış olarak katkıda
bulunuyor.
Uzaktan çalışma karbon ayak izinin azaltılması
noktasında son derece etkili bir çalışma biçimi.
Uzaktan çalışmaya çok sıcak bakıyoruz ki
zaten pandemi döneminde bu çalışma şeklini
deneyimledik.
Sürdürülebilir bir çevre yaklaşımıyla kâğıdın da
ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum.
Dijitalleşmeyi bu noktada çok önemli buluyorum.
Hepimiz bu konuda ciddi adımlar atıyoruz.”
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“ AR-GE
projeler imiz çok
kapsamlı”
Alphan Kimyonok
Setur IT Direktörü
“2000’lerin başında Koç Holding’de ilk defa
karbon emisyonlarını kendi şirketlerimiz için
ölçüp raporlamaya başlamıştık. Aslında 15 yıldır
sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz ve ilk projenin
içerisinde ben de yer aldım. Bugün Türkiye’nin
çok ötesinde ilerlemiş durumdayız grup şirketleri
olarak. Tabii ki kolay olmadı. Diğer arkadaşlarımın
dediği gibi kârlılık çok önemli. Kârlılığı
sürdürülebilir kılmak için sizin sürdürülebilirliğe
önem vermeniz gerekiyor. Geçen yıl orman
yangınlarında turizm sektörü büyük zarar gördü, bir
anda satışlar durdu. Sürdürülebilirlik konusunda
bireysel veya kurumsal olarak insanların en
çok zorlandığı nokta, ben sürdürülebilirlik için
çaba sarf ediyorum, yatırım yapıyorum ama
rakiplerim kural tanımıyor, o zaman ben zarar
görüyorum düşüncesi. O noktada durup, bu
hepimizin sorumluluğu diyerek bir şekilde buradan
taviz vermeden ilerlemek gerekiyor. Zaten eğer
yeterince ilerleme kaydedemezseniz bir süre
sonra dışlanacaksınız, örneğin AB’de ihalelere

giremeyeceksiniz. Örneğin biz Norveç’te duty free
ihalesine girdik. En çok önem verdikleri konulardan
birisi sürdürülebilirlik ile ilgili yaptığınız işler. Zaten
onu geçemezseniz devamını getiremiyorsunuz
sürecin. Koç Holding’in sürdürülebilirlik konusunda
büyük hassasiyeti var. Setur olarak ‘Biz aracıyız ve
tatil satıyoruz’ diye düşünebilirdik. Ancak detaya
indiğimizde dolaylı olarak ‘herkesten fazla karbon
salınımı yaratıyor, uçak bileti, her şey dahil oteller
gibi karbon emisyonu yüksek işlerde aracılık
yaptığımızı göz önüne aldık. Bizim de çaba sarf
etmemiz gerekiyor. Örneğin; uçak tarafında ArGe ekibimizle birlikte Avrupa’dan da kabul gören
virtual interlining projesi başlattık ve “low cost
carrier” havayollarınu kullanarak en kısa yoldan
insanları bir yerden bir yere nasıl ulaştırırız diye
çalışıyoruz. Yine Avrupa birliği’ne ‘Smart travel’
diye çok daha geniş kapsamlı bir projeye, birçok
paydaşımız ile başvurduk ve kabul gördü. Akıllı
seyahati nasıl yönetiriz, insanların bu seyahatte
çevreye minimum zarar vererek ve çevreden

maksimum istifade ederek keyif almasını sağlarız
vizyonu ile Ar-Ge projeleri geliştiriyoruz. Her şey
dahil otellerle temasa geçtik. Karbon emisyonuna
özen gösteren otelleri aramalarda ön plana nasıl
getiririz, müşteride o duyarlılığı nasıl yaratırız
diye çalışıyoruz. Genç kuşakta duyarlılık çok
yüksek. Bunu daha da güçlendirmek için daha
neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Havayollarında
bu konuda adım atan yerli herhangi bir firma yok,
ama yabancılarda, daha az yakıtla seyahat etme
yönünde optimizasyon yapan birtakım şirketler
var. Uçaklar en çok yakıtı kalkış ve inişte yaktığı
için bir saatin altındaki uçuşların kaldırılması
veya vergilendirilmesi için bir yasa tasarısı
var AB ülkelerinde. Buna benzer çalışmalarda
neler yapabiliriz Türkiye’de alternatifleri
değerlendiriyoruz. Biz bu şirketlere sahip
olmadığımız, için elimizden geldiğince bu konuları
ön plana çıkartarak, duyurarak, müşterilere bu
yönde iletişim yaparak duyarlılığı arttırmaya
çabalıyoruz.”

“ Tamamen buluta
geçtik”
Hakan Cem Topal
Flokser Dijital Dönüşüm Müdürü
“Flokser, bugün Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
kuruluşundan biri olarak kimya sektöründe
poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısıdır.
Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya,
otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon
sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri
ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen
poliüretan sistem evidir.
Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle sektöründe en
fazla AR-GE ye yatırım yapan ilk 10 şirketten biridir.
Bulunduğumuz sektör gereği çeşitli regülasyonlara
tabiyiz. Ayrıca yurtdışı ile ilişkilerimizden dolayı
çeşitli sertifikasyonları tamamlayıp sürdürülebilirlik

üzerinde çalışmak zorundayız. Bilgi Teknolojileri
olarak SAP S4 HANA geçişinden sonra elimizdeki
veriyi daha fazla anlamlandırıp ileriye dönük neler
yapabiliriz onu gördük. Ayrıca tamamen bulut
bilişim altyapısına geçtik. Hem kendi bulutumuzu
kurduk hem de genel bulut kullanmaya devam
ettik. Sistem odasını kapısını kapattık, artık şirket
içinde bir tane sunucumuz bile yok. 150 civarında
sanal sunucumuz, 4 farklı bulut altyapısı üzerinde
çalışmakta.
Kağıtsız ofis otomasyonu, ERP geçişlerini zaten
tamamladık. Artık fabrikanın dijital ikizini kurulması
bizim için önemli. Bundan sonraki süreçte geleceğe

yönelik bu sistemlerin bize bilgi vermesini istiyoruz.
Genele baktığımızda zaten regülasyona tabiyiz.
Yurtdışı ile iş yaptığımız ve çevremize duyarlı
olduğumuz için çeşitli sertifikalar almak zorundayız.
Bu alanlara elimizden geldiği kadar yatırım
yapıyoruz. Hurda yönetimi, yeşil alanda sistem
odamızı kapatmamız, yenilenebilir enerjileri
kullanmaya çalışmamız bunun bir göstergesi. Ama
fert olarak hepimize ayrı ayrı görevler düşmekte.
Her kişi bunu kişisel olarak düşünmeli ki bu da
bütün şirkete ve çalışanlara yansısın, farkındalık
oluşsun. Sonuç olarak biz bu dünyayı atalarımızdan
miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık.”
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“ WWF ile yeşil of is
dönüşümü hareketini
başlat tık”
Seda Kaşhan
eBebek IT Direktörü
“ebebek olarak yaptığımız birkaç niş projeden
bahsetmek istiyorum. ‘Gelecek bebeklerin’
stratejisi ve sloganıyla yola çıktık. ebebek ailesi
olarak bebeklerimizin geleceklerini önemsiyor
ve onlara daha iyi bir yaşam alanı bırakabilmek
adına atık oluşumunu azaltmayı hedefliyoruz.
Şu anda Bostancı mağazamızda deterjan dolum
tesisi var. Baby Me Sıvı Deterjan Dolum Projesi ile
'Baby Me Sıvı Deterjan' ambalajlarını daha verimli
kullanabilmek ve atık oluşumunu azaltmak
hedefiyle ambalajın birden fazla kez kullanılması
amaçlıyoruz.

Şu anda üzerinde çalıştığımız başka bir
proje daha var. Bostancı mağazamızda
pilotunu yapacağımız, bu projede de
ebebek mağazalarında satılan ürünlerin
atık cam, plastik, teneke gibi ambalajlarını
bebeveynlerimizgetirdiklerinde, ambalaj geri
dönüşüm istasyonu sistemimiz ile ambalajın
sistemde barkodunu okutarak belli kuponlar
kazanmasını sğalıyor olacağız. Mağazalarımız da
da o kuponu TL karşılığında kullanabilecekler.
Yakın zamanda lansmanını yaptığımız WWF ile bir
işbirliğimiz var. Büyük Harfler Küçük Adımlarla

Başlar diyoruz! Farkındalık ve bilinç oluşturma
anlamında bir yıllık sözleşme imzaladık. Enerji,
su, kağıt tasarrufu, geri dönüşüm ve daha birçok
konuyu kapsayan “Yeşil Ofis Programı” ile
çevreye duyarlı bir işyeri olmayı hedefliyoruz.
Bu çalışmalarda bireysel olarak bizlerin de özel
yaşamımızda da etkili olacağını düşünüyorum.
Kendi adıma sürdürülebilirlik anlamında oğluma
da örnek olması adına ayrıştırma, elektrik
ve su tüketimi konularında bilinçlendirmeye
çalışıyorum. WWF aslında şirketteki bu
farkındalığı daha artıracak.

“ Inter-Cloud
bulut plat for mu
ile doğay a destek
oluyor uz”

Fırat Doğan
Intertech Mobil ve
Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı

“Ürünlerimiz doğayı doğrudan olumsuz etkileyecek
çevresel sorunlar yaratmıyor. Yine de çevre
boyutunu düşündüğümüzde yarattığımız etkiyi
3 başlık altında gruplamak mümkün; ilk olarak
çalışma ortamı kaynakları etkiler, Intertech ’e
baktığımda, zamanımızın büyük bölümü Leed
sertifikalı bir bina’ da geçiyor. Çevredeki dekoratif
bitkiler ek sulamaya ihtiyaç duymuyor. Yağmur
suyu değerlendiriliyor. Çalıştığınız alanlarda elektrik
tüketimi bazı sensörlerle kontrol altında…
Geliştirme ve test ortamları için doğal olarak
bilgisayarlara ve sunucu sistemlerine ihtiyacımız
var, bu daha çok plastik, metal ve hatta kısmen bazı
zararlı materyaller anlamına geliyor. Bulut bilişim
ile bu olumsuz etkilerdeki payımızı azalttığımızı
düşünüyorum. Bilindiği üzere bankacılık yoğun
denetimler ve kuralları olan bir sektör. Intertech
‘e ilk katıldığımda yaptığımız dönüşümle müşteri
verisi olmayan, finansal bilgi içermeyen ortamların
tamamını buluta taşıdık ve ciddi faydalar
sağladık. Bulut maliyetlerimizi düşürmek için
yaptığımız çalışmaların faturamıza da iyi anlamda
yansımasının eş zamanlı olarak çevreye olumlu

katkısı olduğunu söyleyebilirim. Sunucu sayılarımız
azaldı.; daha az elektrik, plastik ve daha az atık
üretiyoruz. Üretim ortamları için Türkiye’nin ilk
ve tek finansal platformu Inter-Cloud ile Türkiye
içerisinde bankacılık hizmetlerini bulut bilişim
ortamımızdan sağlayabiliyoruz.
Çevreye etkinin 2. Önemli ana başlığı geliştirdiğimiz
ürünlerle yarattığımız etkiler; benim de çalıştığım
yer dijital kanallar ve ürünler grubundaki son
dönemde geliştirdiğimiz dijital ürünler ve projelerle
yine doğada bıraktığımız ayak izlerini azalttığımız
düşünüyorum. Örneğin bütün doküman onaylarının
tamamen dijital ortamda gerçekleşmesini
sağlayabildik. Şubeye gitmiyor, kağıtlarla haşır neşir
olmuyor, kâğıt tüketmiyorsunuz.
3. ana başlık olarak ekosistemi destekleyen
şirketlerle çalışmak önemli. Operasyonel verimliliği
artırdığı için dijital müşteri kazanımı ve benzer
süreçleri destekleyen kurye şirketleri ile çalışıyoruz.
Kâğıt formları kullanmayı tercih etmeyen, ama
bunu dijital onayla kayıt alarak da sunabilecek
şirketler ile iş birliği oranlarımızı artırmaya
çalışıyoruz. Açık bankacılık konusu son dönem

de revaçta. Intertech de sağladığı bu API’ler ile
sektörde lider. Sunduğumuz API ve servisler ile
iş ortaklarımız ve diğer geliştiriciler bankacılık
ürünleri kullanılarak yapılan harcamaların karbon
ayak izlerini hesaplayabiliyorlar. Bu karbon izini
müşterilerine sunarak, ‘bu kadar bir harcama yaptın
ama bunun karbon etkisi de şu diyerek farkındalığı
artırabiliyor, karbon puanını hesaplayıp, bir hedef
puan verip, daha aşağıda olmasını yani harcama
alışkanlığını iyi yönde düzeltmeye çalışıyorlar.
Geçen hafta İtalya’da ‘Life Style Banking’ denilen
çalışma ile çevre hassasiyeti yüksek insanları
adresleyen ’bir girişim ile tanışma şansı buldum.
Yaptıkları işin içerisinde çok fazla detay var; yeniden
kullanılmış kağıtlar, dönüştürülmüş bileşenler
gibi… En radikali kredi kartını tahtadan ve yeniden
kullanılabilir malzemeden üretmişler. İçerisinde
çip var, ama plastik bölümlerin büyük kısmı geri
dönüştürülmüş kâğıt. Plastik kart üretmek çok
ucuz, kırılmıyor, uzun süre dayanıyor bu avantajlara
rağmen işin kârlılık tarafını hiç düşünmemişler
açıkçası. Umarım bir gün biz de böyle bir proje ve
hatta daha fazlasını yapabiliriz.”
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“ Sürdür ülebilir lik
için AR-GE ve
inov asyona önem
ver iyor uz”

Mustafa Ulus
Fibabanka Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi Müdürü

“Fibabanka olarak faaliyetlerimizin çevreye olan
etkileri konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. İş
süreçlerimizin sürdürülebilirlik politikalarımızla
tam uyumlu olarak çalışmasının yanı sıra, BT
ve Veri Yönetimi Ofisi organizasyonlarımız kalıcı
olarak uzaktan çalışma düzenine geçti. Bu bile
sürdürülebilirlik açısından başlı başına önemli bir
karar. Çevre faktörünün yanı sıra işin bir de sosyal
sorumluluk bacağı var. Eğitim başta olmak üzere
toplumsal fayda gözeten alanlarda yatırımlar
yapıyoruz. Gönüllü çalışanlarımızın görev aldığı
Fibabanka Kadın Çalışma Grubu (SheBa) ve İşimiz
Eşitlik Elçileri oluşumlarımız aktif olarak çalışmalar
yürütüyor..
Endüstri 4.0 dönüşümü ile birlikte insan gücü
yerini makinelere ve yazılımlara bırakmaya başladı.
BT’ciler olarak da sürdürülebilirliğe ‘verimlilik’
noktasında önemli katkılar sağlıyoruz. Bu anlamda

daha verimli bir BT altyapısına nasıl sahip oluruz
diye çalışmalar yürüttük ve üç yıldan uzun süredir
büyük bir dijital dönüşüm programının içindeyiz.
Dönüşüme veri tarafında başladık ve bu bizim için
çok önemli bir değer. Veriyi karar mekanizmalarımız
içerisinde daha yoğun kullanabilmek için önemli
yatırımlar yaptık. Bunu takiben süreçlerimizi,
yazılım ve donanım altyapılarımızı dönüştürmeye
başladık; şu anda aktif olarak bu konu üzerinde
çalışıyoruz. Dönüşüm sürecinin altında yatan
temel motivasyon ise hem stratejilerimizle
uyumlu bir büyüme gerçekleştirmek hem de
politikalarımıza sadık kalarak sürdürülebilirliği
sağlamak. Fibabanka’nın stratejilerinin yoğunlaştığı
nokta ekosistem bankacılığı ve iş birlikleri. Açık
bankacılık süreçlerini yakından benimseyerek
yalnızca kendimiz büyümekle kalmayıp birlikte
çalıştığımız iş ortaklarını da büyütüyoruz.

Şube sayımız az görünse de, müşteri sayımız
şube sayımıza oranla yüksek, bunun temel
nedenlerinden biri de ekosistem bankacılığı
tarafındaki başarımız. Bu süreçte az kaynakla
daha fazla müşteriye ulaşabilmek adına verimlilik
konusu yüksek önem taşıyor. Bunu yaparken
bizimle aynı prensipleri benimseyen iş ortakları ile
çalışmaya da özen gösteriyoruz. BT altyapısındaki
büyümemizi, Ar-Ge Merkezi bacağımız ve
kurum içi inovasyon süreçerimiz kapsamında
yürüttüğümüz sosyal sorumluluk bilincine sahip
çalışmalarla destekliyoruz. Bunlar yalnızca içerideki
süreçlerimizi daha verimli hale getirme amacı
taşımıyor, aynı zamanda ülkemiz ve bankacılık
sektörü için yüksek katma değere sahip işler.
Ar-Ge ve inovasyon süreçlerimizi entegre halde
çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme alt yapısı
sağlamaya devam edeceğiz.”

“ Daha az kay nakla
ver imlilik”
Gürkan Taşkıran
Kiğılı CIO’su
“Kiğılı olarak biz aktif bir üretim şirketi değiliz,
ancak artık üretim sahamız daha geniş, çok sayıda
üretim noktasında ürünlerimizi ürettiriyoruz. Bu
noktada sürdürülebilirlik misyonumuz kapsamında
üretim yaptırdığımız noktalarda yalnızca ürün
kalitesini değil, enerji verimliliğine çok dikkat
ediyoruz çünkü enerji sürdürülebilir bir dünyanın
en önemli maddelerinden biri.
Bunun yanı sıra çocuk işçi çalıştırılmaması, iş
sağlığı güvenliği kurallarına dikkat edilmesi gibi
konulara üretim yaptırdığımız yerlerde çok dikkat
ediyoruz.
Kurum olarak yeni bir yönetim değişikliği oldu.
Erkek giyim firması olarak artık bir Kadın CEO
Sahibiz, bunun izdüşümü olarak özellikle son
yıllarda “eşitlik” mottomuz kapsamında kadın –

erkek eşitliği konularında da son derece duyarlı ve
sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyoruz.
Sürdürülebilirliği bir başka kavram olan ‘verimlilik’
ile eşleştirmek lazım. IT olarak en önemli işimiz
sürdürülebilirliğe katkımız olması ve şirketi verimli
hale getirmek. Çünkü bu verimlilik bize çok şey
katar, yapacağımız projeler ile çalışanlarımıza daha
verimli zaman ve efor yönetimi sağlar, daha az ürün
kullanmalarına, daha az enerji bağımlılığına neden
olabilir.
Biz biraz buraya odaklandık IT olarak. 4 yıl önce
sistem odamızı kapattık tamamen. Yaptığımız
analizler sonucunda yıl içerisinde en yüksek
kapasiteye ihtiyacımız olan özel zamanlarımıza
göre kaynak planlaması yapmamız gerekecekti,
bunlar yılda toplasanız 10 günü geçmeyecektir

yılın kalan yaklaşık 340 gününde ise bu kaynaklar
atıl olarak bekleyecek, enerji tüketimi, lisans
harcamaları, bakım giderleri en yüksek kapasitiye
göre yapılacaktı. Ancak yaptığımız proje ile
artık esnek kaynak kullanımı ve verimli kaynak
kullanımı sağlayabiliyoruz, buradan kalan bütçe ve
zamanlarımızı ise kurumumuza ve iç müşterimize
daha verimli projeler üretmek için kullanabiliyoruz.
Kurumlar para kazanmalı, her yıl kârlarının ve
cirolarının üzerine koymalı. Yatayda durabilen
bir şirket, aşağıya doğru gidiyordur. Bizim IT
ve dijital ekosistem olarak, şirketlerin büyüme
trendinde ‘daha az kaynakla nasıl daha verimli hale
getirebiliriz’ hedefine odaklanmamız gerektiğini
düşünüyorum. Biz de ekip olarak ve departman
olarak buna odaklanmaya çalışıyoruz.”
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“ Satın almalar
ve uygulamalar,
sürdür ülebilir lik
por t föy ünü
zenginleştir iyor ”
Hakan Yıldız
ComPro Genel Müdür Yardımcısı
“Hepimizin gördüğü ve yakından yaşadığı gibi son
yıllarda çok büyük felaketler yaşadık ve yaşamaya
da devam ediyoruz, gerek Türkiye’de gerek
dünyada. Bunların hepsi de ortaya çıkan karbon
salınımı ve bunun getirdiği iklim değişiklikleri ve
olumsuzluklarla gerçekleşiyor. Büyük kurumlar
uzun bir süredir sürdürülebilirlik çalışmalarını
başlatmış ve kendi tedarik zincirlerini bu
çalışmaları yapan şirketlerle oluşturmaya
başlamış. Hatta yatırım şirketleri de yönlerini
sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olan
şirketlere doğru kaydırmış bulunmakta. IBM
özellikle sürdürülebilirlik konusunda son 1015 senedir çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Hem
bu konuda sorumluluk sahibi bir kurum olarak
sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de ürettiği
yeni ve önemli teknolojilerle kullandığımız
ürünlerin çevreye olan etkisini önemli ölçüde
azaltıyor. Bunların birçoğuyla da ödül almış
durumda. İçerisinde sizlerin de sürdürülebilirlik
çalışmalarınızda kullanabileceğiniz değerli
teknolojiler var. Bir kısmı yazılımsal, bir kısmı
donanımsal, bir kısmı bulut teknolojilerinden
sağlanan çok geniş ve birçoğu da burada ele
alınamayacak, farklı oturumlarda ele alınmayı
gerektiren derinlikte bir ürün yelpazesine sahip.
Tedarik zinciri optimizasyonu olsun, operasyon
optimizasyonu olsun, hava şartlarının işle
entegrasyonu olsun buralarda IBM’in farklı değer
katan ürünleri var. Yapılan yeni bir satın alma
ile bu portföye yakın zamanda sürdürülebilirlik
peformans yönetimi ürünü olan Envizi katıldı.
Sürdürülebilirlik stratejisi ile ilgili olan bir
şirketin kendi karnesini görmesini ve raporlarını
paydaşları ile paylaşabilmesini sağlayan bir
çözüm bu. Bu da kurumlara bu alanda önemli
fayda sağlayacak bir çözüm. Çünkü görüştüğüm
şirketlerin birçoğunda hala Excel ya da birtakım
farklı araçlar bir araya getirilerek bu çalışmalar
yapılıyor. O raporları üretmek gerçekten kolay
değil. Bu satın alma ile beraber daha kolay ve hızlı
üretmek ve durumu anlık olarak görmek mümkün
olacak.
Bulut kullanımı gelişiyor
BT olarak sürdürülebilirliğe ne katkı sağlayabiliriz,
biraz ondan bahsedeceğim. Enerji tüketimi
buradaki en önemli konu ve karbon salınımının
da en büyük sebebi. Bunun da temelinde veri

merkezleri yatıyor. Arada konuşmalar içerisinde
hatırı sayılır sayıda bulut kullanımı olduğunu
duydum. Türkiye’ye baktığımda bulut, regülatif
sebeplerden dolayı pek kullanılmıyor gibi bir
algımız var. Ama burada fazlaca bulut kullanımı
olduğunu gördüm. Bu çok güzel bir şey. Çünkü
bulut veya paylaşımlı bir veri merkezi kullanmak
enerji tüketimini aşağı çekip, karbon salınımını da
aşağıya çekecek avantajlar sağlıyor. Ama büyük
şirketler, bankalarımız, telko operatörlerinin
birçoğu çok büyük veri merkezlerine sahip.
Genelde bizde IT’de bir alışkanlık var. Planlar
3-5 yıllık yapılıyor, ilk günden 3-4 kat daha fazla
kaynak alınıyor, bu alınan kaynaklar da hiçbir
zaman kapalı durmuyor. Hepsi açık bir şekilde
sistem odalarında çalışıyor. Çok ciddi enerji
tüketiyor bunlar. Bizim yapmamız gereken ise bir
uygulamanın sağlaması gereken performanstan
ödün vermeden, ihtiyaç duyduğu kaynağı ihtiyaç
duyduğu anda ona vermek olmalı. Ne az, ne
de çok. Zamanında ve yeterli miktarda. Bunun
için de bütün uygulamaları akıllı bir şekilde
izlemek, bütün verileri toplamak ve bunları arka
tarafta bir yapay zeka ile işleyip hızlı kararlar
verip, bu kararları otomatik olarak aldırabilmek
lazım. Böylece sistemlerin kullanım oranlarını
yukarı çekip ilave sunucu ve donanım kaynağı
kullanımının önüne geçmek mümkün olabilir.
Kaynaklar boşa harcanmasın! İhtiyaç kadar
kullanılsın. Ne az, ne de çok!
IBM bu alanda önemli teknolojilere sahip. Gerek
ürettiği gerek satın aldığı yazılımlarla hep AI
portföyünü geliştirmeye çalışıyor. AI portföyü
içerisine geçen sene Turbonomic yazılımı eklendi.
Bu yazılım, uygulama performans uygulamaları
ile entegre çalışan ve uygulamayı baz alarak,
aşağıya doğru bütün altyapı ile bağlantılı bir
şekilde tüm yapıyı izleyen bir yazılım. Bu;
tanımladığınız performans metriklerine göre
ortamı izleyip kararlar alma, ve istenirse bu
kararları otomatik uygulama yeteneğine sahip.
Böyle bir yazılımın veri merkezine girmesiyle, veri
merkezi içerisindeki kaynakların verimli bir şekilde
kullanılması, kullanılmayan kaynakların kapalı
duruma getirilmesi ve böylece enerji tüketiminin
azaltılması ve dolayısıyla karbon salınımının
azaltması mümkün oluyor.
Bir taraftan da şöyle ters bir bakış açısı var:

Veri merkezinde bir birim enerji tüketiyorsak,
bunun enerji üretim tarafında 3 birim olarak
üretilmesi gerekiyor. Çünkü hem üretilirken
hem de iletilirken önemli kayıplar oluyor. Biz
veri merkezlerimizde bir birimlik enerji tasarrufu
sağladığımızda, aslında üç birimlik enerji tasarrufu
sağlıyor olacağız ve sürdürülebilirlik anlamında
katkımız çok daha yüksek olacak. O yüzden bu
tarz optimizasyon ürünlerini ve bunları otomatik
olarak gerçekleştiren, gerçekten ihtiyaca göre
gerçekleştiren ürünleri veri merkezlerine koymak
lazım ve üzerinde yapay zeka barındırması önemli.
Çünkü benzer birçok teknoloji, birçok ürün var.
Bu ürünler ise genel olarak manuel çalışıyor,
manuel tanımlamalar yapılması gerekiyor. Bu da
önemli bir efor. Halbuki içinde bulunan o yapay
zeka ile kararları çabuk şekilde almayı ve hatta
uygulamayı sağlıyor.
Uygulamaların modernize edilerek mikroservis
ve konteynır mimariye dönüştürülmesi özellikle
buluta transfer olan müşterilerimiz ve şirketler
için çok etkili. Bu mimari ve bulut ortamlarının
sağladığı imkanlarla uygulamaların ihtiyaca
cevap verecek şekilde gerektiğinde büyümesi ve
küçülmesi çok kolay bir şekilde sağlanabiliyor ve
bu da tüketilen enerji miktarını önemli ölçüde
azaltıyor.
IBM’in bir başka önemli teknolojisi özellikle
enerji tüketimi anlamında fayda sağlayan,
kurumsal sunucu ailesi içerisinde yer alan
LinuxONE sunucusu. Bu sunucu, dönüşümü
de adresleyen Linux tabanlı açık kaynak kodlu
uygulamaları çalıştırmak üzere planlanmış,
çok yüksek performanslı makineler. Ama en
önemlisi, çok düşük enerjiyle çalışıyorlar, sistem
odalarında daha az yer kaplıyorlar ve çok yüksek
konsolidasyon oranları var.
Turbonomic web sitesinde sürdürülebilirlik ile
ilgili güzel bir tool var. Sizler mutlaka daha detaylı
hesaplamalar yapıyorsunuzdur, ama oraya
girerek, sahip olduğunuz veri merkezini, sahip
olduğunuz bulut kaynaklarını ekleyerek ne kadar
karbon saldığınızı çok kolay görebiliyorsunuz.
Saldığınız karbonun kaç hektar ormana, kaç ağaç
fidanına denk geldiğini orada görebiliyorsunuz.
Sonuçları doğruya yakın, çünkü arkasında ciddi
bir hesaplama var. Bu da açık kaynak kodlu bir
yerden alınmış. Beraber bu konularda çalışmak
oldukça keyifli olur.”
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“ Refer ans
projelerde
bir ar ada olalım”
Meltem Ülbay
IBM Çözüm Ortakları Ekosistemi Ülke Müdürü
IBM olarak 2021 yılında çevresel
sürdürülebilirliliği desteklemek amacıyla,
enerji ve iklim değişikliği, biyo çeşitliliğin
korunması, kirliliğin önlenmesi, atık yönetimi,
tedarik ve değer zinciri konularında 21 adet
hedef belirledik. 2021 yılının ilk yarısında hibrit
bulut altyapılarında otomasyon tabanlı kaynak
yönetimi yapan yazılım firması Turbonomic’i,
2022 yılının başında ise kurumların

sürdürülebilirlik hedeflerinin yapay zeka tabanlı
yönetilmesini ve raporlanmasını sağlayan
yazılım firması Envizi’yi bünyemize kattık. Tüm
bu gelişmelerin ışığında, IBM Sürdürülebilirlik
çözümlerimiz ile kurumların sürdürülebilirlik
odaklı hedeflerine hizmet etme ve değer katma
noktasında oldukça heyecanlıyız.
Sürdürülebilirlik sadece liderlerin gündeminde
değil. Gençlerimiz çalışmak için tercih ettikleri

kurumlarda sürdürülebilirlik vizyonunu
arıyor. Biz bunu IBM’de de ciddi şekilde
gözlemliyoruz. Hedefimiz 2025 yılına kadar
IBM teknolojilerinin sürdürülebilirliğe katkı
sağlayabildiği dünya çapında 100 adet
referans ve Ar-Ge projesini hayata geçirmek.
Bu hedefimizi çözüm ortaklarımız ve
müşterilerimizle birlikte gerçekleştirmeyi arzu
ediyoruz.

“ Öncelikli gündem
iklim değişikliği”
Mine İzmirli
Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kıdemli Müdürü
“70’lerden sonra işletmelerin özellikle reel
sektörün çevresel kaynakları kullanmasını ve bunu
dışsallıklar olarak bir köşede tutmasıyla yavaş
yavaş dünyanın, bir sene içerisinde tüketmemiz
için sınırını çizdiği kaynakları biz her sene daha da
hızlanan biçimde kullanıyoruz. Dünyanın taşıma
kapasitesi belli bir yere kadar. Her ülke her kıta
aynı anda bu krizlere, savaş, susuzluk, açlık, göç,
kuraklık gibi temel sorunlara cevap veremeyecek
noktaya geldiğinde artık bunların sadece ülkelerin,
devletlerin işi olmadığını bir kere farkına varıldı.
Uluslararası camia Birleşmiş Milletler çatısı altında
kademeli olarak çeşitli zirvelerde bunların farkına
vardı. Dünyanın sürdürülemez gidişatının geriye
dönüşünün sadece devlet politikaları ile değil, tüm
paydaşların katılımı ve sorumluluğu ile mümkün
olabileceğinin altını çizdiler. Burada hem devlet
erkanı hem ulusal heyetler hem de aynı zamanda
iş dünyasının önde gelen kuruluşları da ortak
bildirilere imza attılar. Kurumsal sürdürülebilirlik,
sürdürülebilir kalkınma bu senenin işi değil.
Bunlar Devlet Planlama Teşkilatı’nın ve Kalkınma
Bakanlığı’nın planları arasında kalıyordu. 2020
yılında Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat adı
altında kendi stratejisini toparladı. Burada 8 tane
başlık var. AB’nin stratejisi ve uyum planı, bizler
için ve Türkiye’de üretim yapan kuruluşlar için de
kader anıydı. Satış yaptığımız markaların bir şekilde
kalite sistemlerine uyum göstermek zorundaydık.
2020’de pandemi ile AB acaba bu sürdürülebilirlik

konusundaki liderliğine ara verecek mi denildi.
Çünkü 750 milyar avroluk bir yeniden yapılanma
kaynağı olduğu ve bunu seneler içerisinde Yeşil
Mutabakat ile birlikte dilimlerin serbest bırakılacağı
gibi bir bilgimiz vardı. Gözler AB’nin bu politikasına
çevrildi. Durum tam da kurumsal sürdürülebilirlik
yaklaşımını destekleyecek vaziyette oldu. IoT,
uzaktan erişim, 5G teknolojisi, tehlikeli alanlarda
robotik teknolojilerin kullanılması gibi teknolojilerin
kalkınma konusuna destek olacağı zaten tartışıldı.
Burada karşımıza ikiz dönüşüm kavramı çıkıyor.
İşletmeleriniz reel sektör olsun bilgi teknolojileri
tarafı olsun finans olsun iki yönde etkileniyor.
Birincisi bir risk haritası, risk yönetimi yapmanız
gerçekten elzem. Diğer yandan, özellikle teknoloji
tarafında tüm bu gelişmeler, taşların yerinden
oynaması büyük fırsatlar. BT tarafı ile işin içerisine
döngüsel ekonomi ve çözümler giriyor. Tüm bu
sorunlar varsa, çözümler de var. Örnek olarak
Rotterdam limanında gemilerin rotalarının
hesaplanmasının planlanması için yapay zekanın
kullanıldığı çözümler var. Sürdürülebilir kalkınma
amaçları adı altında toparlanan Birleşmiş Milletler’in
önerdiği bir çerçeve var. 17 hedefle sorunlara cevap
verme iddiasında devletler, uluslararası kuruluşlar.
12 numaralı hedef ‘sürdürülebilir üretim ve tüketim’.
11 numaralı hedef ise ‘sürdürülebilir şehirler’.
Artık hayatımıza da iklim değişikliğine yol açan
emisyonların, gazların muhasebesi girmiş durumda.
Tüm bahsettiğim problemlerde en ön sahnede iklim

değişikliği var. İklim değişikliği bağlantılı sorunları
mercek altına almak, bununla ilgili olarak nasıl
katkıda bulunulabileceğine bakmak önemli. Türk
Ticaret Kanunu’na 3 gün önce ek bir madde getirildi.
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasının Türkiye’de
standardının oluşturulması ile ilgili değerlendirme
yapıldı. Şirketler Türkiye’de yakın zamanda doğaya
ve topluma kendi etkisini gerek negatif gerek pozitif
beyan etmek durumunda kalacak. Bunun arkasında
yatan, buzdağının arkasındaki konu ise kalite çıtası
gittikçe yükseliyor. Bizim karbon yoğun üretim
yapmamız özellikle Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik
Krallık, ABD, Kore, Japonya gibi hali hazırda çıtayı
çok yükseltmiş teknolojiler için biraz geride kalıyor.
Bunu kendi sorumluluklarına almamak istiyorlar.
Sınırda karbon düzenlemesi gibi Avrupa ile çıkan,
fakat ABD’nin kendi düzenlemeleri var. Kore’nin
farklı var. Birleşik Krallık yeni bir düzenleme peşinde.
Bir nokta gelecek, bizim karbon yoğun araç parçası,
şase üretimimiz, korna üretimimiz, kot üretimimiz,
çimento üretimimiz ligin çok gerisinde kalacak.
Buna yetişmek için bahsettiğim konu, eğer şimdi
harekete geçilmezse gerçekten ki bunun milatları
2023-2026 Avrupa Birliği özelinde ve ihracat çıkışlı.
2023-2026 gibi önemli köşe taşları var. Şu anda
iş stratejisine karbon yoğunluğunun azaltılması
konusunu ve bununla ilgili gerek yazılım, gerek
sensör, gerek analitik BT çözümlerini dahil etmeyen
işletmeler yaşamlarını devam ettiremeyecekler gibi
görünüyor.”
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Paygur u –Wix
işbir liği ile
e-ticaret
kolay laşıyor
Türkiye'nin lisanslı ilk mobil
ödeme şirketi Payguru ile online
ticarette varlık göstermek
isteyen ya da işlerini internet
üzerinden büyütmek isteyen
şahıs ve işletmelere küresel
bir SaaS platformu sunan Wix.
com, üye işyerleri için ödeme
alma seçeneklerini genişleten bir
işbirliğinin duyurusunu yaptılar.
Bir TPAY Mobile şirketi olan
Payguru ile Wix arasındaki
işbirliği, Wix platformu üzerinden
online ticaret yapan iş yerlerinin,
müşterilerinden kısaca “Mobil
Ödeme” olarak da adlandırılan
ve doğrudan doğruya telekom
operatörlerinin aylık faturalarına

yansıtılan (Direct Carrier Billing
- DCB tabanlı) ödeme kabul
etmelerini mümkün kılıyor. Bu
olanaktan yararlanmak isteyen
üye işyerleri, Payguru’nun TCMB
onaylı ve denetimindeki ödeme
platformunun gelişkin güvenlik
ve raporlama avantajlarından da
faydalanabiliyorlar.
“Payguru ile Mobil Ödeme”
seçeneği, bir operatörden faturalı
ya da ön ödemeli mobil aboneliği
olan herhangi bir tüketicinin,
bir banka hesabına, bir banka/
kredi kartına ya da nakde ihtiyaç
duymadan elektronik ticaret
sitelerinde alternatif bir ödeme
çözümüyle hızlıca alışveriş
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yapmalarını sağlıyor. Tüketicinin
ödemesi gereken tutar telekom
operatörünün kendisine
her ay gönderdiği faturaya
yansıtılabiliyor. Bu durum,
işletmelerin bugüne kadar
finansal sistemin dışında kalmış
ve herhangi bir banka hesabı
ya da kartı olmayan kesimlere
de ulaşmasını ve böylelikle
ülkenin finansal kapsayıcılığının
genişlemesini de mümkün kılıyor.
Payguru’nun İş Geliştirme ve
Operasyon Müdürü Ozan Tekin,
Wix ile yapılan işbirliği hakkında
şunları söyledi:
“Gerçekleştirdiğimiz entegrasyon
sayesinde, Payguru’nun mobil
(Direct Carrier Billing-DCB)
ödeme yöntemini de Wix’in
becerilerine ekledik. Wix bizim
alternatif tahsilat çözümümüzle
hayatını kolaylaştırmak isteyen
üye işyerlerini doğrudan
Payguru’nun ‘onboarding’
sayfasına yönlendiriyor. Biz de
akış süreçlerini hızlandırmakta
olduğumuz mobil çözümümüzü
ilgili firmaların emrine amade
kılıyor, onların müşterilerinden
ödeme alma süreçlerini
basitleştiriyoruz. Bir diğer

deyişle, Wix kolaylığıyla
e-ticarete atılan kuruluşlara
operatör faturalandırmalı
tahsilatın avantajlarını Payguru
güvencesiyle getiriyoruz.
Dolayısıyla e-ticaret Payguru ve
Wix işbirliği sayesinde daha kolay
hale geliyor.”
Wix Payments Eş Başkanları Amit
Sagiv ile Volodymyr Tsukur ise
konuyla ilgili olarak, “E-ticaret
pazarı son birkaç yılda önemli
ölçüde büyüdü. Bu yüzden Wix
olarak ister yerel ister küresel
ölçekte olsun, her işletmenin
ihtiyacına uygun, geniş bir
yelpazeden ödeme alternatifleri
sunmamız çok önemli." dedi.
Sagiv ve Tsukur sözlerini şöyle
sürdürdü: “ Wix kullanıcılarına
işlerini sorunsuz ve verimli
bir şekilde yürütmeleri için
en uygun ve yenilikçi ödeme
seçeneklerini sunmak için sürekli
bir gayret içindeyiz. Payguru
ile ortaklığımız sayesinde,
yerel işletme sahiplerinin daha
fazla müşteriye ulaşmalarına,
başarılı ticari işlem oranını
yükseltmelerine ve nihayetinde
gelirlerini artırmalarına yardımcı
olabileceğiz.”

Finansal servislerin yönetiminde uyumlu işleyiş
uygulamaları oluşturabilecekleri
servisler ile ATM yönetimlerini
gerçekleştirebilecekleri, sıfırdan
dijital bir banka kurmalarına imkan
sağlayan sistemlere uzanan çok
modüllü ileri teknoloji çözümler
kapsamında fintech’lerden
bankalara kadar çok sayıda kuruma
değer katacak.

Fintech sektöründe küresel
büyümesini sürdüren Paymes,
yeni çözümü SwitchOn ile ülke
ve bölge farklılığı olmadan
finansal sektörlerde bulunsun
veya bulunmasın tüm kuruluşlara
yeni oyun alanları açıyor.
Kurumların kendilerine ait cüzdan

Finansal yapılara hizmet vermek
adına tasarlanan SwitchOn ile
dünyanın her yerinde elektronik
para kullandıran, ödeme hizmetleri
sağlayan, finansman, dijital
bankacılık, fiziksel pos hizmeti
veren veya vermeyi hedefleyen
firmalara anahtar teslim modüler
servisler sunuluyor. ATM, POS, kart,
sanal cüzdan yönetimi, Switching
ve Authorization çözümleri ile
finansal yapılara verilen hizmetler
genişliyor. Böylece kurulan yapılar
tüm finansal ihtiyaçlar için tek
çözüm partneri haline
dönüşüyor.
Ülke ve bölge farklılığı olmadan
finansal sektörlerde bulunsun
veya bulunmasın tüm kuruluşlara
yeni oyun alanları açılıyor.

Kurumların kendilerine ait cüzdan
uygulamaları oluşturabilecekleri
servislerden, ATM yönetimlerini
gerçekleştirebilecekleri, sıfırdan
dijital bir banka kurmalarına imkan
sağlayan sistemlere uzanan bir yapı
oyuna girdi. PayTabs Türkiye’de
online ödeme geçidi hizmeti ile
birçok global firmaya hizmet
veriyor. Global birikim ile başarı ve
dönüşüm yüzdeleri mevcut yerli
tüm ödeme sistemlerinin oldukça
üstüne çıktı.
Paymes CEO’su Sabrican Zaim,
Paymes’in PayTabs ile birleşme
sürecinin ortaya çıkardığı sinerjinin
önemine işaret ederek, “Exit ile
başlayan süreçte global bir Fintech
Hub’ı olma motivasyonumuzu
SwitchOn ürünü ile pekiştiriyoruz.
Hem yeni ürünlerimizi
üretirken mevcut orkestramızın
enstrümanlarını kullanacak, hem
de sektörde rekabet ettiğimiz veya
iş birliği yaptığımız kurumlara
sunacağız. Böylece Türkiye’nin
gelişmek ve büyümek için ihtiyacı
olan ödeme sistemlerini bir
orkestra ahengi ve çok sesliliği ile
yöneteceğiz” dedi.
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Buyrun, bizi aramışsınız..
Bilgi için:

Ö

Haftalık

Bilişim

Teknolojileri

Türkiye son yüzyılın en sı
cak günlerini yaşarken bilişim
sektörü de sıcak bir döneme
girdi. Bir yandan şirketler ye
niden yapılanırken şirket bir
leşmeleri, satın almalar da hız
landı. Son 15 günde Vestel Bi
lişim'de bir yönetim ve orga
nizasyon değişikliği yaşandı.
KoçSistem de bu hafta organi
zasyon yapısındaki değişikliği
açıklayacak. NetOne'nın ço-

ğunluk hisseleri kendisinde
kalmak üzere sürdürdüğü yurt
dışı yatırımcı konusunun belli
bir noktaya geldiği öğrenildi.
Vakıfbank ise Türkiye'nin
ilk Internet Servis Sağlayıcı
kuruluşu olan TR-net'i satın
aldığını önümüzdeki günlerde
kamuoyuna açıklıyor. Sonuçta
bilişim sektörü atmosferin ver
diği sıcaklık ve yaşadığı geliş
melerle geçmiş yıllara oranla

Bilişim bu yıl
iki ayrı mekanda
gerçekleşecek
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bu yıl en sıcak yazı yaşıyor.
Artık şirketler mevcut du
rumlarını sürdürmenin, varolan
stratejilerini uygulamanın yanı
sıra kendilerini yeni ekonomi
ye uyarlama çabasındalar. Bir
çok şirket eski alışkanlıklarını
bir kenara bırakarak yeni eko
nominin gerektirdiği şirket mo
dellerini benimsiyor. Bu amaç
la bilişim sektöründeki şirket
ler hem iş süreçlerini buna gö-

Veri depolamada
yeni isim: HP XP512

"Bilişim 2000 A CeBIT Event"
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi nde, "Bilişim
2000 Etkinlikler"i ise Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı nda düzenlenecek.
Türkiye'nin

Gazetesi

bilişim teknolojileri alanın

da en büyük etkinliği olma hayaliyle yola

HP yeni depolama sistemi
XP512'yi duyurdu. Bu alanda
yoğun bir rekabet olduğunu
söyleyen HP, depolama
sistemlerine büyümek
amacıyla odaklandığını
belirtti.
Hewlett

Packard, kurumsal veri depolama

sistemleri pazarına yönelik ürünü HP SureS-

internetiniz
acılı mı olsun?

Geçtiğimiz
Internet erişim paketlerinin satışa sunulduğu
alanlar gün geçtikçe farklılaşıyor. Bu farklılığın

en

örneğine Ankara'daki lkonium

adındaki

son

kebapçıda rastladık. İkonium, artık kebap sipariş eden
keti sunuyor.

olarak bir de Ixir erişim pa
O

Halıcı-midi'2000 için
geri sayım başladı
8 Escort Friend ile buluşma
26 Avaya e-iş e odaklanacak
28 Yonga üretim sorunu ciddi
boyutlara ulaşıyor
31 Müşterinin talebi web
uyumlu POS
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Bugün 1 milyonu aşan Internet
abonelerinin sayısının bu yıl
sonu itibariyle yaklaşık olarak
3 milyona ulaşması bekleniyor.

müşterilerine promosyon

3

> Sayfa 30

2000 yılı sonunda
3 milyon Internet
abonesi olacak

Mutfağı

Şirketler değişen bu yapıda
büyüme yollarından birini de
stratejik ortak diye adlandır
dıkları birlikteliklerde görü
yorlar. NetOne bu konuda
önemli adımlar atan şirketler
den biri. Güçlü bir altyapıyla
profesyonel dünyaya hizmet

vermeyi hedefleyen NetOne'ın
çoğunluk hisseleri kendinde
kalmak üzere yatırımcılarla
görüştüğü ve bu konuda belli
bir noktaya geldiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Netone'ın bu gelişmeyi kamuoyuna
açıklaması bekleniyor.
Vakıflar Bankası ve Global
Menkul Değerler'in Türki
ye'nin de ilk Internet servis
t> Sayfa 3

tore E Disk Erray XP256'yı yeniledi.

> Sayfa 14

Konya

re tanımlıyorlar hem de yapı
lanma ve personel gereksinim
lerini yeni ekonominin öngör
düğü yapıya uyduruyorlar.

yıl ivme kazanan Internet
kampanyalarına bu yıl da her geçen gün bir
yenisinin eklenmesiyle birlikte Türkiye'de
Internet abonelerinin sayısında ciddi anlamda
bir artış gözleniyor. Kampanyaların,

> Sayfa 4

Bu sayının tüm sayfalarına www.bthaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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Prof. Dr. Elif Karaosmanoğlu EMAC’a
Başkan seçildi

İTÜ İşletme Fakültesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Elif
Karaosmanoğlu, European Marketing
Academy’nin (EMAC) bir sonraki
başkanı seçildi. Üç yıl (20242027) görev yapacak olan Prof. Dr.
Karaosmanoğlu, EMAC’a başkan
seçilen ilk Türk akademisyen oldu.
1975 yılında kurulan EMAC, yaklaşık
50 ülkeden 1.000 üyesi bulunan,
Avrupa’nın en büyük akademisi
ve bilimsel iletişim ağı. Hedefleri
ise pazarlama teorisi ve pazarlama
araştırmaları alanında çalışan
akademisyenleri ve profesyonelleri
bilgi ve deneyimlerini paylaşmak
için bir araya getirmek, pazarlama
araştırmaları alanında geliştirilen
bilimsel bilginin paylaşılması ve
uluslararası yayılımını sağlamak.
Prof. Dr. Elif Karaosmanoğlu,
1998’de İTÜ İşletme Mühendisliği
bölümünden mezun olduktan
sonra 2001’de Marmara Üniversitesi
İngilizce İşletme Bölümü’nde

yüksek lisans derecesini aldı,
ardından YÖK bursu alarak 2007’de
Warwick Business School’da
doktorasını tamamladı. University of
Maryland, Robert H. Smitth School
of Business’da Fulbright Visiting
Scholar (2013-2014) ve SKEMA
Business School’da French Embassy
of Turkey Visiting Scholar olarak
(2018) araştırmalarda bulunan
Karaosmanoğlu, kurumsal marka
iletişimi, sosyal sorumluluk ve tüketici
etiği, tüketici-teknoloji etkileşimleri
alanlarında sayısal yöntemlere dayalı
pazarlama ve tüketici araştırmaları
yapıyor. Journal of Product and Brand
Management dergisinin Editorial
Board üyesi olan Karaosmanoğlu,
2010-2016 yılları arasında EMAC
Executive Committee’de Türkiye
temsilcisi olarak yer aldı ve Mayıs
2021’de, 2021-2024 dönemi için EMAC
Vice-president for Conferences olarak
Steering Committee’ye seçilen ilk
Türk akademisyen oldu.

Çelik, Chubb Nakliyat Sigortaları
Central Region Müdürü oldu

Chubb Nakliyat Sigortaları
Avrasya & Afrika Bölge Müdürü
Güney Çelik, Chubb Nakliyat
Sigortaları Central Region Müdürü
olarak atandı. Central Region;
Türkiye, İsviçre, Bahreyn, Birleşik

Arap Emirlikleri, Mısır, Pakistan,
Suudi Arabistan ve Tunus’u
kapsıyor. Şimdiye kadar Chubb
Nakliyat Sigortaları Avrasya
& Afrika Bölge Müdürü olarak
görev yapan Çelik, underwriting
ve iş geliştirme ekipleriyle
birlikte, Chubb’ın bölgedeki
nakliyat sigortaları faaliyetlerinin
genişletilmesinden sorumlu
olacak. Central Region’ı kapsayan
sorumluklarına ek olarak, İsviçre
ofisine de destek verecek olan
Çelik, Chubb Central Region
Ticari Sigortalar Müdürü Christian
Graber ve Chubb Kıta Avrupası
Bölge Nakliyat Sigortaları Müdürü
Benoit Chasseguet’ye bağlı olarak
çalışacak.
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Hibrit çalışma, sağlık demek!
Cisco Global Hibrit Çalışma Raporu’na göre, Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika (EMEA) ülkelerinde hibrit modelde çalışanlar mental,
fiziksel ve finansal bakımdan, diğer çalışanlara kıyasla daha
iyi durumdalar. Araştırma kapsamında, EMEA bölgesindeki
ülkelerde, 10 binin üzerinde çalışanla anket yapıldı. Çalışanların
%76’sı hibrit ve uzaktan çalışma modelinin genel olarak
yaşamlarını her anlamda iyileştirdiğini, %75’inden fazlası daha
esnek çalışma saatleri nedeniyle iş/özel yaşam dengelerinin
daha iyi kurulduğunu aktardı. %60’a yakını, işe gidip gelmek için
harcanan zaman azaldığı için haftada en az 4 saatin kendilerine
kaldığını söylerken, katılımcıların %22’si bu sürenin 8 saati
bulduğunu belirtti.
Cisco Hibrit Çalışma Raporu’na göre, araştırmaya katılanların
%39’u, ailelerine, arkadaşlarına ve hatta evlerindeki hayvan
dostlarına ayıramadıkları zamana, hibrit/uzaktan çalışma
sayesinde yeniden kavuştuğunu söyledi. %67’si hibrit çalışma
modelinin aile ilişkilerini iyileştirdiğini, %46’sı ise arkadaşlık
ilişkilerinin güçlendiğini ifade etti.
Bu arada, araştırmaya katılanların %69’u uzaktan çalışırken
tasarruf yaptığını, %84’ü de bu tasarrufların uzun vadede
sürdürülebileceğini belirtti. Ankete katılanların yaklaşık
%67’si de iş değiştirmeyi düşündüklerinde bu faktörü hesaba
katacaklarını söyledi. Ankete katılanların %53’ü hibrit ve
uzaktan çalışma modelinin ruh sağlığına iyi geldiği görüşünde.
Katılımcıların %78’inden fazlası hibrit çalışma sayesinde daha
mutlu olduklarını, %55’i ise uzaktan çalışmanın stres seviyelerini
azaltmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Ankete katılanların
%60’ı da uzaktan çalışırken daha çok egzersiz yapabildikleri
ve yeme alışkanlıklarını değiştirdikleri için fiziksel olarak daha
sağlıklı olduklarını ifade etti. Öte yandan, Cisco da hibrit çalışma
şeklini desteklemeyi amaçlayan birçok uygulamayı hayata
geçirdi. Cisco, diğer kuruluşların hibrit çalışma potansiyelini
tam anlamıyla gerçekleştirmeye yardımcı olacak çeşitli iş birliği
teknolojileri ve stratejilerini geliştirme konusunda da yetkin.

E-ticarette yetkin istihdam geliyor
IdeaSoft, genç yeteneklere yönelik IdeaWay adında yeni bir
program tasarladı. 360 derece genç yetenek programı IdeaWay,
yazılım ve tasarım alanında genç yetenekleri geliştirirken,
e-ticaretin diğer alanları olan satış, pazarlama, dijital
pazarlama, iş ortaklıkları, kurumsal akademi, insan kaynakları
gibi diğer alanlarda da gençlere gelişim imkanı sağlıyor.
IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara,
detayları şöyle anlattı:
“Bu program yazılım ve tasarım alanında genç yetenekleri
geliştirdiği gibi, e-ticaretin diğer alanları olan satış, pazarlama,
dijital pazarlama, iş ortaklıkları, kurumsal akademi, insan
kaynakları gibi alanlarda da gençlere gelişim imkanı sağlıyor.
Hem yazılım-tasarım hem de diğer departmanları içine alan
bu 360 derece programımıza yıllardır birlikte çalıştığımız iş
ortaklarımız da dahil oluyorlar. Bugüne kadar birçok üniversite
ziyareti ve sektör eğitimleri ile yüzlerce genç arkadaşımıza katkı
sağladık. Buna devam ediyoruz. 2022 Ocak’ında iş birliğinde
olduğumuz üniversiteler, İnsan Kaynakları Departmanımız ve
IdeaSoft Akademi iş birliği ile IdeaWay programımız üzerinde
çalışılmaya başlandı. Programımız iş ortaklarımızın da katılımı
ile 2022 Eylül ayı itibariyle üniversiteli gençlerin kampüslerine
dönmeleri ile hayata geçecek. Gençler bu program sayesinde
e-ticaret sektörünün tüm alanlarında eğitimler alıp, sektörün
öncüleri ile bir araya gelecekler.”
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Kariyer değişikliğinde yaş sınırı yoktur!
Pandemiyle birlikte evden çalışmanın artması ve son dönemde birçok
çalışanın geçinmekte zorlaması sonucunda kariyerlerinde yeni bir
yola sapmak isteyenlerin sayısında da artış var. Hanersman Eğitim
Danışmanlık Kurucusu, Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz, iş hayatındaki
memnuniyetsizliklerin, kişilerin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini ve
bu memnuniyetsizlikte alınan maaş, işin kişinin doğasıyla uyumu, severek
yapılması, kariyer yolculuğunu istediği gibi şekillendirememesinin etkili
olduğunu belirtti. Kariyer değiştirmeyi düşünen bazı insanlar, yaşlarının
kendilerine engel olduğunu düşünüyor. Bu noktada yaştan çok, kişinin
hayatındaki bileşenlerin daha belirleyici olduğunu kaydeden Ersöz,
“Dijital dünyada görselliğin öne çıkması grafik tasarım, etkileşimin
artması dijital pazarlama ve iletişim, markaların müşteriye yönelik
ihtiyaçlarını anlama üzerinde konumlanan müşteri deneyimi tasarımı,
teknolojinin iş hayatının her alanına yayılmasıyla yazılım ve yapay
zekâ öne çıkan alanlar arasında. Dijital alanda oyun tasarımı, web
programlama da geleceği olan alanlar arasında. İkinci kariyer için
bağımsız olarak kendi işletmesini kurup girişimciliği tercih edenler de
yaygın. Bu alanda hobilerden yola çıkarak ürün tasarımı alanına yönelim
olduğu gibi, mevcut bilgi birikiminin kullanılabileceği bir işletme açmak
da tercih edilebiliyor. Hatta bazen ikinci kariyer, kişilerin emeklilik
döneminde boşluğa düşmesinin önüne geçebiliyor” dedi. Ersöz’ün
kariyerinde yol ayrımında olanlara önerileri şöyle:

1- Değişiklik kararını vermek: Kariyer değişikliği kararını verirken geçici
bir heves mi yoksa bu sorular üzerinde düşünecek kadar derinleşildi mi
bunu belirlemek önemli.
2- İkinci kariyer eğitimle desteklenmeli: Çalışılmak istenilen alana
dair güncel noktaları yakalamak, bilgi eksiklerini gidermek, yaratıcı
düşünebilmek için alınacak eğitimler hazırlığı artıracak ve kişiyi
güçlendirecek.
3- İlgi duyulan sektöre ve/veya pozisyona dair araştırma yapmak: İkinci
kariyerin kapsamı çok geniş. Hedeflenen nokta ne ise ona yönelik
detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Aksi takdirde, mevcut işten
ayrıldıktan sonra büyük belirsizlikler yaşanabilir.
4- Geçmiş tecrübeleri kullanmak: İş hayatında kazanılmış deneyim
her zaman kıymetli ve kişiye birçok kazanım sağlıyor. İkinci kariyeri
destekleyecek detayları keşfetmek de önemli.
5- Özgeçmişi ve ön yazıyı güncellemek: Başvurulmak istenen
pozisyonların gereklilikleri incelenip bunlara dair eğitimler alındıktan
sonra CV ve ön yazı bu doğrultuda güncellenmeli. Yeni kariyer
için başvurulan pozisyonlar için bu geçişin nedenleri doğru ifade
edilebilmeli.
6- Kişisel markalaşmayı doğru yansıtmak: Kişisel markanızı sahip
olduğunuz donanım, bilgi birikimi, imajınız ve değerlerinizin işverene
doğru aktarılması gerekiyor.
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Etkinlikleriniz ile ilgili bilgileri bthabersirketleri.com/EtkinlikDuyuru adresine girebilirsiniz.

BThaber

Türkiye'nin Operatör Bağımsız Veri Merkezi

ETKİNLİK

TAKV!M!

E T K İ N L İ K L E R
26 Temmuz 2022
Dijitalleşen Dünyada Güvenli Çalışma
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

25 Ağustos 2022
Kritik Öneme Sahip İş Süreçleri
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

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

15 Eylül 2022
BTvizyon 2022 Konya
Konya
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

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

22 Eylül 2022
Iot Çözümleri
Dijital Etkinlik
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr

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

29 Eylül 2022
BTvizyon 2022 Adana
Adana
AYRINTILI BİLGİ:
www.bilisimzirvesi.com.tr
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MEKTUP

Sürdürülebilirlik hedefleri gelişiyor
Merhaba,
Bilişim 500 için geri sayımdayız,
hem 2021 yılı verilerini paylaşan
bilişim şirketlerini içeren dev
kaynak yayınımızı hazırlıyoruz
hem de 3 Ağustos’ta sektörü
buluşturacak ‘fijital’ etkinliğimize
hazırlanıyoruz. Bizi bilirsin,
Bilişim 500 ve Bilişim Zirvesi
etkinliklerimizle sektörde iki
benzersiz konseptin yaratıcısıyız
ve keyifli yorgunluk da bir sonraki
yılın etkinliklerine hazırlanmak
için motivasyon kaynağımız. Biz
kendi kurumsal gündemimizle
yoğrulurken, kamu spotu
fırsatımı da kullanmak isterim.
Çünkü Bermuda şeytan üçgeni
işbaşında: Hortlayan pandemi
- orman yangınlarından sellere
ve soğuk-sıcak dengesizliklerine
uzanan çevresel felaketler
– ülkeler arası bitmeyen
gerilimler. Tüm bu bulanıklıkta
biz de Bilişim 500’le “Mottomuz
Sürdürülebilirlik” derken ne kadar
doğru adım attığımızı görüyoruz.
Çünkü konu hele de bu devirde
‘sürdürülebilirlikse’, bilişim
teknolojileri vazgeçilmez. Bilişim
500 araştırmamız da 23 yıldır
bunun en somut kanıtı.
Çevresel gündemimde açılışı
elektromanyetik kirlenme ile
yapıyorum. Kapalı ortamlardaki
elektromanyetik kirlenme
kaynaklarına dikkat çeken
uzmanlar, elektrikli ısıtma,
elektrikli battaniyeler,
elektrik ısıtmalı su yatakları,
bebek telefonu, elektrikli ev
aletleri, bilgisayar ekranları
ve televizyonlar, mobil

YIL 28
SAYI 1363
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telefon, floresan lambalar,
LED aydınlatmalar, tasarruflu
lambaların birer radyasyon
kaynağı olduğunu hatırlatmış.
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Elektronik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Selim Şeker, evlerde
kullanılan cihazların yaydığı
radyasyondan korunmanın bazı
önlemlerle mümkün olabileceğini
kaydetmiş. Misal, ekranlar için
yapıldığı gibi kullanım mesafesi
ve kullanma süresi dikkate
alınarak elektronik cihazların
alan şiddetleri tespit edilmeli ve
herkesin bilgisine sunulmalı. Orta
ya da yüksek alan şiddeti olan
cihazlar için hangi mesafede ne
kadar alan şiddeti bekleneceği
ve çalışır durumda sağlanması
gereken minimum sınır uzaklık
değerleri de belirtilmeli. Özellikle
uyunan yerlerde elektrikli
ayak tabanı ısıtıcıları, elektrikli
battaniyeler ve elektrik ısıtmalı
su yatakları kullanılmamalı.
Uyuma alanında küçük elektronik
cihazlarla mesafeyi minimum 1
metre kadar tutmaya çalışılmalı.
Hatta yüksek verimli elektronik
cihazlar uyuma alanında
çalıştırılmamalı. Kullanılması
gerekmeyen cihazları prizden
çekerek elektrik alan, hatta
manyetik alan etkilerinden
korunabilmek mümkün. Uzatma
kablosunun fiş kısmına bir açmakapama düğmesi eklemek, bütün
kablo ve bağlı cihazları cereyan
ve gerilimsiz hale getirilebilir
kılmak önemli. Ve bireysel gücü
kullanarak, elektronik cihaz
üreticilerinin elektronik kirlilik
konusunda duyarlı ve bilinçli

Bültenlerinizi

bulten@bthaber.com.tr
adresine gönderebilirsiniz

İklim değişikliğiyle mücadele,
insan hakları ve dijital eşitlik için
2030 hedeflerini belirleyen HP, bu
alanlarda kaydettiği ilerlemeyi
gösteren 2021 Sürdürülebilir
Etki Raporunu da yayınlamış.
HP’nin iklim krizi yaklaşımı, bu
kapsamda net sıfır hedefinden
ürün ve ambalaj döngüselliğine,
insan haklarına tam desteğe
uzanan birçok başlıkta atılan
adımlar söz konusu ve madem
bu sayfada yerim sınırlı, iyisi mi
https://garage.hp.com/us/en/
news/hp-sustainable-impactreport-2021.html linkinden daha
fazlasını okuyup öğrenelim.
İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) ile IC Holding arasında
sürdürülebilirlik, iş geliştirme
ve insan kaynakları projelerini
kapsayan bir iş birliği anlaşması
imzalanmış. İTÜ’nün 250. yılı
kapsamında gerçekleşecek
etkinliklere ve çalışmalara
Gümüş Sponsor olan IC Holding,
ulaşımda sürdürülebilirlik, genç
mühendislerin yetiştirilmesi
ve iş alanı kazandırılması
gibi başlıklarda İTÜ’nün
akademik gücünden destek
alacak. Anlaşmanın önemli
maddelerini, sürdürülebilirlik
alanında İTÜ ile IC Holding’in
birlikte geliştireceği projeler
ve İTÜ’nün Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi teknik bölümleriyle
yapacağı akademik iş birliği
oluşturuyor. IC Holding iştiraki
ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu
Başkanı Serhat Soğukpınar,
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“Sürdürülebilirlik hedeflerimizi
gerçekleştirebilmemiz, iş
geliştirme ve insan kaynakları
alanında Türkiye ve dünyada
daha önce kullanılmamış
teknolojileri birlikte geliştirmek
ve genç mühendislerimizin
yetiştirilmesi ve üretime katkı
sağlamaları için ortak projeler
üretmek için attığımız önemli
bir imza” ifadelerini kullanmış.
Bu işbirliğinin ortaya çıkartacağı
başarı hikayelerini de yine burada
paylaşacağımı biliyorsun.
Bir yarışma bilgisini de
paylaşmazsam olmaz…
Fantastik masalların, gerçeküstü
dünyaların ve pek çok ufuk açıcı
alanın peşine düşerek, interaktif
bir festival olma hedefiyle 28
Eylül-4 Ekim arasında ilk kez
gerçekleştirilecek Evrensel
Bilim Kurgu ve Fantastik Film
Festivali kapsamında “Ulusal
Senaryo Yarışması” için
başvurular başlamış. Bilimin
hayal gücü ile buluştuğu
festival; Beyoğlu Belediyesi’nin
ev sahipliğinde, Uluslararası
Bilim ve Sanat Yaratıcıları
Derneği'nin organizasyonuyla
ve derneğin başkanı Filiz Dağ
ile yazar Gülşah Elikbank'ın
yönetiminde gerçekleştirilecek.
Süresi 60 dakikayı geçen uzun
metraj senaryoların katılabileceği
“Ulusal Senaryo Yarışması”na
başvurular da 12 Ağustos’a kadar
devam edecek. Evrensel Bilim
Kurgu ve Fantastik Film Festivali
ve “Ulusal Senaryo Yarışması” ile
ilgili detaylar us3f.com adresinde.
Haftaya yine buradayım,
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Scheer Group is now in Turkey
Scheer, a Saarbrücken-based
software and consultancy company,
continues to expand internationally
and expands into the Near and
Middle East. After the opening of
a new branch in Zagreb, Croatia,
expansion into the Near and Middle
East has now begun. In Europe,
especially in Germany, Austria and
Switzerland, it becomes difficult to
find suitable qualified new employees
to overcome the increasing order
problem. In addition, an increasing
number of Scheer customers operate
internationally, even beyond the
EU. As a result, Scheer established
‘Scheer Near and Middle East’

in İstanbul, opening a branch in
Turkey, constantly searching for new
suitable spots with highly qualified
consultants.
Being an important hub for
companies operating in the Middle
East makes the Turkish market
attractive. It offers significant
potential with its many competent
experts with SAP experience. With
Safa Haktanır, Scheer also gained
an experienced general manager
who has a wide network in the SAP
environment and brings together the
right contacts as well as the necessary
knowledge to successfully support

the company’s globalization and
settling in the Turkish market. Safa
Haktanır, who has accomplished
successful works at various levels of
SAP SE management for more than
17 years, carries this experience to
Scheer.
In the future, Scheer will be able
to support a large number of client
projects from its newly established
branch office in İstanbul. In addition
to SAP S/4HANA and SAP Cloud, the
company plans to create triple-digit
new jobs in Java and JavaScript
development, Open Text, Signavio
and Business Process Management

within the first year. It has the
potential to double the number of
employees in the next few years.
General Manager of Scheer Near
and Middle East Safa Haktanır
states that: “ We will benefit from
mutual information exchange and
in-depth knowledge of different
markets.” Scheer Group CEO Mario
Baldi explained: “In addition to
the potential to carry out projects
together with our new colleagues
in Turkey, in Europe and with our
international customers, there is also
an important new potential to offer
our services to new customers in the
Middle East.”

A new digital classroom was established at BTK
Academy with the support of Cisco
In the opening program of the
digital classroom held on July 6; the
importance of the training given in
technology classes was underlined.
Deputy Minister of Transport and
Infrastructure Dr. Ömer Fatih Sayan
addressed the youth and said: “BTK
Academy is a great guide for you to
draw your career map.”
Opening event of the classroom
established with the support of Cisco
hosted Deputy Minister of Transport
and Infrastructure Dr. Ömer Fatih
Sayan and Information Technologies
and Communications Authority
(BTK) President Ömer Abdullah

Karagözoğlu, Cisco Turkey General
Manager Didem Duru and BTK
and Cisco officials. Equipped with
the latest technologies, including
collaboration for hybrid education,
video conferencing technologies
and wireless connection for secure
connection, various trainings will be
organized to meet the professional
and technical needs of all segments.
With this classroom, which is
important for young people to
have equal access to technological
opportunities, new trainings will
be added to the in-class trainings
for middle school, high school and

university students, from expert
trainers on weekdays and weekends
at the BTK Headquarters, along with
many other online trainings.
Noting that there are around 925
thousand students at the BTK
Academy, Dr. Ömer Fatih Sayan
emphasized the following points
in his speech: “The most important
work we have experienced in this
process has been the online trainings
of our BTK Academy. Both the
number of students and the number
of education are increasing day by
day. The BTK Academy portal is close
to reaching 1 million students. With

our new face-to-face trainings, we
will reach 684 young people in 10
cities and under 18 education topics.
This is just the beginning. We will
soon organize these camps in 81
cities of Turkey and we will continue
to reach students. We know that
we will find many gems with these
activities. We will continue to train
our young people to extract the gem
in them. BTK Academy is a great
guide for you to draw your career
map. Consider this very well. Today,
educational opportunities are much
more, but at the same time, the
competition is much tougher.”

There was a 34% increase in domestic utility model
applications
Domestic industrial property
applications and registrations
continued their upward trend in the
first 6 months of 2022. Industry and
Technology Minister Mustafa Varank
underlined that domestic industrial
property applications exceeded 126
thousand between January and June
and informed that the number of
geographical registrations reached
1,149 in the same period. Minister
Varank stated that the organizations

that made the most patent applications
in the first six months of the year are
Mercedes-Benz Türk, ASELSAN and
Arçelik. Yıldız Technical University and
İstanbul Gelişim University shared
the first place among the universities
with the highest number of patent
applications, with 17 applications each.
Significant increases were recorded
in the industrial property applications
made to the Turkish Patent and
Trademark Office (TÜRKPATENT) in the

January-June 2022 period compared
to the same period of the previous
year. Making an assessment on the
subject, Minister Varank said: “In the
first half of the year, a total of 126
thousand 783 domestic industrial
property applications were made to
TÜRKPATENT, including 3 thousand
657 patents, 3 thousand 229 utility
models, 87 thousand 932 brands,
31 thousand 965 designs.” Noting
that between January and June of

2022, domestic patent applications
increased by 3% compared to the same
period of 2021, Varank said: “There
was an increase of 34% in domestic
utility model applications and 28% in
domestic design applications.”
Emphasizing that there are remarkable
increases in the number of domestic
industrial property registrations,
Varank said: “In the January-June
period, the number of domestic patent
registrations increased by 11% to

a
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1,719, and the number of domestic
utility model registrations increased by
38% to 1,273. During this period, there
was a 50% increase in the number
of domestic trademark registrations
and 70 thousand 603 trademark
registrations were made. The number
of domestic design registrations

increased by 38% to 31 thousand
589. Minister Varank announced
that Mercedes-Benz Türk (112),
ASELSAN (71) and Arçelik (61) were
the organizations that made the most
patent applications between January
and June. Emphasizing that there
have been significant increases in

geographical indication applications,
Varank said: “Geographical indication
applications increased by 120% in the
first 6 months of 2022 compared to
the same period of the previous year.
During this period, 163 geographical
indications were registered. Thus,
our total number of registered

geographical indications reached
1,149.” Looking at the statistics of
TÜRKPATENT for the first 6 months
of 2022, 14 universities were among
the first 50 companies to apply
for patents. 333 patent and utility
model applications were made by
universities.

CxO ROUNDTABLE MEETING:
Digital Business and Sustainability
The most recent CxO Round Table
Meeting organized by BThaber was
held on 8 June at İstanbul Sirkeci
Train Station. The event titled “Digital
Businesses and Sustainability” hosted
technology leaders from organizations
in different sectors. In the event,
which was sponsored by ComPro and
moderated by BThaber Publication
Coordinator Ayhan Sevgi; the issue
of sustainability, which is among
the most important agenda items of
today, and the effects of technology

on this area were discussed.
In the conversations at the dinner held
after the speeches, technology leaders
also exchanged ideas.
PARTICIPATING CxO’s
- Akın Börekçi - Socar Türkiye
IT Infrastructure and Service
Management Group Coordinator
- Alphan Kimyonok - Setur IT
Director
- Deniz Tosun - HepsiJet CTO
- Fırat Doğan - Intertech Mobile and

-

Digital Channels Deputy General
Manager
Gürkan Taşkıran - Kiğılı CIO
Hakan Cem Topal - Flokser Digital
Transformation Manager
Hakan Yıldız - ComPro Deputy
General Manager
Harun Aksöz - Gözalan Grup CIO
Mehmet Bütün - Vakıf Katılım Bank
CIO
Meltem Ülbay - IBM Solution
Partners Ecosystem Country
Manager

-

-

Mine İzmirli - Deloitte Türkiye
Sustainability Services Senior
Manager
Mustafa Bezeklioğlu - Türkiye
Finans Katılım Bank CIO
Mustafa Ulus - Fibabanka R&D and
Innovation Ofiice Manager
Özgür Genç - Arkem Grup
Technology Group Manager
Seda Kaşhan - eBebek IT Director
Serkan Durukan - Dedeman CIO
Zeynep Altuntaş – Guest Speaker,
Management Consultant

TEV has digitalized the fundraising processes
The Turkish Education Foundation
(TEV), which is among the most
important organizations in Turkey in
the field of education, has given more
than 250 thousand domestic and
more than 2 thousand international
education scholarships since its
establishment in 1967. TEV, which
built 31 educational institutions
during this period and transferred
them to the Ministry of National
Education, also has TEVİTÖL, where
high-achieving students study, and
a girls’ dormitory in İzmir, Trabzon
and Ankara. Continuing its activities
with the mission of “supporting the
pioneering youth who are successful
but in need of financial support and
who will contribute to our country and
humanity and the education system
in which they will be trained” and
the vision of “bringing our human
resources to a position that produces
and uses information”, TEV also makes
significant investments in information
infrastructure in this direction. TEV IT
Manager Mustafa Meral summarizes
the organization’s technology vision
as:
“As the first NGO to switch to the ERP
system in Turkey in 2014, TEV has

been improving its systems since 2018
by working on efficiency in processes,
digitalizing labor-intensive works and
increasing donor satisfaction. Actually,
we are working on returning to
Being Digital from ‘Doing Digital’.” He
informs that they have implemented
another important project as TEV
infrastructure group. Mustafa Meral
gave the following information about
the Tablet Application Project, which
covers the funeral-special occasions
wreath fundraising processes, which is
one of the important resources of TEV:
“One of TEV’s important sources
of income comes from the services
provided during funerals and special
occasions such as weddings. Our field
personnel provide on-site service
especially on funerals. While doing
this, we were receiving donations at
the ceremony place and providing
the receipt. When we came back to
the office a few days later, we were
giving the donations documents to the
related departments to be entered to
the system.
Unfortunately, this process sometimes
used to take longer and even lead to
confusion. It also created an extra
workload. For this reason, at the end

of 2021, we thought about how we can
digitalize these processes and make
them online, and the tablet project
emerged. We decided to give tablets
to the field staff, connect these tablets
to AX online and run all the processes
over it.”
According to the information given by
Mustafa Meral, the processes in the
new structure proceed as:
- Field personnel can enter a
donation they receive at the
ceremony place directly on the
tablet and enter the ERP online at
the same time. There is no need
for a second entry in the office.
- Field personnel were trying to
receive incoming calls about the
ceremony on the phone while at
the ceremony site, but sometimes
mistakes could happen. Now, he
sees the records assigned to the
ceremony related to him on the
tablet and completes the process
directly.
- Field personnel can be assigned a
job and the job can be tracked.
- Payment can be made by credit
card on the tablet, and this
payment can be entered directly

-

-

-

-

on the ERP as a collection record.
Thus, the cash donation setup is
minimized.
Donors may want to see the
image of the process (wreath
or happy day board) displayed
at the ceremonies. These are
photographed with the tablet and
loaded directly into the ceremony.
In this way, this information can
be sent to the donor by e-mail.
Since the donor is in direct
contact, updating the donor
information can be done in the
field.
Since anyone using a tablet can
open a ceremony, the transactions
progress much faster. Branchcentre dependency has been
eliminated.
Collection personnel no longer
need to come to the office and
print collection cards every day.
When he goes to the donor, he
can see how many donations from
which ceremonies that donor
has on the tablet, and which
ones he wants to pay, he chooses
and makes the transaction. The
transaction is completed online on
the ERP.

“MOTTOMUZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”
sustainability
Bilişim sektörünün kalbinin attığı ve 1 yıldır heyecanla beklenen
Bilişim 500 Ödül Töreni 03 Ağustos 2022, Çarşamba akşamı www.BZetkinlik.com’ da.
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