Kamu, özel sektör ve
teknoloji liderleri
Bilişim Zirvesi’nde buluştu
Bilişim teknolojilerdeki gelişmelerin hayatın her
alanını derinden etkilediği ve geliştirdiği günümüzde
bir yandan bugünü yaşarken bir yandan da geleceğin
şekillendirilmesi de bir zorunluluk haline geldi.
Birçok başlığı bünyesinde barındıran ve başlık
sayısına her geçen gün yenilerinin eklendiği bilişim
teknolojileri geleceğin şekillendirilmesinde de
başrolü oynuyor. Bu süreçte ülkemizin en önemli ve
en köklü teknoloji etkinliği olan Bilişim Zirvesi de
geleceğin şekillendiği bir platform olarak ön plana
çıkıyor.
Bu yılki teması yaşam çiçeği sembolünden yola
çıkılarak “Evren Sanatı” olarak belirlenen Bilişim

Zirvesi’21, kanaat önderlerinin, teknoloji ve bilişim
sektörü paydaşlarının, akademisyenlerin, iş ve kamu
dünyası yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla gerçekleşti.
Dell Technologies, Knowledge Clup ve SAP
ana sponsorluğunda, Armada - Commvault ve
Turkcell’in premium sponsorluğunda dijital olarak
gerçekleştirilen zirve 2021 yılının son günlerinde
dijital ortamda gerçekleşti. BThaber Gazetesi
olarak zirve kapsamında yer alan tüm oturumların
içeriklerini sizler için derledik ve uzun bir dönem
elinizin altında yer alabilecek bir dosya haline
getirdik.
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Sürdür ülebilir
tek nolojilere
doğr u…
Geleceği şekillendirecek teknolojilerin ve bilişim
dünyasının öncü konularının ele alındığı, bu
yılki teması yaşam çiçeği sembolünden yola
çıkılarak “Evren Sanatı” olarak belirlenen Bilişim
Zirvesi’21, kanaat önderlerinin, teknoloji ve
bilişim sektörü paydaşlarının, akademisyenlerin,
iş ve kamu dünyası yöneticileri ile sivil toplum
kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin
açılış programında; ilgili bakanlık ve kurul
temsilcilerinin yanı sıra Türkiye ve dünyadan
konusunun uzmanı birçok isim, ileri teknoloji
uygulamalarının birlikte ve bütün olarak hayata
akışı ve tüm sistemleri uğratacağı değişimi ele
aldı.

Dell Technologies, Knowledge Clup ve SAP
ana sponsorluğunda, Armada - Commvault ve
Turkcell’in premium sponsorluğunda dijital
olarak gerçekleştirilen ve www.bilisimzirvesi21.
com adresinden herkesin ücretsiz katılımına
açık olan Bilişim Zirvesi’21’in açılış programı,
Bilişim Zirvesi Genel Müdürü Neslihan Aksun’un
açılış konuşmasıyla başladı. Gündem oluşturan
içeriği, geleceğe dönük yüzü ve sektörün tüm
oyuncularını kucaklayan yenilikçi yapısı ile Bilişim
Zirvesi’nin bilişim sektörünün bütünleşik yapısını
ve gücünü yansıttığını ifade eden Aksun, ”Bu yılki
zirvemizi, teknoloji ve bilişim kavramını kuantum
teknolojilerinin başlaması ile baştan aşağı
değiştirecek olan, bu kavrama uyum sağlamak
için mevcut düzenin reformist bir yaklaşımla
yıkılması, yıkım öncesi tedbirlerin alınması
ve yeniliğe hazır olunması için yaşam çiçeği
formundan yola çıkarak ‘Evren Sanatı’ teması ile
gerçekleştiriyoruz” dedi.
2022’nin Teması: “ Dünyayı Teknoloji
Kurtaracak”
BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe,
zirvenin ana teması olan “Evren Sanatı” başlıklı

konuşmasını gerçekleştirdi. Gelecek yılın temasını
da açıkladığı konuşmasında Göçe, “Bu yılki
temamız, yüzyıllardır insanlar için özel anlamlar
ifade eden sembollerin içinde en bilineni ve en
kıymetlisi olarak kabul edilir. Dünyada ‘ışığın dili’
olarak da bilinen yaşam çiçeğinin odak noktası,
saf şeklinde ve orantısındadır. Önümüzdeki
yıl gerçekleştireceğimiz 22. Bilişim Zirvesi’nde
doğa ve insan hayatını koruyan teknolojilere
ağırlık vereceğiz. ‘Hayal ettiğimiz her şeye
teknoloji sayesinde ulaşabiliyorsak neden daha
temiz, daha yeşil, daha natürel doğa ve hayat
için de teknolojiye başvurmayalım?’ sorusu
ile önümüzdeki yılın ana temasını ‘DÜNYA’YI
TEKNOLOJİ KURTARACAK’ olarak belirledik” dedi.
Göçe yaptığı konuşmada, Bilişim Zirvesi’22’nin
simgesinin Mısır’da yeniden doğuşu simgeleyen,
çamurlu sularda ve bataklıklarda yetişen hem
kendisini hem de çevresini kirlerden temizleyen
Lotus çiçeği olacağını duyurdu.

Dijitalleşme sürecinde yerli ve milli üretim
artıyor
Bilişim Zirvesi’21’in açılış programına bir
video mesaj gönderen T.C Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu iletişim teknolojileri
açısından hayli gelişmiş bir safhada olduğumuzu
vurgulayarak, “Artık uzak-yakın, bilinenbilinmeyen, tanıdık-yabancı gibi kavramlar
anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı. Karşılıklı
etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde
kalktı. Bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana
gelen yenilikler toplumların kimyasını değiştirdi.
Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil
her alanda dünyada en iyi olanını talep etmeye
başladı” dedi.
Dijitalleşme sürecinde yerli ve milli üretimin
önemine de dikkat çeken Karaismailoğlu, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın vizyonunda, milli teknoloji
hamlesi olarak artık bilgi teknolojileri sektörünün
hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim
payının %75’leri bulduğunu memnuniyetle
belirtmek isterim. Şu anda ülkemizde bilgi ve
iletişim sektörü kapsamında 84 Teknokent’te
yaklaşık 5700 firma, 58 bin kişilik istihdam ile
faaliyet göstermektedir. Sektörün 2020 yılı
toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yarı yarıya
artarak 10 milyar TL’yi aştı. 5G’yi de yerli ve milli
ürünlerimizle, insanımızın hizmetine verme
hedefiyle, çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla
başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hedefle 2017
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yılında haberleşme teknolojileri kümelenmesini
kurduk. 5G’ye giden yolda, donanım ve yazılım
ihtiyaçlarımız için uçtan uça yerli ve milli 5G
Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirdik. Projeyle
ilk fazda, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke,
şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin
AR-GE süreçleri ve prototiplerini hazırladık;
lansmanlarını yaparak kamuoyu ile paylaştık”
diyerek artık üretim süreci için çalışmalar
yürüttüklerine değindi.
“ Dijital becerilerin ve yeteneklerinin gelişmesi
ülkemizin önemli öncelikleri arasındadır”
Açılış programında konuşan T.C.
Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı
Dr. Ali Taha Koç açılışa gönderdiği video mesajda,
insanlık tarihine damgasını vuran sanayi
devrimlerinin hayatın her aşamasına etki ederek
üretim yöntemleri, iş yapış şekilleri ve tüketim
anlayışlarını değiştirmesi gibi dijital dönüşüm
sürecinin de dünyayı şekillendirdiğine dikkat
çekerek, “Dijital dönüşümün öneminin farkında
olan kuruluşlar yayınladıkları stratejilerde bu
süreci yönlendirmekteler. Birleşmiş Milletler
tarafından yayınlanan 2021 yılı Kalkındırma
Raporu’nda gelişmiş ülkelerde dijital dönüşüm
olgunluk seviyesi yüksek olmasına rağmen
gelişmekte olan ülkelerde gerekli bilgi ve
iletişim teknolojilerinde altyapı eksikliği dijital
becerilerinin geliştirilememesi ve gerekli kurumsal
dönüşüm sağlanmaması gibi sebeplerden
dolayı dijital dönüşümün istenilen seviyelerde
gerçekleşmediğine vurgu yapılmaktadır” diye
konuştu.
Ülkemizde önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay
zekâ, bulut bilişim, büyük veri, dijital dönüşüm ve
block zincir alanlarının sektörü şekillendireceği
değerlendirmesini yapan Koç, “Bu doğrultuda
nesnelerin internetinden 5G’ye block zincirden
block bilişime, yapay zekadan 6G ile hayatımıza
girmesi beklenen duyuların internetine kadar yeni
ve yenilikçi teknolojileri iç süreçlerimize entegre
etmemiz gerekiyor” diyerek Dijital Dönüşüm Ofisi
olarak güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapıları
inşa ederek büyük veri, yapay zekâ ve siber

için bulut bilişim hizmetlerinin sunumunda asgari
güvenlik önlemlerine sahip olmaları gerekiyor. Bu
kapsamda, 2020-2023 yıllarını kapsayan Ulusal
Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planımızda
‘yeni nesil teknolojilerin güvenliği’ ana stratejik
amaçlarımızdan birini teşkil ediyor” dedi.

güvenlik alanında çalışmalar sürdürdüklerine
değindi.
Koç, “Şimdi dönüşüm zamanı. Cumhuriyetimizin
100. Yılı olan 2023 yılına ilerlerken yüksek
performanslı bir dijital dönüşüm ekosistemini
teşvik ederek bu kapsamda dijital becerilerin
ve yeteneklerinin gelişmesi ülkemizin önemli
öncelikleri arasındadır” diyerek sözlerini
tamamladı.
“ Yeni nesil teknolojilerin güvenliği ana stratejik
amaçlarımızdan birini teşkil ediyor”
Açılışa gönderdiği video mesajda T.C. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr.
Ömer Fatih Sayan her geçen gün ortaya çıkan
yeni teknolojiler ve artan veri miktarı dikkate
alındığında artık teknolojinin ilk zamanlarındaki
gibi verinin donanım üzerine tutunması çağının
çoktan geride kaldığını ifade ederek, “Bu
noktada bulut bilişim gerek yatırım gerekse
bakım, enerji, personel maliyetlerini azaltma,
bilgi işlem kapasitesini arttırma ve esneklik
gibi avantajlar nedeniyle giderek artan olarak
da kullanılıyor, veri güvenliği ve siber güvenlik
büyük önem arz ediyor. Kullanıcıların bulut
bilişim hizmetlerinde güvenle yer alabilmeleri

Özel sektör kuruluşlarının da siber güvenlik ve
bilgi güvenliği konusunda farkındalıklarının
her geçen gün arttığını ve bu konuda önemli
yatırımlar yapılmasını teşvik ettiklerini söyleyen
Sayan, “Kamu-özel sektör ve üniversite-sanayi
sektörü işbirliği ile yerli ve milli teknoloji
geliştirilmesi bizim için çok önemli. Biz bu
anlamda ülkemizdeki Ar-Ge yatırımlarını
her geçen yıl artan bir ivme ile etkin gelişim
projelerini desteklemek için ayırıyoruz” diyerek
5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerimiz
ile geçme konusunda tüm paydaşlarla yoğun bir
çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
“ Hedefimiz 2023 yılına geldiğimizde en az 10
Turcorn çıkarmak”
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açılışta yaptığı
konuşmada, milli teknoloji hamlesinin
Türkiye’nin aslında kritik teknoloji alanlarında
tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesinin,
bu iddiayı daha ileri seviyeler çıkarabilmesinin
adı olduğunu ifade ederek tüm çalışmaların
bu anlayış doğrultusunda büyük bir gayret
ile sürdürüldüğüne dikkat çekti. Kacır
konuşmasına şöyle devam etti: “Milli teknoloji
hamlesinin en temel hedeflerinden bir
Türkiye’yi yüksek teknoloji ihraç eden, rekabetçi
şekilde yüksek teknoloji ürün ve sistemlerini
geliştiren, bu sayede ekonomisini bugünkünden
daha iyi noktalara taşımayı başaran bir ülke
yapma yolculuğu… Bunun için büyük bir
altyapı inşa edilmiş durumda. Türkiye’de
hâlihazırda 80’in üzerinde teknoparkımız, bu
teknoparklarımızda 7 bine yakın ARGE faaliyeti
sürdüren şirketimiz, 1600 üzerinde ARGE ve
tasarım merkezimiz var. ARGE insan kaynağımız
2005 yılında 54 binken bugün 200 bine erişmiş
durumda. Türkiye’de 2000’li yılların başında
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bütün ülkede yapılan yıllık patent başvuru
sayısı 300’lerdeyken bu sayı bugün 8 binlere
yaklaşmış durumda.”
Girişim sermayesi fonlarını ülkemizde büyütmek
gerektiğini vurgulayan Kacır, “Türkiye’nin
teknoloji tabanlı girişimlerine en az 4 milyar
liralık bir sermaye katkısı sunulmuş olacak. Bu da
unikornların, bizim tabirimizle ‘Turcornlarımızın’
sayısının artmasına vesile olacak. Hedefimiz 2023
yılına geldiğimizde en az 10 Turcorn çıkarmak”
dedi.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi giderek
değişiyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bakan
Yardımcısı Ömer Abdullah Karagözoğlu
“Bilişim Sektörünün Bütünleşik Yapısı”
başlıklı konuşmasında dijitalleşme yolunda
ülkemizin doğru yatırımlarla çok önemli
atılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizerek,
“Ülkemizin kullanım verilerine baktığımızda
mobil abone sayımızın 85 milyona yaklaştığını
ve bu sayının yüzde 93’ünün 4,5G hizmeti
alan abonelerimiz olmasının da mobil abone
yaygınlığının da yüzde 101’i aştığını görüyoruz.
Ülkemizde çevrimiçi geçirilen sürenin
ise ortalama 8 saat olduğunu görüyoruz.
Vatandaşlarımızın günlük yaşantısında bilgi ve
iletişim teknolojilerinin önemi giderek değişiyor
ve herkes dijital dönüşüme belli oranlarda
katılıyor. İçinde bulunduğumuz yıla ilişkin
olarak hanelerin yüzde 92’sinin evde internete
erişim imkânına sahip olduğunu görüyoruz.
Salgının başlamasından sonra, hayatımızın
sanal dünyaya taşınma zorunluluğu etkisiyle
de internet abone sayımızdaki artış ivmesi de
hızlanmıştır. 2021 yılı ilk yarıyıl itibariyle 85,7
milyona ulaşan toplam internet geniş bant
kullanan bonelerinin veri kullanımı da önceki
yılın aynı dönemine göre sabitte %39, mobilde
%31 artış göstermiştir. Yüksek hızlı internete
ihtiyacın artmasıyla birlikte fiber altyapı
uzunluğu 4145 bin km’ye fiber internet abone
sayısı ise 4,3 milyona ulaşmış durumdadır”
şeklinde konuştu.

gelirlerine baktığımız zaman diğer ülkelere
kıyasla hayli düşük durumda. Teknoloji geliştirme
firmalarında ölçekli verimlilikten kaynaklı
geometrik bir artış yaşamıyoruz” dedi.

Sektörün kısır döngüsüne çözüm; birleşme ve
satın almalar
T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları
Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul pazara dair
genel değerlendirme yaparak Hakan Yurtdakul,
“Ülkemizde kamu destekleri artıyor ama ICT
pazarımız küçülüyor, ihracatta da kayda değer
bir değişiklik olmuyor. ICT çalışanlarının ücret

Sektörün gerek mal gerek hizmet ihracatlarındaki
performansıyla yazılı ve servis ihracatının mal
ihracatına oranı ülke ve dünya ortalamasının
oldukça gerisinde olduğu tespitini yapan Yurdakul
şöyle konuştu: “Sadece dünyadan daha kötü
değiliz, diğer sektörlerden de daha kötüyüz
bilişim sektörünün ihracatından özellikle hizmet
ihracatından bahsediyorsak. Girişim sermayesine
erişim ise hızla gelişiyor ama OECD Türkiye’nin
oldukça altında. Tüm bu alanlara baktığımızda
bir kısır döngüden bahsediyoruz, ölçek, verimlilik,
ihracatı olmadığı için, gelir artışı olmuyor. Gelir
artışı olmadığı için, ücret artışı olmuyor ve
nitelikli insan kaynağı artışı sınırlı olabiliyor.
Ölçek, verimlilik, ihracat artışı olmuyor. Bu bir
kısır döngü.”
Çözüm noktasında birleşme ve satın almanın
son derece önemli olduğu vurgusu yapan
Yurdakul konuşmasını şöyle tamamladı: “Hem
stratejik ortaklıklar hem de son derece önemli.
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İhracat odağı ile çünkü mevcut kur seviyesinde
de ihracat odağımızın altını bir realite olarak
çizmek lazım. Artık ihracatta bir sürü yan etkisi
olmasına rağmen, çok daha kompatif rekabetçi
bir durumdayız toplamda. İhracat odağı ile ölçek,
verimlilik ve gelir artışına odaklanılması gerekiyor.
Ve temel üretim girdisi olan insan kaynağında
hem nitel hem nicel olarak geliştirilmesi
gerekiyor, bunun için de kamu desteklerinin
daha da etkinleştirilmesi gerekiyor. Birleşme ve
satın almalar için sektörün bilinmesi, tanınması,
anlaşılması son derece önemli.”
“Aklımızı kullanacağız, çünkü bizim zekâmız çok
önemli”
Açılış programında, “Evren Sabit Değil
Değişkendir” başlığı altında konuşan ve binaların
değil teknolojinin yükselişini merkeze koyan
yeni dünya düzeninde insan ile dijitalleşmenin
nasıl sentezleneceğine dikkat çeken Ekonomist
ve Akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin, “Evren
sanatında dijitalliğin bize gösterdiği şeyler çok
önemli ama dijitalliğin her şeyini olduğu gibi
kabul edemeyiz. Usumuzu, aklımızı kullanacağız,
çünkü bizim zekâmız çok önemli” dedi.
Ayrıca evrende en geçerli şeyin ahlak olduğunu
da ifade eden Alkin, Kant’ın “Ahlak güçlü olanın
yiğitliğidir” sözünü hatırlatarak güce sahipken
menfaat değil ahlak öncelediğinde evrenin
simetrisinin korunduğuna, evren sanatında
mükemmel simetriyi yaratan her şeyin yolunun
ahlaktan geçtiğine vurgu yaptı.

“ Geçmiş on yılda yeşil dönüşüm teknolojilerine
yatırım yapan start-up fonlaması 40 katına
çıkmış durumda”
Dell Tecnologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl
Hasdemir yaptığı konuşmada 2022 yılında evren
sanatı başlığına uygun gelişmeler yaşanacağını,
dijital içeriğin giderek artıp güç tüketiminin
önemli bir konu haline geleceğine dikkat çekti.
En büyük zorluktan birinin veri olacağına da
değinen Hasdemir, “Aynı zamanda sorunu
çözmedeki anahtar da veri. Daha iyi bir geleceği
verinin gücünün ışığında inşa etme şansımız var.
İki ana eğilim geleceğimizi şekillendireceği çok
açık. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik. Daha iyi bir
gelecek yani evren sanatı bu iki eğilimin kesiştiği
noktada olacak” diye konuştu.

Açılışta Işıl Hasdemir’in ardından konuşan SAP
Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, dijital
dönüşüm ve yeşil dönüşüm şu anda dünyayı
kasıp kavuran bir realite olduğunu hatırlatarak,
“Geçmiş on yılda yeşil dönüşüm teknolojilerine
yatırım yapan start-up fonlaması 40 katına

çıkmış durumda. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa
topluluğu trilyon dolar yatırım bütçesi ayırdı”
diyerek çözümün çevreci hızlı teknolojilere yatırım
yapmakta olduğuna dikkat çekti.
Kaynaklar tükenmeden önlem almak şartı
Turkcell Digital İş Servisleri Genel Müdürü
Kaan Turan konuşmasında “Gelecek geldi mi?”
sorusuna yanıt aradığını, her şeyin dijitale
evirildiği bir çağda dönüşümün her alanda
kendisini hissettirdiğini vurgulayarak, “Bunun
nedeni çok basit, çünkü dünya değişiyor.
Pandemi de bu dijital dönüşümü ve ondan
beklenenleri fazlasıyla hızlandırdı. Bunu birçok
alanda görüyoruz” diyerek dönüşümün bir
noktada zorunluluk haline geldiğini söyledi. Turan
konuşmasında, sağlık, eğitim, üretim alanındaki
dijital dönüşüme de dikkat çekti.
“ Veri koruma ve veri gizliliği konusunda yeni bir
yaşam çiçeği formu oluşturulmalı”
Commvault Türkiye Satış Müdürü İsmail Cingil
açılış programında gerçekleştirdiği “Dijital
Dönüşüm Çağında Veri Güvenliği ve Gizliliğini
Yeniden Düşünmek” başlıklı konuşmasında,
bugün bildiklerimizi bir kenara koyup veri koruma
ve veri gizliliği konusunda yeni bir yaşam çiçeği
formu oluşturulması gerektiğini dile getirerek
“Kişisel verilerin kullanımı, özel hayatın gizliliği,
ticari sırların korunması vb. birçok konuda halen
hem teknolojik hem de hukuki altyapıda kat
edeceğimiz çok fazla yol bulunmakta” dedi.

Alkin’in ardından söz alan Knowledge Club,
DevOps Ekip Lideri Erdeniz Ünvan “Yapay Zekâ ve
Gelecek” başlıklı konuşmasında dünya çapında
2021 yılında yapay zekâ pazarının beklentisinin
400 milyar dolar olduğunu söyleyerek, “Türkiye
bu pazarın neresinde yer almaktadır? Daha büyük
pay almak istiyorsak öncelikle yapmamız gereken
şey dijital transformasyon sürecimizi tamamlayıp
otomasyon sürecini her anlamda tamamlamaktır.
Makine öğrenme uygulamalarını daha çok
geliştirmeye başlamamız lazım” dedi.

Bilişim Zirvesi 21 etkinliğinin ardından, etkinlik sponsorları ve sektörün önde gelen temsilcileri bir akşam
yemeğinde bir araya gelerek, zirvenin değerlendirmesini yaptılar.
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Sürek liliği olan bir yolculuk!
“The Art of Our Universe: Zero Emissions, Zero
Waste and Zero Inequality” başlıklı sunumuyla SAP
SVP EMEA South Chief Sustainability Officer Carlos
Diaz Perez şunları söyledi:
“Endüstri devrimi insanlık tarihinde daha önce
olmayan bir ekonomik büyümeyi beraberinde
getirdi. Ama maalesef bu gelişimin bir bedeli de
var. Kaynakları öyle tüketiyoruz ki şirketler iflaslarla
karşılaşıyor, insanlar dünyevi zorluklarla başa
çıkmaya çabalıyor. Eğer hızla gerekli önlemleri
almazsak sorunlar artacak. Bu nedenle size sıfır
emisyon, sıfır atık, sıfır eşitliksizlik dünyasını
anlatmaya çalışacağım. SAP müşterilerinin
yaklaşımına baktığımızda sürdürülebilirlik
üzerinde duruyorlar. Ayrıca, gelişen tüketici
beklentileri çerçevesinde üreticiler de anlıyor ki
çevreci ürünler daha ucuz olmalı. Ayrıca şirketlerin
Birleşmiş Milletler çevre uygulamalarını anlamaları
ve gelecek birkaç yıl içinde ‘karbon sıfır hale
gelme hedefleri yetmiyor. En azından tüketiciler
bunu duymak istemiyor, bugün kullandığı ürün
veya hizmetin çevreci kurallara uygun olmasını
bekliyor. Bu yıla kadar şirketlerin yılda bir kez
sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları yeterliydi.
Ama şimdi bir fotoğraf çekmek yerine bir filmi

ortaya koyabilmeleri, bu filmin de denetlenebilir
olması, raporlamada sürdürülebilirlik ile ilgili
bilgiler vermekten ziyade şirketlerin sürdürülebilirlik
hesaplama sistemine sahip olmaları gerekiyor.
SAP bu noktada çok güçlü. Çünkü müşterimiz
olan şirketlerin finansal hesapları takibinin
ardından şimdiki öncelik sıfır emisyonlu bir yapı
kurmalarına destek olmak ve regülasyonlarda
da ye alan sürdürülebilirliği sağlamak. Kurumsal
sürdürülebilirlik direktiflerinde ayrı olarak finans
piyasası oyuncuları için de sürdürülebilirlik
kuralları var. Bankalara nereye yatırım yaptıklarına,
yatırımların ne kadarının çevreci olduğuna dair
raporlama zorunluluğu getiriyor. Avrupa Birliği’nde
(AB) bu düzenlemeler hızlı bir uyum içinde hayat
buluyor. Siz AB sınırları dışında olduğunuz için
bu kuralların sizi etkilemediğini düşünebilirsiniz.
Oysa bir AB ülkesi şirketi ile ticaret yapmak
istiyorsanız da ‘karbon uyum mekanizması’ ile
bir vergilendirme sistemi var. Benim kurallarıma
uymuyor, yine de benimle yine de ticaret yapmak
istiyorsanız bazı vergiler ödemeniz gerekiyor karbon
emisyonlarınızla ilgili. İşin temelinde geleneksel
düşünüş tarzını değiştirmek, sürdürülebilirlik
raporlamasından çıkıp sürdürülebilirlik muhasebe
sistemine geçmek gerekiyor. Arkadaki süreçleri de

kontrol etmeniz ve her şirket için spesifik olarak
detayları ortaya koyabilmek gerekiyor. Yani örneğin
ürün hattında üretim yapılan coğrafyaların her
birinde su kullanımı, çevresel uyum gibi başlıklarda
doğru adımlar attığınızı bilmeniz gerekiyor.
Artık finansal veriler sürdürülebilirlik verileri ile
buluşuyor. Buna bağlı olarak şirketinizin rotasını
güncelleyebiliyorsunuz. Çünkü günün sonunda üst
düzey C seviyesinde yönetici ne kadar vergi vermesi
gerektiğini, finansal maliyetlerini, hangi bölgelerde
sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yapması veya
yapmaması gerektiğini bilebilmek ister. Bu yönüyle
sürdürülebilirlik aslında sonu gelmeyecek bir
yolculuk. Yaptığınız ve yapacağınız yatırımları da bu
eksende takip etmeniz gerekiyor.”

Kur umsal bütünlük ve iş bir liği

Knowledge Club DevOps Mimarı Peyman
Hooshmandi Raad, Bilişim Zirvesi ’21 açılışında
“Introducing DevOps” başlıklı sunumuyla
geliştirme ve operasyon ekipleri arasında gelişen
ve güçlenen bağları şöyle anlattı:
“Günümüzde her şirket bir yazılım şirketi.
Özellikle son yıllarda küresel bazda birçok şirket
‘kendi yazılımlarını geliştiren şirketler’ halini
aldı. Yazılımınızda bir başlığı geliştirmek, yeni
bir özellik sunmak veya en azından bir güvenlik
sorununu çözmek istediğinizde asıl önemli
konu geliştiricilerin ne kadar zamanını aldığı ve
bunun yayına çıkacağı zamana kadarki süreç.
Geliştiricilerin uğraşması gereken çok sorun
var. Birçok kaynak kodu üzerinde çalışmak,
yeni özellikler geliştirmek, yeni nesil yatırımlar
ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu süreçte
düzeltmeleri gerekenler ışığında geliştirmekle
çok uğraşıyorlar, ama haftalarca beklemeleri
gerekiyor. Ta ki operasyon ekibi hemfikir olana
kadar... Birçok insan DevOps yatırımı yapıyor.
Ama birçok insan bunu ‘öğrenilebilecek bir

yetenek’ sanıyor. Oysa DevOps bir düşünüş tarzı,
birçok yeteneğin kombinasyonu. DevOps neden
önemli ve bir şirket neden bu alanda istihdam
yapmalı dediğimizde yanıt net: Geliştiriciler
ve yöneticiler arasında büyük bir boşluk var.
Yazılımlar sürekli geliştirilmesi gereken bir başlık
ve bir kere yapmakla iş bitmiyor. Kullandığınız
her uygulama bir programlama dilinde yazılıyor
ve düzenli aralıklarla güncelleniyor. BT ekibinde
bug’lar öncelikli olmak üzere yoğun bir rekabet
var. Bu yönüyle her büyük şirketin bir yazılım
ekibi var. Birçok geliştirici de bu yazılımların ve
uygulamaların işlediğinden emin olmak için
birlikte çalışıyor. Operasyon ekipleri ise hizmetlerin
doğru zamanda sunulmasından sorumlu. Onlar
kurumsal işlevselliği yüzde 99,9 garanti etmesi
gereken ekip. Çünkü sonuçta bir geliştirme veya
yama durumunda o ekipler tedirgin oluyor, yayın
başlığında hazır olmadıkları bir sorun oluşabileceği
endişesini taşıyor. Pazarda doğru zamanda yer
almak en önemlisi ve tüm birimler bunun için
uğraşıyor. Bir fikriniz varsa esas soru şirketinizin
bu fikri alıp üretime sunmasının ne kadar süreceği.
Tüm DevOps ekosistemi arasındaki fikir birliği
ile bu zamanı en aza indirmek ve pazara çıkmak
önemi. DevOps’u doğru konumlandırabilen
şirketlerde genelde bu süreç ve ekip işbirliği bir
günden az sürer. Geliştirme ekibinin çalışmasını

bitirmesiyle 12 saatten kısa zamanda operasyon
ekibi bu yapıyı yayına alır. Operasyon ekibinin
hızla yayına alabileceği bir sonuç ortaya çıkması
herkesin ortak hedefi. İki ekip arasındaki boşluğu
en aza indirmenin yolu DevOps bakış açısını doğru
konumlandırmaktan geçiyor. DevOps bir dizi
yetkinlik ve araçlar, ayrıca şirketin bakış açısında
iki yönlü değişim demek. Geliştirme ekibi farklı test
yapıları üzerinde denemeler yapar, ama geliştirme,
test ve üretim ekiplerinin de aynı ortamı, sunucuda
işleyenle aynı yapıyı kullanması gerekir. Bunu
konteynır yapıları ile yapabiliyoruz. Geliştirme
ve operasyon ekipleri birlikte iş yaptığı zaman
böylece herkes birbirinin ne istediğini hızlı biçimde
biliyor. Böylece yayına da en düşük hata riski ile
çıkabiliyorsunuz. DevOops şirketinizdeki önemli
bir değer ve bunu aşama aşama katıyorsunuz.
Otomasyon da bunun parçası ve kritik bir önemi
var. Otomasyon güncellemesi yapmak önemli, aksi
halde her şey karışır, güncelleme yapamazsınız,
ki güncelleme yapmak çok zorlu bir iş. Ayrıca
iş süreçlerinde bir uygulamanın güncellemesi
günler alabiliyor ama güvenlik için bu lüksünüz
yok. DevOps bir eğitimle öğrenebileceğiniz bir
iş değil, yaratılması ve geliştirilmesi gereken bir
bakış açısı. Her şirkette farklı olabilir, bu yüzden bir
bütün olarak DevOps odaklı olmak benim sizlere
önerimdir.”
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Ver isi olan
kazanıyor
ama dahası da
şar t!
Bilişim Zirvesi ‘21 Evren Sanatı etkinliğinin
açılışının ardından günün ikinci yarısı
Büyük Salon’da “Büyük Veri ve Analitik
Teknolojileri Platformu” ile başladı. Açılışı
yapan isim ise “Analitik ile Evren Sanatı”
başlıklı konuşmasıyla KPMG Türkiye Bilgi
Teknolojileri Kıdemli Müdürü Sinan Baş
oldu. Analitiğin önemine dikkat çekerek
konuşmasına başlayan Sinan Baş’ın belirttiği
gibi, analitik kapsamında odaklanılması
gereken ilk alan; veri. “Çok fazla verinin tek
bir yerden tutulması ile birlikte bu, bilgiveri sahibi organizasyonlardan korkulup
korkulmaması gerektiği sorusunu ortaya
çıkarıyor” saptamasını paylaşan Sinan
Baş, önemli bir değişime dikkat çekti.
Piyasa değerlemelerine bakıldığında
2008 yılında büyük organizasyonların ilk
sıralarında perakende ve petrol şirketleri
gelirken, 2020’nin son çeyreğinin ilk beşine
bakıldığında ise büyük organizasyonların artık
veri teknolojileri ile uğraşan, büyük veriyi
yöneten organizasyonlar olduğunu görülüyor.
Sinan Baş’ın belirttiği gibi, veri analitiği
temel olarak; kuralların olduğu, verinin bir
vizyon ile ilişkilendirip kararların alınmasını
içeriyor. “Tanımlayıcı analitik, mevcutta
bulunduğumuz durumun, önceki durumla
karşılaştırılarak bir karar almayı ifade ediyor”
açıklamasını yapan Sinan Baş, analitik odaklı

açıklamalarına şöyle devam etti:
“Teşhis – diagnostik analitik; biraz daha bir
şeyin neden olduğuna odaklanan kısım.
Havaların ısınıp gazoz tüketiminin arttığını
diagnostik analitik ile ortaya koymanız
mümkündür. Tahmine dayalı analitik; pratiğe
dayalı analitik olarak karşımıza çıkıyor.
Gerçekleşmesi muhtemel olan, üzerine yorum
yaptığımız konuları içeriyor. En son sıcak
bir hava yaşandığında gazoz satışlarına ne
olduğu, önümüzdeki yaz sıcaklığının gazoz
satışlarımıza nasıl etki edeceği konularını
ifade ederken tahmine dayalı analitik
gerçekleştirmiş oluyoruz. Kuralcı analitik ise
biraz daha kompleks, bize önerilerle gelen
analitik durumunda. Son 5 yılın sıcaklıklarının
ortalamasını alarak, önümüzdeki yazın da
çok sıcak geçeceğini tahmin ederek sahip
olduğumuz gazoz miktarını artırmak ya da
hafta sonu da mesai yapmak gibi noktalarda
da kuralcı analitik devreye giriyor.”
Veri okuryazarlığı giderek gelişiyor
Günümüzde ve gelecekte veri üzerinden
daha sağlıklı analizler gerçekleştirebilmek,
sentezler oluşturabilmek, içgörüler
sağlayabilmek önem kazanıyor. “Kişisel
içgörüler; deneyimlerimiz, bilgimiz ve
bunların üzerine inşa ettiğimiz yorumlar,
tahminlerle oluşur. Bunu gerçek veri,

rakamlarla ilişkilendirdiğimizde ortaya çıkan
içgörüler, veriler üzerinden oluşturulmuş
içgörüler olarak karşımıza çıkıyor” diyen
Sinan Baş’ın belirttiği gibi, stratejiler
belirleyebilmek, kararlar alabilmek
noktasında içgörüler önem arz ediyor.
Bunun temelini oluşturan veri okuryazarlığı
başlığında bilgi, eğitim, kullanılabilirlik, akıl
ve farkındalık birey tarafından sahip olunması
gereken parametreler olarak öne çıkıyor. “ Veri
okuryazarlığının artmasıyla karar verme işlem
süreçleri de azaldı” saptamasını yapan Sinan
Baş’ın söylediği gibi, daha az zamanda daha
hızlı bir şekilde beklentiler karşılanabiliyor.
Bu arada veri okuryazarlığını artırmak, verinin
demokratikleştirilmesini de açıklamayı
içeriyor. Bu yorumu yapan Sinan Baş’ın
belirttiği gibi, eskiden standart raporlamalar
analitik uzmanları tarafından gerçekleştirilen
bir süreçken, günümüzde herkesin veri ile
ilgilenerek veri ile ilgili kararlar alabildiği
noktaya geldi. “Bu doğrultuda veri ile ilgili
aksiyonlar herkes tarafından gerçekleştirilmeli
ki, veri üzerinden aksiyonları herkes alabilsin”
vurgusunu yapan Sinan Baş, şöyle devam
etti:
“ Veri teknolojileri hızla değişiyor, gelişiyor.
Geleneksel yaklaşımda veriyi yöneten
organizasyonlar tek bir yerden veriyi alıp
çalışırlarken, bulut teknolojileri, IoT gibi
teknolojilerin aktif olarak kullanıldığı
günümüzde, organizasyonların birden
fazla kanal üzerinden veri sağlamasının
gerekliliği pek çok yerdeki veriyi tek bir
görünüm üzerinden işlemler yapılabildiği
noktaya doğru götürüyor. Analitik çalışmalar,
analitik çalışmaların merkeze alınıp analitik
yeteneklerden iş değerleri üretme noktasına
doğru ilerliyor. Veri analitiği trendleri
kapsamında, veri okuryazarlığının artık
bir KPI olması, platformlar yerine içgörü
sistemlerinin karşımıza çıkması söz konusu
olacak. Çünkü hazır platformlar üzerinden
yapılan analitik çalışmalar artık trend olma
yönünü kaybettiler. Grafik tasarımı, iş analisti,
iş kullanıcıları gibi iş kollarının kullandığı
yöntemlerin kesişiminde “veri hikayeciliği”
kavramı ortaya çıkıyor. Bu, şu an veri

a
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analitiğinde zayıf bir nokta. İlerideki gelişim
ile birlikte veri hikayeciliğinin devreye girip
veriyi anlamlandırma, veri üzerinden karar
alma noktasında bize imkan sağlayacağına
tanık olacağız.”
İletişim platformları veri yönetiminde etkili
“İletişimimizin Ardındaki Veri” başlıklı
sunumuyla Bircom CEO’su Can İlkhan,
iletişim platformlarındaki gelişime işaret
etti. Zoom ile birlikte birçok iletişim
platformunun altında veri sunulduğunu
belirten Can İlkhan, yeni normal ile birlikte
modern hibrit çalışma ortamımızda daha
önce bulunmayan bazı yerlerden de veri
toplamaya başladığımıza vurgu yaptı. Tüm
bu yenilikler büyük veri içinde anlamlı bir yer
edinmeye de başladı. Küresel bazda birçok
kurum şu anda coğrafi olarak dağılmış ofisleri
ve çalışanları üzerinde daha fazla denetime
ihtiyaç duyuyorlar. Bir video platformu
olarak bu hizmetleri sunarken, raporlama ve
analitiğin de bu işin çok önemli bir bacağı
olduğunu hatırlatan Can İlkhan, “ Yeni
iletişim odaklı veri kaynakları kapsamında
Zoom Rooms, ilginç bir konuma sahip.
Bunlar, yazılım tabanlı konferans odaları.
Gerçek dünya ile dijital ortam arasında
iletişim kuran hibrit çalışma modellerinde
hayatlarını devam ettiren çalışanların
kullandığı sanal konferans odaları. Bunlar
çok farklı boyutlarda ve çok küçük toplantı
odalarından, çok büyük oditoryumlara dek
genişleyebilen alanlardan bahsediyoruz”
bilgisini verdi. Bu modern çalışma ortamlarını
veri ile birlikte daha anlamlı, dijital ortamla
bir arada yönetebilir hale geldiklerine işaret
eden Can İlkhan, tüm bu alanlarda çeşitli
sensörler aracılığıyla odaların sıcaklığı,
hava kalitesi, toplantıya katılan çalışan
sayıları gibi verileri işleyip kurumlarla bu
paylaşımı gerçekleştirebildikleri örneğini
verdi. Bu verileri toplayabilmek adına bir
de donanım katmanına ihtiyaç duyuluyor.
Burada da büyük veriyi toplayabilen cihazlar
gündeme geliyor. “Burada Türkiye’de
tanıtımını yaptığımız Neat markasıyla çok
farklı çalışma ortamlarına ulaşabiliyoruz”
diyen Can İlkhan, sadece toplantı odalarında
değil, çalışma masalarında da değişiklikler
olduğunu hatırlattı. Bunun bir örneği olarak
daha yalın, dağınıklık olmadığı masalarda
veriyi kullanabildiğimiz cihazlara sahibiz.
İletişim platformlarıyla verinin yönetilmesi
kapsamındaki yenilikçi yaklaşımda Zoom’un
önemine işaret eden Can İlkhan, şöyle devam
etti:

standartlarda sınıyoruz, denetimlerden
geçiyoruz. Son 3-4 yılda özellikle ISO
10002:2014 sertifikasyonu konusunda ciddi
bir süreç çalışmamız var. Bunların hepsi
güçlü iş ortaklarımız sayesinde oluyor. Birçok
dünya markasını Türkiye’de temsil ediyoruz.
Müşterilerle olan birlikteliklerle de sürekli
kendimizi geliştirdiğimiz bir yapıya sahibiz.
Son 10 yılda 8 kez Deloitte’nin düzenlediği
Türkiye’de en hızlı büyüyen 50 şirket arasında
listelenme fırsatımız oldu. Bu konularda
bizlerle çalışmak isteyen herkese ücretsiz
demolar gerçekleştirip modern iş ortamlarıyla
veri alanlarını birleştirebilmek için inovatif
yaklaşımlar sergilemeye çalışıyoruz.”
İş birimi ile birlikte sürekli entegrasyon!
"Büyük Veri ve Analitik Projelerinde Süreç
Yaklaşımı" başlıklı sunumuyla Fibabanka
Veri Analitiği Yöneticisi Ümit Tığrak söz
aldı. Özellikle büyük organizasyonlarda
veri analitiği projelerinin hayata geçirilmesi
problemli olabiliyor. Bu problemler,
Ümit Tığrak’ın işaret ettiği gibi, ilgili
organizasyonların olgunluk seviyesine
göre çeşitleniyor ve günün sonunda
pek çok projenin hayata geçmeden yok

olmasına sebep olabiliyor. Tığrak’a göre,
bu problemlerden bir tanesi, iş birimleri ile
analitik arasında yeterli koordinasyonun
olmaması ya da bu ekiplerin üzerlerindeki
görev tanımlarının net olmaması. Makine
öğrenmesi yaşam gelişim döngüsü de
Tığrak’ın belirttiği gibi, yazılım gelişimi yaşam
döngüsünden pek çok noktada farklılık
gösteriyor. Hatta temelde iş birimlerindeki
ihtiyaç baştan çok net olsa dahi analitik
tarafta bu işin yapılabilirliği baştan
söylenemeyebiliyor. İhtiyaç ve beklentiler
nispetinde ilk aşamada veri toplama aşaması
oluyor. Verinin temizlenmesi, işlenmesi
aşamasından sonra ise modellenme aşaması
geliyor. Testlerden geçip yeterli koşullar
sağlandığında modelin kullanıma alınma,
çeşitli birimlere entegrasyonu ve sürekli
kontrolü aşaması var. Analitik projeler
kapsamında şirketlerdeki genel yaklaşım, iş
birimlerinin projenin ne olduğunu söylemesi,
ilgili veri kaynaklarının paylaşılması ve belirli
bir süre sonrasında analitik ekiplerden çözüm
istenmesi şeklinde gerçekleşiyor. “Biz bunun
doğru olmadığını düşünüyoruz ve önerdiğimiz
yapı iş birimi ile birlikte sürekli entegrasyon
içerisinde olup ilerleyerek bir taraftaki analitik

“Çünkü Zoom size sadece veriyi sunmakla
kalmıyor, bu veriyi işleyerek kendisini
iyileştirmeye devam ediyor. Bu çözümlerin
kurumsal alanlarda kullanılması adına önemli
çözümler sunuyoruz. Bu alanda bizim için en
önemli şey, kusursuz bir müşteri deneyimi
oluşturmak. Bu noktada kendimizi en yüksek
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kabiliyeti ve diğer taraftaki süreç ve iş bilgisini
doğru şekilde harmanlamak suretiyle iki tarafı
da tatmin edecek şekilde gerekli kriterleri
inşa edecek bir yapıyı oluşturmak şeklinde”
vurgusunu yapan Ümit Tığrak, şöyle devam
etti:
“Problemin tanımlanması kapsamında
yapılması gereken ilk iş, çözüme odaklanmak
yerine sürecin anlaşılması. Bunun
ardından gerçek hayatta hangi kapsamda
kullanılacağına ilişkin safhaya geçilebilir.
İlgili çözümün hangi tip müşterilerde ve
çözümlerde kullanılacağının belirlenmesi,
sonradan yaşanacak problemlerin önüne
geçecektir. Son olarak neyin başarılı olarak
kabul edileceğinin baştan belirlenmesi ve
herkesin hemfikir olduğu bir metrikte el
sıkışılması çok önemli. Böylelikle iş birimi,
analitik, üst yönetimde çalışmaya yönelik
beklentilerin sonuçlanması sağlanır.
Veri analizi aşamasında eldeki mevcut
problemin nasıl çözüleceğine odaklanılıyor.
Bu noktada ilk odak, problemleri çözmeye
yönelik hipotezlerde olacak. Hipotezleri,
alanında uzman iş ekipleri ve çalışanlarıyla
birlikte oluşturmalıyız. Bu hipotezleri test
ederek gerçekten elimizdeki problemi
karşılayabildiğini görmeliyiz. Çoğu iş modeli,
kompleks iş modelleme aşamasına gerek
duymadan veri analizi yöntemiyle süreç
iyileşmesine dönebiliyor. Elimizde yeterli veri,
anlamlı hipotez varsa devam edip modelleme
sürecine geçerek şirket içinde daha büyük
bir katkı sağlamak daha doğru bir yol olacak.
Modelleme aşamasında çoğunlukla makine
öğrenmesinden bahsediyoruz. Performans
takip aşamasında ana amacımız; elde edilen
gözlem ve bulgunun iş birimleri tarafından
alınabilecek aksiyonlara dönüşebilmesini
sağlamak, böylelikle iş birimlerine
yapılan çalışma ile ilgili bilgi sağlamak.
Analitik projelerdeki sürecin modelleme
aşamalarından bahsedecek olursak problem
tipinin belirlenmesi gerekiyor. Arkasından
eldeki verilerden keşif analizi ve verilerin
tekrar gözden geçirilmesi aşaması var. En iyi
değişkenleri, en iyi modellerle kombinleyip
en iyi model parametreleriyle optimizasyonun
yapılmasının ardından final modele ulaşılıyor.
Model gelişiminin ardından model takip
aşamasının herkes tarafından erişilebilir
bir ortamda sergilenmesi modern şeffaflığı
açısından da önem taşıyor. Aynı zamanda iş
birimlerinin hipotezleri hızlı bir şekilde kontrol
edip yorumlayacağı simülasyon ekranlarının
da geliştirilmesi, organizasyondaki olgunluk
seviyesini artıracaktır. Böylelikle daha kaliteli

hipotez önerileri, proje talepleri iş birimlerine
gelecektir.”
Hibrit sistemler blockchain’in merkezinde
konumlanıyor
"Blockchain Destekli Hızlı Yazılım Geliştirme
Platform" başlıklı buluşmada Eva ICT
CEO'su Cihan Meriç Kaymaz sordu, iCredible
CEO'su Mustafa El-Aliwat yanıtladı. Cihan
Meriç Kaymaz’ın ‘Blockchain, bankacılığın
geleceğinde nasıl bir konuma sahip?’
sorusuna yanıt veren Mustafa El-Aliwat,
kurumsal olarak iki ana odaklarını yazılım
otomasyonu kapsamında ekiplerin nasıl daha
hızlı kod geliştirebilecekleri, ikinci olarak da
blockchain olarak tanımladı. “Müşterilerimizle
çalışırken, ilgili projenin blockchain'e
uygun olup olmadığına bakıyoruz” bilgisini
veren Mustafa El-Aliwat, kurumsal dünyada
blockchain uygularken genellikle hibrit
sistemler kurguladıklarına işaret etti. Yani
konvansiyonel sistemler ve blockchain'i
birlikte konumlandırarak her iki taraftan da
faydalanmak esas. Blockchain, veri yedekliliği
sağlıyor. “Borsa İstanbul'un altında 4 tane
ayrı şirket var. BT sistemleri farklı olmasına
rağmen bu dört şirketin kendileri arasında
paylaşmaları gereken veri setleri vardı. Bunları
blockchain üzerinde birleştirdik. Çünkü
blockchain bunu otomatik olarak yapıyor. Bir
tanesi eksik olsa bile siz diğerlerinden hizmet
almaya devam edebiliyorsunuz. Sistem olası
bir boşluk halinde aradaki açığı gidererek
hizmet vermeye devam ediyor” örneğini
veren Mustafa El-Aliwat’e göre, blockchain'in
çok güzel getirileri var. Cihan Meriç Kaymaz’ın
‘Blockchain mimarisi dünyaya iyi geliyor mu?’
sorusuna Mustafa El-Aliwat, şu yanıtı
verdi:

“Aslında bu bir mutabakat mekanizması. Bu
mutabakat sisteminin farklı yönleri var. Bir
tanesi; ‘proof of work’, yani herkesin bildiği
şekliyle ‘madencilik’. Madencilik çok donanım
gücü gerektiren bir denklem, o yüzden
elektrik yakıyor. Şu an madenciliğin ihtiyaç
duyduğu elektrik, bankacıların harcadığı
elektrikten daha az. Bunun proof of state,
proof of authority gibi yöntemleri var. Bunlar
da, donanım gücüne ihtiyaç duymayan
mekanizmalar. Madenciliğe göre çok daha
yeşil dostu olduğunu söyleyebiliriz. Yazılım
ağırlıklı olmamızdan kaynaklı bir şeyler satın
alıyor, geliştirmelerde bulunuyor, bakımını
yapıyoruz. Daha küçük ekiplerle daha kaliteli,
hızlı yapmaya ve standart yakalamaya
çalışıyoruz. Ben bankada çalışırken 500
kişilik bir yazılım ekibimiz vardı. Daha
küçük ölçekli şirketlerde ise daha az kişiyle
büyük işlere soyunmanız, bu durumda sizin
hamallık işinden kurtulmanız gerekiyor. Daha
katma değeri olan ince işlere odaklanmak
istiyorsunuz. Süreçlerin, akışların ne olduğuna
göre değişir; ama büyük projelerde radikal
düşüşler meydana getirebiliyoruz. Bazen 6
aylık bir proje 3, 2 aya düşebiliyor.”
"Anlık Üretilen Devasa Veriler ve İleri
Teknolojiler" başlıklı paneli Teknolojide
Kadın Derneği (Wtech) Kurucu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Zehra Öney yönetti. AgeSA
İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Aziz Fahri Arkan, Mopaş e-Ticaret Müdürü
Bahadır Kumrallar, Bircom CEO'su Can
İlkhan ve SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Ozan
Uzun'un katıldığı panelde farklı sektörlerin
veri üretim trendleri ve bu alanda beklentileri,
sektör ve şirket bazında farklı teknolojilerin
veri depolama ve veri işleme gibi alanlarda
konumu değerlendirildi.
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Toplumsal
or tak nok tanın
temeli
IOT olacak

Bilişim Zirvesi '21, Büyük Salon'da Son IoT
Sistemler Platformu'na evsahipliği yaptı. Günün
ikinci yarısındaki platform buluşmasında açılışı
Ernst & Young Türkiye Kıdemli Müdürü Sertaç
Özköse, "Uç Noktalar Sanatı" başlığında yaptı.
Kendi kariyer geçmişi hakkında bilgiler vererek
konuşmasına başlayan Sertaç Özköse’nin dikkat
çektiği gibi, IoT konusu önemli bir başlık ve 4.
Sanayi Devrimi’nin önemli bir bileşeni. Hızlı
gelişen teknoloji paralelinde küresel gelişmeleri
takip etmenin önemine işaret eden Sertaç Özköse,
IoT odaklı projeleri hakkında şu bilgileri
paylaştı:
“Bu projelerin temelinde nesnelerle herhangi
bir araçla fiziksel ve dijital dünyada bir köprü
olan IoT ne kadar doğru ve verimli bir şekilde
kullanılırsa, o kadar etki yaratabiliyor. Son
dönemde pandemi süreci gibi durumlarda
bütün dünyadaki insanların ihtiyaçlarına birçok
noktada destek olmaya, IoT tarafıyla yapılan
birçok güçlendirmeler hepimize destek oldu.
Türkiye’nin en büyük hastane gruplarından
bazıları ile yaptığımız projelerde, online muayene,
özellikle pandeminin ilk sürecinde online
muayene süreçleri çok popüler olmaya başladı.
Biz bununla kalmadık, devamında farklı farklı
noktalarda geliştirmeler sağladık. Yoğun bakım
ünitelerindeki müdahaleleri belli başlı robotlarla
yapma fikri üzerinden bir proje geliştirdik. Bunun
gibi örnekler birçok noktada hayatımıza ileriki
dönemlerde dahil olacak. Yapay zeka, büyük veri,
IoT ve verilerin birleştiği noktada her sektöre,
her alana, kişilere çok rahat ulaşabileceğimiz,
kişilerin davranışlarını kontrol edebileceğimiz,
davranış hareketlerine göre birçok noktada
yönlendirebileceğiniz uygulamalar ve bunlarla
ilgili gelişim alanları mevcut. IoT gelecekte
hepimizin bir noktada çok önemli bir parçası
olacak.”

Günü kaçırmamamız gerek
Belli bir noktada insanların psikolojik olarak
isteklerini bile yorumlayabilen ve bunlara
göre hareket alanı yaratabilen, hem satış hem
pazarlama hem ihtiyaçların giderilme anlamında
hayatımızda her şey yapay zeka ile IoT’nin
birleştiği noktalarda pek çok gelişimi beraberinde
getirecek. Bu beklentisini dile getiren Sertaç
Özköse’nin dikkat çektiği gibi ülkemizin birçok
farklı gündemi var. Ama Amerika, Avrupa gibi
gelişmiş ülkeler çok farklı durumdalar. “Bizim o
noktalara yetişmemiz, günü ve anı kaçırmamamız
gerek” vurgusunu yapan Özköse, şöyle devam etti:
“Bu ülkenin çalışanları olarak elimizden geleni
yapıyoruz ama kendi gündemimizde boğulmayıp,
teknolojideki gelişimleri, IoT dünyasında, yapay
zeka dünyasındaki gelişimleri çok iyi takip
etmemizin hepimize faydaları, hem verimlilik
anlamında hem gelişen teknolojiler anlamında,
gelişen ülkelerin sermayeleri anlamında çok etkili
olacak. Buralarda alacağımız çok yol var. Buradaki
katılımcılarımız, sponsorlarımızın amacı da bu
zaten. Teknolojiyi daha hızlı yakalama anlamında
bir enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Sonuç olarak popülasyon olarak teknolojiyi yoğun
olarak kullanan bir ülkeyiz. Buradaki potansiyel
hem şirketlerin hem bizlerin hem buradaki
katılımcıların, tüm bu işle ilgilenen sektördeki
profesyonellerin birçok farklı fırsatı olduğunu
düşünüyoruz. Hepimiz kendi etrafımızda

gördüğümüz, yaşadığımız durumda teknolojiye
ne kadar aç bir durumda olduğumuzu görüyoruz.
Birçok fırsatımız var, birçok farklı noktada farklı
deneyimler yaşayabiliriz. Birçok teşvik de var
devletin bize verdiği, bunları iyi takip edip iyi
bir şekilde projeleştirebilirsek birçok noktada
teknokentlerle işbirliği gibi çeşitli
aktivitelerde bulunduğumuzda IoT
dünyasının daha başındayız. Daha da ileriye
gideceğimizi çok daha farklı projelerle, çok daha
yeni deneyimler yaşayacağımızı düşünüyorum.”
Endüstriyel sürdürülebilirlik üçlüsü
"Geleceğin Endüstrileri ve Sürdürülebilir
Dönüşüm" başlıklı toplantı, Schneider Electric
Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Son Kullanıcı
ve Sistem Entegratörleri Kanal Müdürü Naci
Yurdakul ve SASA Otomasyon Teknolojileri ve
Dijital Dönüşüm Yöneticisi Gürol Gençel'i bir
araya getirdi.
Naci Yurdakul’un dikkat çektiği gibi, dünya
genelinde yaşanan pandemi ve iklim değişikliği
nedeniyle endüstriyel dünyanın kritik bir eşikte
olduğunu görüyoruz. Bu noktada endüstriyel
işletmeler yalnızca dünyanın sürdürülebilirliği
için değil, kendi üretim ve süreçlerinin de
sürdürülebilir olması için çok daha fazla
otomasyon, ekolojik verimlilik ve çevikliğe
ihtiyaç duyuyor. “Bize göre tüm bu özellikler,
verimlilik, esneklik, sürdürülebilirlik yakından
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bağlantılı. Hepsi de birbirine dayanıyor. Biz
de buna endüstriyel sürdürülebilirlik üçlüsü
diyoruz” açıklamasını paylaşan Naci Yurdakul’a
göre, modern dünyada endüstriyel bir esneklik,
operasyonel çeviklikler, toplumsal ve çevreye
karşı olan sorumluluklarımız var. Bunların bir
araya gelmesi ile daha sürdürülebilir bir gelecek
inşa etmiş olacağız. Bunun nasıl yapılacağı
konusunda SASA’nın stratejisinin önemine
işaret eden Naci Yurdakul, endüstriyel dönüşüm
konusunda detayları paylaşmak üzere sözü Gürol
Gençel’e bıraktı:
Birbiriyle konuşan sistemler
“Bu yolculuk çok zor ve sürekli bir yolculuk. Bu
yolculuğa çıkılması günümüz dünyasında artık
bir mecburiyet. Bu zamanda her kaybettiğimiz
gün bizim geleceğimizden kaybettiğimiz proje
olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz süreçlere çıkmak
için ilk önce iyi bir yol haritası çizmek gerekiyor.
Büyük tesisler SASA Polyester belli bir noktada
ve bu noktayı günümüz teknolojileri ile en son
nokta neresiyse oraya doğru bir yol haritamız
var. o tarafa doğru gidiyoruz fakat bu işe yeni
başlayacak belli bir noktaya gelmiş fabrikalar,
endüstri tesisleri için ilk önce kavramların
çok iyi oturtulması gerekiyor. İkinci öncelik
hedeflerini doğru seçmeleri gerekiyor. Ondan
sonra da onun altyapılarında her bir noktada bu
süreci nasıl değerlendireceklerini, kavramları
nasıl oturtacaklarını ve bunu nasıl bir kurum
kültürü haline geleceğini tanımlaması gerekiyor.
İlk adım en zor olanı. Dijitalizasyon konusuna
baktığımızda büyük bir deryadan bahsediyoruz.
Bu deryada her disiplin bu noktaya farklı bakış
açısı ile bakıyor. Bakım tarafı ile konuştuğunuzda
benim dijital süreçlerim şöyle olsun diye bakıyor.
Kaliteye gidiyorsunuz. Kalitede bambaşka bir
iş akışı, bambaşka bir talep meydana geliyor.
İş güvenliği ile konuştuğunuzda size bambaşka
bir harita çıkartıyor. Operasyona gittiğinizde
zaten endüstrinin göbeğinde operasyon ve
otomasyon; onlar da apayrı bir senaryo çiziyor.
Bu senaryoların tamamını bir ortak paydada
bir masada oturup bunu hep beraber, kolektif
bir grupla yapmanız gerekiyor. Geleneksel
yöntemler artık bazı noktalarda hantallaştırıyor
sizi. Daha dinamik bir yönteme, gerekiyorsa farklı
bir yaklaşıma bakışınızı çevirmeniz gerekiyor.
Yıllardan beri kurumda böyle yapıyoruz değil,
10 sene sonra şuraya gitmek istiyorsak biz bunu
böyle yapmalıyız dememiz gerekiyor. Bu dijital
dönüşümü bir yapboz gibi algılayıp, puzzle’ın
parçalarını doğru bir şekilde konumlandırmamız
gerekiyor. Üst yönetimdeki genel müdürlerimiz,
genel müdür yardımcılarımız, yönetim kurulu
bir telefonla bir data setine baktığında alt tarafta
inanılmaz bir genişlik var. bu süreçteki en alt
nokta sizin sahadaki enstrümanınız, sahadaki
bilginiz. Yıllardan beri de IT tarafındaki konsepti
konuşmak gerekirse, tek bir düzlemde bir
yazılımımız var. Bir iş zekası yazılımımız var.
Buna manuel veri koyuyoruz ve manuel bir rapor
alıyoruz. Arkadaki süreçler tek düzlemdeydi. Şimdi
karşılaştığımız nokta birbiriyle konuşan sistemler

mimarisi. Puzzle’ı doğru noktaya koyduğumuz
yerde bir sonraki aşamada hangi sistemle ne
konuşulması gerektiğini önden bilmemiz, tanımını
yapmış olmamız lazım. Endüstri sektöründeki
işleri zorlayacak en önemli nokta, sahadan verinin
adım adım yukarıdaki seviyelere ulaştırılması.
Burası gerçekten zor bir süreç. Çünkü bu süreçte
tanımladığınız doğru haberleşme sistemleri, doğru
entegrasyonları tanımlamanız gerekiyor. İlerleyen
zamanda puzzle’daki bir parça yerine oturmadığı
zaman bir bütünü bozabiliyor.”
Dönüşüme uyum öncelik olmalı
"Endüstride Anlık Üretim Takip Sistemi ve 5G
MPN" başlıklı toplantıyı Eva ICT CEO'su Cihan
Meriç Kaymaz yönetti. Katılımcılar ise Cormind
CDTO'su Erçin Temel ve GTENT Yönetim
Kurulu Üyesi Güneri Dürmüş oldu. Cihan Meriç
Kaymaz’ın belirttiği gibi, dünya artık bize kolektif
zekayı, işbirliklerini ve stratejik zekayı getiriyor.
Buna göre, insan odaklı ve bildiğimiz kavramlar
üzerinden transformasyonu tanımlarsak ve
okumaya çalışırsak bir fabrikada en üst seviyeden
en alt seviyeye kadar tüm paydaşların bütünleşik
zekasını ifade ediyor. “Sistem entegratörlüğü ve
sistem transformasyonluğu misyonu ile kendimizi
müşteri ihtiyaçları çok büyük ve hızlı üreticilere
göre lokal üreticilerimizin bir ihtiyaca yönelik
onlarca çözümüyle bir terzi usulü o kurumun tam
DNA dokusuna sahip olacak bir dizayn oluşturma”
kurumsal hedefine işaret eden Cihan Meriç
Kaymaz, devam etti:
“Yazılım şirketlerimiz Endüstri 4.0’ın ana başlığı
ve her ana başlığın altındaki onlarca başlıktaki bir
çözüm kurgusunda çalışıyorlar. Bizim oradaki tüm
kırılımlarımızı orada konumlandırıp, müşteriye
teslimat ve proje ve düşünce seti ile teslim
etmekle kendimizi mükellef buluyoruz.”
5G, endüstride dönüm noktası olacak
Erçin Temel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de savunma sanayisinin ciddi yatırımları olduğuna
işaret etti ve ciddi ihtiyaçları da hatırlattı. Bu
kapsam özelinde geliştirilen dijital çözümler
makinelerin verimliliğinden tutun kayıpların
azaltılmasına kadar giden çok çeşitli süreçlerde
yer alabiliyor. Erçin Temel’e göre, makinenin

verisini toplamak mümkün. Asıl önemlisi ise
bunun anlamlandırılması, projeye yönelik,
müşteriye yönelik ihtiyacın giderilmesi, o
programın anlaşılması. Bu konuda kapsamlı destek
sunduklarına değinen Erçin Temel’in ardıından söz
alan Güneri Dürmüş, şu bilgileri verdi:
“5G projesinde 16 şirket ve 3 operatörümüz ile
başladık ve 2021 Mart ayında bitti proje. Şimdi
ticarileşme tarafıyla ilgili devam ediyoruz.
Prototiplerimiz tamamlandı. Ticarileşme
anlamında operatör laboratuvarlarından
testler başladı. Yurtdışında birtakım faaliyetler
başladı. GTENT’in kuruluş amacı da aslında tek
bir noktadan tüm bu ekosistemdeki ürünleri
hem yurtiçi hem de global olarak satışını
gerçekleştirebilmek. 5G özellikle endüstri tarafında
gelişmek üzere planlandı. 5G’yi geçtiğiniz anda
sizin hem sanayiniz, hem tarımınız, eğitim
uygulamaları, sağlık uygulamaları inanılmaz bir
şekilde katlanarak ülkenin GSMH’sına büyük
katkıları oluyor. Biz GTENT olarak mobil privated
network dediğimiz konseptte aslında küçük bir
şebeke kuruyoruz. İçinde bir çekirdek şebekesi,
baz istasyonları, transmisyon ekipmanları var.
Ama tamamen kapalı. Bu da çok yüksek hızlı, çok
yüksek güvenilirlikli ve kontrolü çok yüksek bir
şebeke altyapısı oluşturuyor.”
Platform toplantısı, "Davranışların İnterneti
ve Sınır Bilişim" başlıklı panelle tamamlandı.
Dijitohum Kurucusu Engin Işık'ın yönettiği
panelin katılımcıları ise İGDAŞ Bilgi Sistemleri
Müdürü Arcun Tanju, Türk Telekom BT Kurumsal
Mimari Grup Müdürü Erkan Yücekaya, Schneider
Electric Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Son
Kullanıcı ve Sistem Entegratörleri Kanal Müdürü
Naci Yurdakul ve Dell Technologies Son Kullanıcı
Sistemleri Ülke Satış Lideri Ümit Yeşiltaş oldu.
Pandemi ile birlikte hemen hemen her sektörde
dijitalleşmenin öneminin ve gerekliliğinin açıkça
kendini gösterdiğine dikkat çeken panelistlere
göre, davranışların interneti ile elde edilen
verilerin davranışları değiştirmek için kullanılacağı
bir sürece girmiş bulunuyoruz. Temelinde
şirketlerin öncelikle insan davranışlarını daha
yakından tanımaya çalışacakları ve insanlarla
ilgili yürütebilecekleri her çalışmada bu verilerden
faydalanacakları bir dünya bizi bekliyor.
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Dijitalleşmenin
katma değer i
yapay zekada
saklı!
gerektiğini düşünüyoruz. İçte dijitalleşemeyenin, işte
de dijitalleşemeyeceğini söylüyorum. Vizyonumuz
kapsamında tüm kanallarımızı, araçlarımızı, mobile
sığdırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bankanın tüm
dijital kullanım alanlarında artışlar görüyoruz. Tüm
finans sektörünün ortalaması olarak söyleyebilirim
ki, her 10 ödemenin 9'u dijital platformlardan
gerçekleşiyor. Yapay zeka, chatbotlar aracılığıyla
bunların fonksiyonlarının artacağını düşünüyoruz.”

Açılışın ardından Salon 1'de "Dijital İş Süreçleri, RPA ve
Yapay Zeka Platformu" katılımcılarla buluştu. "Dijital
Platformlar" başlıklı sunumuyla Vakıf Katılım Bankası
CIO'su Mehmet Bütün, dijital platformların özellikle
pandemi ile birlikte hayatımıza yaptığı değişiklikler
ve etkileri ile ilgili bilgiler paylaştı. Mehmet Bütün’ün
dikkat çektiği gibi, pandemi dönemi ile birlikte tüketim
alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, iletişim şekillerimiz,
modellerimiz, sosyal yaşam, bankacılık ve finans
olarak temel dikeylerde değişim kendini gösterdi.
Dijital platformların hayatımızdaki etkileri ise arttı.
“Planlara dahil olmayan bazı durumları pandemi
bize kazandırdı” saptamasını yapan Mehmet Bütün’e
göre, pandeminin yaşattığı ‘hız’ önemli bir parametre
oldu. İnternetten alışverişe yönelik olumsuz görüşleri
olan pek çok kişinin görüşlerinin bu dönemde
değişmesi buna önemli bir örnek. Pandemi dönemi,
küresel bazda olduğu gibi doğal olarak Türkiye’de de
internet, sosyal medya ve akıllı telefon kullanımının
artışını beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanımı
kapsamında öne çıkan platformların kullanımında
artışa işaret eden Mehmet Bütün, trafiğin çok ciddi
artması paralelinde tüketim alışkanlıklarının büyük
bir şekilde dijitale kaydığına dikkat çekti. İnternet
kullanıcılarının ayda en az bir kez giriş yaptığı
mobil uygulamalara bakıldığında ise mesajlaşma
uygulamalarının başı çektiği görülüyor. Her 100
kişiden 87'si televizyon ya da video platformlarını
kullanıyor. Alışveriş uygulamalarında da ciddi
artışlar var. Her 100 kişiden 68'i mutlaka bir alışveriş
uygulamasına giriyor. Fiziksel angajmanların daha da
azaldığı dünyada her 100 kişiden 48'i banka ve finans
uygulamalarını kullanıyor. Mehmet Bütün’e göre,
e-ticaret'e ise ayrı bir parantez açmak lazım. Mehmet
Bütün’ün belirttiği gibi, fiziksel mağazacılık ile online
mağazacılık birbirinin içerisine geçmiş durumda.

Dijital müzik ve video oyunlarındaki artışlar da dikkat
çekici ve Mehmet Bütün’e göre, dijital ödemeler daha
da büyüyecek. Pandemi yemek konusunda yeni
girişimlerin, fintech’lerin de büyümesine yardımcı
olurken, Mehmet Bütün’ün dikkat çektiği gibi, uzaktan
çalışma ve gelinen noktada da hibrit model hayatımıza
girdi. Mehmet Bütün, şöyle devam etti:
“Yasal düzenlemeler sonrası Mayıs 2021 itibariyle
artık müşteriler tüm bankalara uzaktan müşteri
olabiliyor. Bu noktada söz konusu olan 485 bin yeni
müşteri kazanımı hiç de az değil. Belirli bir doygunluğa
gelene kadar buradaki devinimi görebileceğimizi
düşünüyoruz. Dijital kanallar arttıkça biz de dijital
yetkinliklerimizi artırmaya devam ediyoruz. Temassız
ödeme ve mobilde POS uygulamaları, ifade ettiğim
gelişmelerin bize yansıması. Bu yansımaları diğer
kurumlarda da irili ufaklı bir şekilde görmeye devam
edeceğiz. Herkes kendi dijital kanallarını müşteri
ihtiyaçlarına göre değiştirmeye, geliştirmeye devam
ediyor. Kurum-müşteri ilişkisinin yanı sıra biz tüm
çalışanların bu dijital kanallardan faydalandırılması

Yapay zeka bilfiil hayatımızda!
NetBT Danışmanlık Hizmetleri, Satış ve İş Geliştirme
Müdürü Onur Şensabah ise “Finansal İş Süreçleri
ve Yapay Zeka” başlıklı sunumuyla AI'nın finansal
iş süreçlerine nasıl girdiğine ve iş süreçlerini nasıl
kolaylaştırdığına değindi. Onur Şensabah’a göre,
yapay zekayı, ‘öğrenme ve sorun çözme gibi insan
benzeri işlevleri taklit edebilme becerisi’ olarak
tanımlayabiliriz. AI'yı yenilebilir ve geliştirilebilir
bir işlem çatısı altında toplamak ise esas amaç. Bu
paralelde, veriyi daha iyi okuyan, daha iyi sonuçlar
çıkaran, kendini sürekli geliştiren inovatif bir teknoloji
olarak AI yapısı, ML, DL gibi teknolojileri kullanıyor.
Burada veri önemli bir ihtiyaç ve büyük veri alanında
işleyişi Şensabah, şöyle anlattı:
“Büyük veriden nasıl beslendiği ve hangi sonuçlarla
ilerlediğine bakmak gerektiğinde; geleneksel
programlama girdi veri ile programlamayı bilgisayarda
buluşturursunuz. Böylece veri çıktısı elde edersiniz.
Yapay zeka bu noktada hem girdi verileri, hem de
veri çıktılarını birlikte istiyor. Bu verileri sisteme
ilettiğinizde size mükemmel sonuçlar çıkarıyor.”
Günlük hayatımızda yapay zekanın birçok alanına
dokunuyoruz. Cep telefonlarımızda mesela
navigasyonlarda yapay zeka çalışıyor. Chatbot’lar
adını verdiğimiz sesli asistanlarla da hayatımızda
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varlar. Hatta Şensabah’ın dikkat çektiği gibi, pandemi
döneminde MRna aşılarının geliştirilmesinde yapay
zekanın katkılarının önemi makalelerde bile paylaşıldı.
AI minimum hata ve verimliliği hayatımıza katıyor. 7/24
şekilde çalışabiliyor ve önemli kararları, hızlı bir şekilde
alabiliyor. “Saniyede 3 milyon kararı analiz edip en
doğru kararı alabilecek bir mekanizma bu anlamda
hayatımıza verimlilik katıyor” örneğini paylaşan Onur
Şensabah, “Ancak önünde engeller de bulunuyor”
dedi ve şöyle devam etti:
“AI'nın işlemesi adına insana ihtiyaç duyuyoruz. Buna
uzun süreli ihtiyaç duymamız, beraberinde yüksek
maliyeti getiriyor. Yapay zekanın insanların yerini
almak suretiyle geleceğe ilişkin bir işsizlik sorunu
riski var. AI, bankacılık ve finans sistemlerinde üç
başlık altında konuşuluyor. Bunun şu anda en çok
kullanılanlar chatbot’lar, gerçek zamanlı dolandırıcılık
tespitleri ve gelişmiş banka ürünleri ve kullanıcı
deneyimleri. Fintech’ler olarak gelişmiş banka ürünleri
ve kullanıcı deneyimi noktasında AI'yı hayatımıza
katıyoruz. AI, veriler ve bu verilerle yapılan analizlere
dayanıyor. Bu analizler ML'den geçiyor. Doğal dil
işlemeden de geçerek bu algoritmalardaki çok önemli
çıktıları bize sağlıyorlar.
Açık bankacılık ve yapay zeka ilişkisi daha çok
verilerden kaynaklanıyor. Yapay zeka kapsamında
sadece verilere değil, akıllı verilere ve bu verilerle elde
edilebilecek sonuçlara da ihtiyacınız var. Bu anlamda
finansal sistem üzerinden tek bir API üzerinde tüm
bankaların buluşturulabilmesini sağlamak önemli.
Bu akıllı verilerle birlikte çok daha efektif bir şekilde
bizi yönlendiren akıllı projeksiyonlar ve raporlamalar
yapabiliyoruz. AI, açık bankacılık noktasında
konumlanarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunların
her birini veri kaynağı olarak düşünerek önemli
çıktılar sağlıyoruz. Ayrıca görüntü işleme süreçlerinde
AI mekanizmaları çalıştırıyor, faturalar, personel
maaşları, e-arşiv çözümlerinde sadece bir görüntüden
yola çıkarak finansal süreçleri kolaylaştırıyoruz. NetBT
olarak odağımızda inovasyon var. Yaklaşık 10 yıldır veri
kaynağı olarak bankaları kullanıp Ar-Ge ekiplerince
görüntü işleme teknolojilerini katarak finansal iş
süreçlerini geliştirmek, iş kazanımı noktasında katkı
sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Eğitim odaklı alışkanlıklar hızla değişti
Knowledge Club DevOps Ekip Lideri Erdeniz Ünvan
ve Turkcell Akademi Öğrenme Geliştirme & Liderlik
Program Yöneticisi Betül Karaduman, "Bir Başarı
Hikayesi: Turkcell'de Eğitimin Dijitalleşmesi" başlıklı
buluşmada bir araya geldi. 2020 Mart’ında pandeminin
başladığı ve herkesin evlere kapandığı dönemde
Turkcell Akademi’deki süreçleri anlatan Betül
Karaduman, şu bilgileri verdi:
“Turkcell Akademi olarak 2020 Mart öncesi de online
eğitimler yapıyorduk; ama fiziksel eğitimlerimizin
sayısı oldukça fazlaydı. 2020 Mart ayı ile birlikte
e-learning eğitimler arttı, sınıf içerisinde yaptığımız
eğitimleri canlı sanal sınıflar üzerinden yapmaya
başladık. Dolayısıyla eğitimin dijitalleşmesi çok hızlı
bir şekilde gerçekleşti. Eğitimlerin online olması,
istedikleri yer ve zamanda eğitimleri almaları
anlamında insanlar için kolaylaştırıcı oldu. Bu
eğitimlerle birlikte farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaya
başladı. Öğretmenlerine sorular sormak ya da
öğrendiklerini deneyimlemek kapsamında çeşitli lab
ortamları ihtiyaçları söz konusu oldu. Bu doğrultuda,
çalışanlarımıza içerisinde hem e-learning, hem de

fiziksel ortamlar barındıran hibrit eğitimler sunmamız
gerektiğini, bu bütünleşik yapının çok daha verimli
olacağını gördük. Bu yapıya özgü farklı platformlar
tasarladık. Öncelikle e-learning ile eğitim alınıyor,
lightning ile belirli bir noktaya geliniyor, sonrasında 3
günlük Essentials eğitimi ile başlangıçtan orta seviyeye
çıkıyordu. Sonrasında da advance seviyeyi çıkarak
bunu lab ortamı ile destekleyip arkadaşlarımızın uçtan
uca öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamış olduk.
Bunları nasıl tasarlayacağımız konusunda da öncelikle
size geldik.”
Erdeniz Unvan, daha önce benzerine rastlanmamış
bu süreçleri hem kendi içlerinde hem de Turkcell ile
birlikte kurgulamak adına toplantılar yaptıklarını
hatırlarken, 2021 başında başlayan bu sürecin
sonunda Betül Karaduman’a ‘geri dönüşleri’ sordu.
Bu hibrit yapıyla program tasarımında, içerik-yöntem
bakımından eğitimler alınmasının memnuniyet
yarattığını, bunun yıl sonu değerlendirme anketlerinde
de görüldüğüne işaret eden Betül Karaduman,
eklemeden geçmedi: “Bu bizim için sevindirici ve
2022’de neler yapabileceğimizi de düşünüyoruz.
Raporlanabiliyor olması, insanların kayıtlı eğitimleri
daha sonra izleyebilmeleri çok büyük bir fayda yarattı.”
Sundukları bu otomasyon altyapısını kendilerinin de
kullandığını hatırlatan Erdeniz Unvan, ikili işbirliğinin
ortaya koyduğu verime dikkat çekti. Bundan sonrası
için hedeflerini Betül Karaduman şöyle anlattı:
“Bu yapıdan çalışanlar memnun; ancak tüm gün canlı
sınıflarda kişileri tutabilmek zor. Çünkü bir yandan
e-postalar gelmeye devam ediyor. 2022 yılında
gerek network, gerek bulut tarafında otomasyonlar
yaparak işleri daha verimli bir şekilde yapabilmenin
kıymetli olacağını düşünüyoruz. 2022’de e-learningleri
destekleyecek canlı sanal sınıfları daha kısa, proje
bazlı desteklemek gerektiğini görüyoruz. Bunu,
deneyim paylaşım seanslarıyla da bütünleşik yapıda
devam ettirmeyi istiyoruz. Deneyim paylaşım
seanslarının ya da bir lab’ı mentor eşliğinde yapmanın
faydalar sağladığını görüyoruz. Biz de Turkcell
Akademi olarak bu yapıyı biraz daha farklılaştırarak

onların hayatlarını daha kolaylaştıracak eğitimler
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tüm çalışanlarımızın
dijitalleşerek hayatlarını kolaylaştırmalarını istiyoruz.
Dolayısıyla 2022’de bu amaçla eğitimleri yapmayı
planlıyoruz.”
Dijitalleşmenin temeli e-Dönüşüm
Panel öncesinde son sunumu "Vergi Teknolojileri
ve Global e-Dönüşüm Trendleri" başlığında SNI İş
Geliştirme Müdürü Ferhat Tokmak yaptı. Dijital
dönüşümün önemli paydaşlarından biri olan
e-Dönüşüm’de raporlamanın önemine dikkat çeken
Ferhat Tokmak, şu detayları paylaştı:
“Devletler, vergi raporlama süreçlerini, süreçleri
kapsamında daha ön plana çıkarıyorlar. Mevcut
yasal zorunlulukların yanı sıra firmaların da
gönüllü olarak bu noktaları odaklarına aldıklarını
görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde firmalar
ve kullanıcıların evlere kapanması ile birlikte bu
konuda birçok atılımlar yapıldı. Biz de dünyada
ve ülkemizde bu atılımların içerisinde olmaya
çalıştık. Ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB)
bu konuda çok ciddi çabaları var. Ülkeler farklı
sebeplerden ötürü çeşitli yasal zorunluluklar getiriyor,
firmalar bunları yapmak zorunda kalıyorlar. Ancak
süreçlerin bunu gerektirmesinden ötürü firmalar tüm
kurgularını buna yönelik gerçekleştiriyorlar. Örneğin;
çalışmaya başladığımız paydaşların hem bize, hem
de sektöre çok ciddi katkısı oldu. Bu bağlamda
şirketlerin, devletin zorunlu tutmadığı konularda da
dijitalleşmenin önünü açtıklarını ifade edebiliriz. Bu
noktada pandeminin etkisi de yadsınamaz.”
Salon 1’de “Dijital Süreçlerde Teknoloji Uyumu”
başlıklı bir panel düzenlendi. BThaber Gazetesi Yazarı
Devrim Zımba’nın yönettiği panelin katılımcıları
Iron Mountain Türkiye Satış Direktörü Gamze
Ergün, Türkiye Finans CIO’su Mustafa Bezeklioğlu,
TurkishBank Group CDO’su ve Turkish Dijital
Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Nazif Bülent
Parlakol ile AgeSA Hayat ve Emeklilik Nakit Yönetim
Müdürü Kıymet Güzelsoy oldu.
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Çeşitlenen
r isklere kar şı
en doğr u
güvenlik!

Bilişim Zirvesi 2021'de günün ikinci yarısı Salon
2'de "Akıllı Güvenlik Platformu" buluşmasına
ev sahipliği yaptı. Bilgi Güvenliği Derneği
eski Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, "Siber
Güvenlikte Yapay Zeka" başlıklı konuşmasıyla
açılışı yaparken, “Siber güvenlik konusu,
ulusal güvenliğin asli unsurlarından biri haline
geldi” dedi. 15 yıl önce kurulan Bilgi Güvenliği
Derneği’nde yaklaşık 10 yıl bilgi güvenliği
konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını,
son 5-6 yılda bu farkındalık aşamasının aşıldığını
vurgulayan Ahmet Hamdi Atalay’ın verdiği
bilgiye göre Türkiye, yapılan analizlere göre siber
güvenlik ile ilgili düzenleyici, altyapısal indeks
değerlendirmesinde dünyada 11, Avrupa’da 6.
sırada. Yani siber güvenlik alanında oldukça yol
alındı. “Ancak bu alan her şeyi yapıp güvenli
olacağınız bir alan değil. Bu alanlarda yapılacak
şeylerin sınırı yok” hatırlatmasını da yapan
Ahmet Hamdi Atalay’ın belirttiği gibi, bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullandığımız sürece bu
konudaki riskler, tehditler, hassasiyetler devam
edecek. Ayrıca, yine Atalay’ın belirttiği gibi,
insanlık olarak bilişim altyapılarına çok bağımlı
hale geldik. Eğitimden ticarete, bankacılıktan
sağlık, eğlenceye her şey bilişim altyapıları
üzerinden ilerler hale geldi. Bu kadar bağımlı
hale geldikçe riskler de önemli hale geliyor.
“Bu işin üç boyutu var: İnsan, teknoloji ve
sistem/süreçler/düzenlemeler boyutu” diyen

Ahmet Hamdi Atalay’ın vurguladığı gibi, insan
boyutu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
problem. Yeterince uzman, yetkin insan bulmak
en büyük darboğaz. “Tüm dünyada 2-3 milyon
siber güvenlik uzmanı açığı olduğu söyleniyor.
Bu rakamı Türkiye’ye vurduğumuzda yaklaşık
25 bin siber güvenlik uzmanı açığı olduğunu
söyleyebiliriz” bilgisini paylaşan Ahmet Hamdi
Atalay, şöyle devam etti:
“Bu noktada yapılacak en önemli şey; eğitim
sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi.

Sadece insan faktörü ile işi halletmek de yeterli
olmuyor. Burada yapay zekanın bu alanda
kullanılması, bir alternatif olarak karşımıza
çıkıyor. AI, pek çok alanda olduğu gibi siber
güvenlik alanında da kullanılmaya başlandı.
Siber güvenliği sağlamakla sorumlu olan
organizasyonlar, departmanlar, uzmanlar,
kişiler, yapay zeka destekli teknolojileri
kullanmaya veya o teknolojiler kullanılarak
geliştirilmiş teknolojileri kullanmaya başladılar.
AI, siber güvenliğin önleme, koruma, mevcut
risklere karşılık verme başlıkları altında
kullanılabilir. Analiz, tespit, saldırı, yapılan
saldırıların etkilerini geliştirmek üzere
kullanılan teknolojilerin önemli bir kısmının
AI ve ML kullanan ürünler olduğunu söylemek
mümkün. Yerli ve milli çözümler geliştirmek
için Türkiye’de bir sürü çalışma yapılıyor. Ancak
daha fazlasına ihtiyaç var. Bu konudaki Ar-Ge
çalışmalarının daha özel desteklere ihtiyaç var.
Bu konuda kullanılacak bir takım yarışmalar,
teşvik mekanizmaları daha sık olmalı. Test
edilecek ortamlar geliştirilmeli. Geliştirilen
yerli ve milli çözümlerin öncelikle devletimiz
tarafından kullanılması lazım. Bu yerli ve milli
çözümlerin dünyaya satılabilir nitelikte ilgili
standartlara uygun kalitede ve performansta
olması kaçınılmaz. Buna ilişkin veri setlerinin
oluşturulması önemli. Türkiye’ye spesifik
saldırı tiplerinin belirlenmesi ve bunların Ar-
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Ge çalışması yapan kurum ve kuruluşlarla
paylaşılması çok önemli. Siber saldırılar
kurumlara, kişilere spesifik hale gelmeye
başlıyor. Dolayısıyla bizim kendimize ilişkin
saldırı profillerini bilmemiz lazım. Türkiye’deki
veri setlerinin araştırmacıların önüne serilmesi
lazım. Bu konuda önemli sıkıntılar var. Bu
konuda devletin gerekli düzenlemeleri yapıp
kendi yerli ve milli yapay zeka endüstrisini
geliştirecek imkanların onlara sunulması lazım.
Bilim, teknoloji, mühendislik eğitimlerinin
yönünü biraz bu tarafa çevirmemiz gerekiyor.
Sürdürülebilir bir yapay zeka ve siber güvenlik
stratejisi oluşturabilmek için kullanılan
ürünlerin uluslararası standartlarda ve bu
ürünlerin ülkede kullanılabilirliğine ilişkin yasal
mevzuatın uygun olması lazım.”
İlk adım doğru şifreleme
"Kritik Sistemlerin Korunması" başlıklı
sunumuyla İşNet Çözüm Geliştirme ve Dijital
İletişim Grup Müdürü Sultan Deniz Ulupınar,
teknolojik yenilikler ve kaçınılmaz olarak artan
siber tehdit dünyasında pandemi etkisine
işaret etti. Pandeminin başından bu yana kat
be kat artan siber tehditler karşısında, “Siber
güvenlik ihlallerinin yüzde 95’i insan hatası
sonucu gerçekleşiyor” hatırlatmasını yapan
Sultan Deniz Ulupınar, önemli bir gerçeğe
daha dikkat çekti. Buna göre, eskiden eğlence
amaçlı yapılan siber saldırılar artık suç
örgütlerinin, devletlerin elinden çıkabiliyor.
Temel motivasyonları ün kazanmak olarak
firmalar da artık maddi kazanç kapısı haline
gelmiş durumda. Bu alanda yatırımlar ve
bu yatırımların maliyetleri de Ulupınar’ın
dikkat çektiği gibi, katlanarak arttı. ‘İnsan için
teknoloji’ mottosu ile bu yıl 22. yaşını kutlayan
İşNet’te ses, uydu, internet, sanal ağ VPN
gibi hizmetlere ek olarak veri merkezi, siber
güvenlik, RPA, e-dönüşüm hizmetlerinin de
olduğu bilgisini paylaşan Sultan Deniz Ulupınar,
şöyle devam etti:
“Siber güvenlik kapsamında İşteGüvenlik
hizmetlerimiz var. DDoS atak önleme, güvenli
erişim (SSL VPN), 5651 Loglama&Hotspot
hizmetleri veriyoruz. Altyapıda oluşabilecek
tehditleri önlemek ve bunları tespit amacıyla
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’miz
bulunuyor. Bunun dışında PAM Yönetimi SIEM
ve Danışmanlık, KVKK uyumluluk çözümlerimiz
de var. Gartner’ın 2022 Stratejik Teknoloji
Trendlerine baktığımızda; veriye odaklanmış,
veriyi değiştirip dönüştüren, üretken yapay
zeka ve karar zekası gibi teknolojiler olduğunu
görüyoruz. Bu doğrultuda bunları sistemdeki
yeni geliştirmelerimiz için kullanırken, diğer
taraftan verilerimizi korumamız gerekecek.
Bu kadar risk altındayken sistemleri korumak,
ilk olarak şifrelerden başlıyor. Zorluk derecesi
yüksek şifreler konulması, şifrelerin karşı
taraftan indirildiğinde dikkatli olunması,
son kullanıcıların bilgilendirilmesinin
sağlanması, bilgi güvenliği, KVKK, GDPR gibi

konular önem kazanıyor. Eğitimler yaparak
kullanıcılarda bir farkındalık yaratılmalı. Bir
kayıp durumunda kullanılmak üzere verilerin
yedeklenmesi, yedeklenebilir olduğundan
emin olunması gerek. Felaket kurtarma
merkezi altyapısı sayesinde herhangi bir
felaket durumunda merkezden hizmet
verilebilmeli. Uygulamaların güncel tutulması,
veri sızıntılarına karşı dikkatli olunması ve
bu sızıntılara en kısa sürede cevap verilmesi
önemli. Herhangi bir ihlal durumundaki risk
planları, acil durum planları hazır olmalı. Son
olarak da siber güvenlik olgunluğu ölçülmeli
ve hangi risklere karşı açıksak onlara göre
önden tedbirler alabiliriz ve kendimizi hazırlıklı
hale getirebiliriz.”
Kuantum fırtınasına hazırlıklı olun!
Panel öncesi dijital etkinlikte sunumuyla
yer alan son isim McClansy CEO’su İsmail
Orhan oldu. Birçok başlıkta uzmanlaşmış bir
yapıya sahip olduklarını belirterek sözlerine
başlayan İsmail Orhan, ‘kuantum’ odaklı
çalışmaları hakkında bilgi verirken, bu eksende
siber güvenlikle ilgili risklere de değindi.
McClansy'nin kurucu CEO'su olarak hem
Türkiye'de, hem de Amerika'da siber güvenlik
çatısı altında birçok projeye imza attıklarına
işaret eden İsmail Orhan, “McClansy olarak
"araştır, öğren, geliştir ve geleceği inşa et"
şeklinde kendimize bir görev belirledik.
Kuantum bilgisayarların tamamen siber
güvenlik özelinde getirdiği riskleri bertaraf
etme konusunda müşterilerimize, savunma
sanayi kurumlarına hizmet sağlama olarak
gelecek inşası hedefimizi görebilirsiniz” dedi.
Buna göre, 1 ve 0'lar üzerinde dönen bir IT
yapısı var ve İsmail Orhan’ın da dikkat çektiği
gibi, bu da 3 tane cevaba sahip olduğunuz
anlamına geliyor: 1, 0 veya 1 ve 0. Bu tablo
karşısında “Kuantum ortamında geliştirilmiş
bilgisayarlar ise 1 ve 0'ların üç farklı döngüsünü
değil, tüm cevapların yer aldığı, sonsuz
döngüye girebileceğiniz bir yapıyı sunuyor”
açıklamasını yapan İsmail Orhan, şöyle devam
etti:

“Kuantum yapısı, 1960'larda bir tez olarak
başlayan, üzerine şirketlerin kurulması,
bültenlerin hazırlanması, regülasyonların
oluşturulması düzeyinde devam eden bir yapıyı
içeriyor. En kritik ve bizi en korkutması gereken
konulardan biri; şifreleme algoritmalarımız.
Verdiğimiz ve vereceğimiz hizmetleri, sektördeki
değişimi, "kuantum transformation" olarak
adlandırıyoruz. Kullandığımız algoritmaların
kuantum proof, kuantuma özel algoritmalarla
geliştirilmesi, bunların kullanıma alınması ve
tüm sektörün buna hazırlıklı olması gerektiği
mesajını vermeye çalışıyoruz. Tüm verilerin
bulutta yer alacağına ilişkin görüşe inanmamak
yönündeki hatanın aynısını yine yapmamak için
kuantum teknolojisinin dikkate alınması gerek.
Doğal afetlerin ayrı ayrı hesaplanabilmesi,
hava değişimlerinin milisaniyede
tarafımıza sunulabilmesi, uydu üzerinden
gerçekleştirilen haberleşmelerin 0.42 saniyede
gerçekleşebileceği, tüm şifrelerin 8 saatte
decrypte edilebileceği bir yapıdan söz ediyoruz.
Savunma sanayi ürünlerimizin, uçaklarımızın,
tanklarımızın, arabalarımızın tüm bilgilerinin
milisaniyeler içerisinde alınabileceği kadar
büyük bir yapı. Eğer kuantum algoritmalarını
hayata geçirirsek ve bunu kendi sistemlerimizde
de kullanmaya başlarsak yaptığımız yatırımlar
anlamlı olacaktır. 2024'te NIST Suite, 2026'da
hepimizin kullanacağı şekilde özel sektör
yatırımlarını göreceğiz. Mottomuz; kuantum
fırtınasının başladığı ve bu fırtınaya hazırlıklı
olmanızın basit olduğu yönünde. Sadece doğru
firmalar, doğru kişilerle birlikte çalışılması
gerekiyor.”
"Yeni Nesil Güvenlik Yaklaşımları" başlıklı
panel bu platformun da son etkinliği oldu.
BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat
Göçe'nin yönettiği panelin katılımcıları ise
Siber Güvenlik Danışmanı ve Etik Hacker Alper
Başaran, İşNet Siber Güvenlik Müdürü Ahmet
Selvi, Gais Security CEO'su Osman Doğan ve
Dell Technologies, Veri Koruma ve Yedekleme
İş Birimi Ülke Yöneticisi Şevket Kaan Ağaoğlu
oldu.
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Üst yönetim,
bilişimle
y ük seliyor
Bilişim Zirvesi 2021'de öğlen programında
Salon 3, "CIO Turkey ile Dijital Dönüşüm"
buluşmasına ev sahipliği yaptı. "Pandemi
İle Gelen Dijital Güvenlik" başlıklı panelle
başlayan programda Kuzey Ege Otoyolu IT
Müdürü Çağatay Sözer panel yöneticisi oldu.
Adeo CTO'su Melih Özhan, Tiryaki Holding
IT Direktörü Timur Karaman ve Kisbu Grup
IT Direktörü Volkan Kuzucu'nun panelist
olarak yer aldığı panelde, pandemi ile birlikte
veri güvenliğinin çok farklı bir noktaya
geldiği üzerinde duruldu. Uyulması gereken
regülasyonlar da var. Ancak öngörülemeyen
durumlara karşı da hazırlıklı olmak şart.
2022’de güvenlik odaklı önceliklerinin neler
olacağı sorusuna karşı Melih Özhan’ın yanıtı,
“Pandemi ile birlikte atak yüzeylerimiz çok
genişledi. Bu doğrultuda eski, bildiğimiz
konvansiyonel yapıları bırakarak yeni
şeyler yapmak gerekiyor” sözleri ile başladı.
Yeni stratejiler belirlemek, operasyonları
değiştirmek gerektiğine dikkat çeken Melih
Özhan, “Her ürün kendi içerisinde artı ya da
eksi barındırır. Doğru stratejiyi belirlemek adına
görünürlüğü artırmamız gerekiyor. Bununla
ilgili olarak; risk değerlendirmesinin doğru
yapmamız gerekiyor” dedi. Özhan’ın dikkat
çektiği gibi, devreye giren birçok regülasyon
kapsamında yapılanları raporlamak, bildirimini
ilgili birimlere gerçekleştirmek şart. Melih
Özhan, şöyle devam etti:

Üst yönetimin farkındalığı önemli
Çağatay Sözer’in “ Yeni dönemde güvenlik
ile ilgili nasıl bir planlama yapmamız
gerekiyor?” sorusuna Timur Karaman,
Sun Tzu'nun "Savaş Sanatı" kitabından bir
sözle yanıt verdi: Savaşta en önemli şey,
savaşılacak yeri bilmektir. “Biz, savaşacağımız
zemini seçemiyoruz; ama burayı bilmekle
yükümlüyüz” vurgusunu yapan Timur
Karaman’a göre, önce çalışılacak şirketin
ortamını tanımak gerek. Üst yönetimin
desteği ve güvenlik farkındalığının önemine
dikkat çeken Timur Karaman, şunları
söyledi:
“Artık üst yönetimde güvenlik farkındalığı,
bundan 3-5 yıl öncesine oranla çok fazla.
Harcanacak paralar noktasında eskisi kadar
çekimser davranmıyorlar. Artık daha kolay
bütçe alıyoruz; ancak zorluklarımızın başında
doğru ürünü seçmek geliyor. Bize uygun
firmayı seçmek, bu noktada önem kazanıyor.
Raporlara, piyasa araştırmalarına bakıyoruz;
ama hiçbirinin biz meslektaşlarımızın
tecrübelerinden daha kıymetli olmadığını
söyleyebilirim. İlk olarak içerisinde
bulunduğunuz şirketi iyi tanıyın. Riskleri,
kullanıcı kültürünü iyi bilmeniz, canınızın en
çok nasıl yanacağını belirlemeniz gerekiyor.
Çünkü savaşta her cepheyi kazanma şansınız
yok. Bazı çatışmaları kaybetmeyi göze
almanız lazım. İkinci önerim de; çevrenizi

geliştirin. IT camiası olarak kendinizi
genişletin. Sizin gibileri bulun.”
Her şirketin yaklaşımı farklı olmalı
Firmaların güvenlik anlayışlarının kendine has
olması, Volkan Kuzucu’nun tabiriyle bir takım
elbiseye benzeyen güvenlik çözümlerinin
ilgili şirkete uygun olması şart. “Biz firmalar
olarak aldığımız bu takım elbiselerim
firmamıza uygun olarak gözden geçirilmesini
talep ederiz. Güvenlik çözümleri de her
organizasyonun riskleri, iş yapış şekilleri,
kayıp tolerasyonlarına bağlı olarak yapılmalı”
vurgusunu yapan Volkan Kuzucu, önemli bir
detaya dikkat çekti. Raporda en üstte yer
alan veya en pahalı olan ürün ‘en iyi’ olarak
düşünülür. Ama hatalı ilk adım da böyle
atılır. “Sizin için en uygun takım elbisenin, bir
terzi tarafından size bire bir uyacak şekilde
alınması gerekir. Bu noktada her şirketin
güvenlik anlayışlarının da birbirinden farklı
olacağını düşünüyorum” yorumunu yapan
Volkan Kuzucu, güvenlik yaklaşımındaki
değişikliklerin rotasını anlattı:
“Bilişim sektöründe etrafına kaleler
ördüğümüz güvenlik anlayışı yıkılmaya
başladı. Artık kalelerimiz yok. Maliyeti
sebebiyle herkesin önüne kale
öremeyeceğimiz için de bireylerin davranış
analizini yapan AI temelli güvenlik
çözümlerine doğru gitmeye başladık. Son

“Bir atak yüzeyi söz konusu olduğunda ilk
olarak varlığı iyi yönetmemiz, yaygınlaşan uç
noktalardaki görünürlüğü belirli bir seviyede
sağlamamız gerekiyor. Güvenlik kapsamında
CIO'ları daha etkin bir şekilde görevde
değerlendirmemiz önemli. Operasyonu
daha optimum bir noktaya getirmemiz,
görünürlüğü nerede, nasıl sağlayacağımız
noktasında stratejik kararlar vermemiz
gerekiyor. 2022'de elimizdeki tüm araçları
gözden geçireceğiz. Bazılarını atacağız,
bazılarını başka bir set ile değiştireceğiz.
Katıldığım bir etkinlikte öğrendiğim bir bilgiye
göre ortalama bir Türk insanı günlük 42
cihazdan veri ile muhatap oluyor. Bu sayıyı
BT'de çalışan biri açısından düşünürseniz sayı
iki katına çıkacaktır.”

a
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dönemde çıkan güvenlik uzmanlarının
çoğunun matematik mezunu olduğunu
görürsünüz. Çünkü tüm güvenlik anlayışı
baştan aşağı evrildi. Artık tehdit de yok. İş
yapış şekillerini engelleyecek saldırılar var.
Bu saldırıları engelleyebilmeniz için standart
öngörünüzü belirlemeniz gerekiyor. Bu
standardın ardındaki her şeyi ‘anomali’ olarak
tespit edip, izleyip, analiz etmeniz gerekiyor.
Tamamen izlemeniz mümkün olamayabiliyor;
ama görünürlüğü sağlayabilirseniz güvenlik
sızıntısının kısmen önüne geçme imkanınız
oluyor.”
“ Kesintisizlik bizim için öncelik”
“Üretimde Teknoloji” başlıklı sunumuyla
Benoplast Bilgi Teknolojileri Müdürü Fatih
Kaytancı, şirket yapısı ve üretim tesisleri
hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı.
Bu hikayeye MES çözümlerini araştırarak
başladıklarını, önce 8-10 makineleri olduğunu
belirtti. İlerleyen süreçlerde verinin değerini
anladıkça 10 sene içerisinde gelinen noktada
makinelerinin ne kadar verimli çalıştığına
odaklandıklarını söyleyen Fatih Kaytancı,
“Bu noktadan sonra kullanıcı dostu ekranlar
yaratmaya başladık” dedi. Şu an sadece
sahadaki personelin yönetilebilmesi adına
kullanımda 70'i aşkın kurumsal ürün-çözüm
olduğu bilgisini veren Fatih Kaytancı, devam
etti:
“Bu işe başladığımız dönemden bu yana 31
aktif makinemizin verilerini gerçek-zamanlı
olarak alıyoruz. Daha önce farklı makineler,
cihazlar takarak çalıştırdığımız sistemlerimizi,
gerçek-zamanlı verilerini alabilmek
üzere PRC'lerle, makinelerin haberleşme
portlarıyla çalışan bir hale getirdik. Biz tek
bir müşteriye, tek bir ürün üretmiyoruz.
Üretimden de veri alabilmek adına yaptığımız
yatırımlarla geldiğimiz noktada Isparta ve
Yalova tesisimizde gerçek-zamanlı izlemeyi
yapabiliyoruz. Üretim teknolojilerini mobilize
etmemizin ardından yönetim tarafında da
mobil uygulamamızla birlikte üretimde
yöneticinin reflekslerini, faydalarını görmeye
başladık. Son 3-4 yıllık süreçte Endüstri 4.0
ile ilgili daha güzel gelişmeler yaşamaya
başladık. Çünkü farkındalık artıyor. Kantar,
üretim içerisinde kullanılan en küçük
cihazımıza kadar bize güvenli veri verebilecek
ürünler seçmeye başladık. Her noktaya veri
veren bir cihaz da istemiyoruz. Bu noktada
tahsis ettiğimiz ERP ile birlikte ürünleri
birbirleriyle haberleşen mimarilere taşıdık.
Burada da çok büyük bir veri elde ettik.
Biz bir üretim tesisiyiz ve hepimizin amacı
üretim tesislerimizin verimli çalışabilmesini
sağlamak. Geçmiş dönem raporlarıyla
günümüz raporlarını karşılaştırdığımızda
robotlu bir hattın normal bir veri tesisinde
yüzde 10-15'lere varan seviyede bir
verimlilik artışı meydana geldiğini gördük.
Tüm bu verilerimizi gerçek zamanlı olarak

raporlayabiliyoruz ve geri dönüşler sayesinde
gelecek olası yatırımları da izleyebiliyoruz.”
Dikey yetkinlikler gelişiyor
"Dijital Süreçlere Bağlı Değişen İK İhtiyaçları"
başlıklı paneli Bilim İlaç Bilgi Teknolojileri
Müdürü Tolga Tırpan yönetti. Panelistler
ise Olgun Çelik Bilgi Teknolojileri Müdürü
Başak Berk, Sanofi İlaç Dijital Müdürü Sinem
Gözaydın ve Lila Grup Bilgi Teknolojileri
Müdürü Tarkan Ateşoğlu oldu. Pandemi
kapsamında kurumsal hayatta yerini alan
uzaktan çalışma yapısının önemine dikkat
çeken panelistlere göre, nitelikli kaynak
sıkıntıları, çözüm bulunması gereken
noktalar. Bu noktada gündeme teknoloji ve
idare konuları geliyor. İstihdamın uzaktan
çalışmaya hazır olup olmadığının tespiti
de önemli. Bu dönemde BT'nin önemi
daha fazla öne çıkarken, doğal olarak BT
kadroları daha değerli hale gelmeye başladı.
Sinem Gözaydın, Sanofi olarak bu süreçteki
stratejilerini, “Şirketimiz bu noktadaki
fırsatları değerlendirmek adına daha sade,
çevik ekiplerle daha merkezi yönetilen yapıya
dönmek üzere sıfırdan bir yapılandırmayı
anons etti. Bu sayede dünyanın çok farklı
ülkelerinden farklı çalışanlarla birlikte yeni
bir veri ve analitik ekibimiz oluştu. Değişimi
destekleyecek değişim organizasyonu da
peşi sıra yapılandırıldı. Bu dönüşümde yer
almak, bu dönüşümü ülkeye anlatmak bizim
için inanılmaz değerli oldu. Eskiden daha
lokal ve ülke spesifik çalışırken şu anda
daha global seviyede rollerde, projelerde
çalışarak Sanofi'ye katkı sağlamaya devam
ediyoruz” sözleri ile tanımladı. Tarkan
Ateşoğlu ise “BT'nin dijital dönüşümü
gerçekleştirmesi adına dijital dönüşümü
düzenleyen, ihtiyacı, fonksiyonu anlayan bir
yapıda olması gerekiyor. Kaynakları doğru
seçtiğinizde, rolleri doğru tanımladığınızda
bu noktada katma değer sunabiliyorsunuz
ve bu katma değerin görülmesi ile birlikte
buradaki adımları planlayabiliyorsunuz.
Şirketler dijital dönüşümün nasıl

gerçekleştirilmesi gerektiğinin farkındalar;
ancak bunun yöntemleri konusunda
iyileştirmeler, geliştirmelerin doğru bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun da yolu
stratejiyi doğru kurgulamaktan, IT'yi doğru
konumlandırmaktan geçiyor. Belirli altyapıları
yöneten, belirli ihtiyaçlara çözüm bulan IT,
şirketin iş birimleriyle iş altyapısını anlayan
bir noktaya gidiyor. Dikey yetkinler artıyor. Bu
dikey yetkinlikleri karşılayabilmeniz için doğru
kaynakları doğru bir portföyde buluşturmak,
IT'nin sorumluluğunda. Yetkinliklerinizi
buna göre planlayıp yönetmeniz gerekiyor”
açıklamasını yaptı. Başak Berk de şunları
söyledi:
“Home-office ve online eğitim,
hayatımızın önemli bir parçası haline
geldi. Uzaktan çalışma, bu eğitimlere
zaman ayırma noktasında bize daha fazla
imkan verdi. Manevi kazançların yanı
sıra maddi kazançları da düşünmemiz
gerekiyor. Bu konuda da elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam
edeceğiz. Maddi kazancın yanı sıra bir
tatmin unsuru olması açısından kariyer
planları gündemimizde. Personellerimizi
yönlendirebileceğimiz farklı kariyer planları
üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla elimizdeki
imkanlar çerçevesinde ekibimize destek
olmaya ve onları bünyemizde tutmaya
çalışıyoruz. Bunun yanında üniversitesanayi iş birliğine çok önem veriyorum.
Ekibimizi büyütürken yeni mezunlara da yer
vermemiz gerekiyor. Bu noktada da çeşitli
üniversitelerle görüşmeler planlayarak görüş
alışverişinde bulunuyoruz. Teknoparklar,
OSB'ler, bize öğrenci gönderebilecek ya da
bizimle proje bazlı, part-time çalışabilecek
personelleri sağlayabilecek tüm kurumlara
ulaşmaya çalışıyorum. Zira nitelikli personel
bir anda oluşmuyor. Üniversiteden mezun
olduğumuzda teknik yeterliliklere sahip
olabiliyoruz; fakat iş hayatına
başladığımızda farklı bir dünya söz konusu
oluyor.”
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Kur umsal
dönüşüm,
IQ ve str ateji ile
doğr u or antılı

Bilişim Zirvesi 2021'de Salon-2, günün ikinci
yarısında "Kurumsal Dönüşüm Platformu"
ile başladı. "Dijital Dönüşüm ve Kurumsal
Yazılım Dünyası 2021 Yılı Değerlendirmesi" ile
Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü
M. Göker Sarp, dokuzuncu yılını kutlayan
Kurumsal Dönüşüm Platformu olarak 15 bin
üye sayısına ulaştıklarını hatırlattı. Sarp’ın
dikkat çektiği gibi, 2015 yılından itibaren
Türkiye'deki kuruluşlarda "dijital olgunluk
seviyeleri" gündeme geldi. Özellikle öncü
firmalar, dijital olgunluk seviyelerine göre yol
haritalarını belirleyerek ilerlemeye başladılar.
Bunların KOBİ'lere yaygınlaştırılmasına dair
yürütülen çalışmalara ve araştırmalara değinen
M. Göker Sarp, “TÜİK'in verilerine baktığımızda
özellikler ERP, CRM gibi yazılımların Türkiye'de
genel kullanım oranı yüzde 28. Artı-eksi 5 hata
payı var. Türkiye'deki ERP pazarında 40 yerli,
10 yabancı üretici, toplamda 2 binin üzerinde
çözüm ortağı, yetkili satış noktası bulunuyor.
Bu sektörde çalışan toplamda 25 binden fazla
full time ve freelancer çalışan var. Bu noktada
her yıl 500'den fazla yeni insan kaynağı
ihtiyacı doğuyor. Bu rakama yazılımcılar dahil
değil” dedi. Öte yandan, Sarp’ın belirttiği
üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi tarafından Ağustos 2021’de Ulusal
Yapay Zeka Stratejisi açıklandı. 2019 yılında
ofis bünyesinde Büyük Veri ve Yapay Zeka
Uygulamaları Daire Başkanlığı, 2020 yılında
TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü kurulmuştu.
“Son zamanlarda da Adalet Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlıkları
bünyesinde Bilgi İşlem Genel Müdürlükleri
altında Yapay Zeka Uygulamaları Şube
Müdürlükleri kurulmuştu” hatırlatmalarını
da yapan Sarp, gündemdeki trendlere şöyle
değindi:

“E-ticaret sosyal medyaya kaymış durumda.
Buna paralel olarak "sosyal ticaret" kavramı
ortaya çıktı. Süreç yönetim araçlarının
çoğalması ile birlikte süreç madenciliği
kavramı gündeme geldi. RPA yazılımları,
yapay zeka, makine öğrenmesi ve tahmine
dayalı analitik konuları gündemde. Korona
ile birlikte ihtiyaçların çoğalması, dijital
teknolojilerin daha yakın takip edilmesi
gerekliliği ile birlikte kişiselleştirme - lowcode
platformlar gündemimize geldi. Firmaların
kendi başına yazılım geliştirme platformlarını
tercih etmeleri artış gösterdi. Tüm bunlarla
birlikte "Citizen Developer", "Yazılımın
Demokratikleşmesi" gibi kavramlar hayatımıza
girdi. Kağıtsız şirket adına gerçekleştirilen
e-dönüşüm çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
Türkiye'de dijital dönüşümün önünde bazı
engeller var. Bu engellerin önüne geçmek
adına bulut teknolojilerine önem vermemiz
gerekiyor. Yanı sıra derleyemeyeceğimizden
fazla veri topluyoruz.”
Uçtan uca tüm süreç takipte
PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz,
“Sözleşme Yönetimi” başlıklı sunumuyla
dijiital etkinlikte yerini alarak, bir süreç ve
doküman yönetimi sistemi olan PaperWork
hakkında bilgi verdi. Bu yapının sözleşme
yönetiminde de kullanıldığını hatırlatan
Tolga Eşiz’in dikkat çektiği gibi, sözleşmeler;
hukuk, tedarikçiler, iş birimleri arasında en
çok e-postalarla gidip geliyor. Sözleşmelerin
standart tabletlerden yaratılmasında
problemler var. Bu da ciddi bir kavram
karmaşası yaratıyor ve Eşiz’in belirttiği
gibi, sözleşmelerin takip edilmesinde
ciddi problemler meydana geliyor.
“PaperWork olarak sözleşmeleri sistem
üzerinde arşivleyebiliyorsunuz. Versiyon
takipleri, tedarikçilerin sürece dahil olması,
yetkilendirme bazlı olarak telefon, tablet,
bilgisayar gibi her ortamdan sözleşme
örneklerini takip etmenize olanak sağlıyor.
PaperWork, arama motorları ile birlikte indeks
alanlardan ya da belgelerin içerisindeki
kelimelerden aradığınız belge setlerine
erişmenizi sağlıyor” bilgilerini paylaşan Tolga
Eşiz, önemli bir detaya işaret etti. Buna göre,

PaperWork ile sözleşme bir süreç olarak
ele alınıyor ve sadece doküman yönetimi
açısından değil, uçtan uca tüm süreçte
etkin olarak yer alınıyor. Sistemde her şey
yetkilendirme bazlı olarak geliyor. Herhangi
bir sözleşmeye tıklandığında sözleşmenin eski
versiyonlarını ulaşılabiliyor, bu sözleşmeleri
kimin meydana getirdiği görülebiliyor,
sözleşmenin içi doğrudan yansıtılabiliyor. Eşiz,
detayları şöyle anlattı:
“Kullanımı kolay, modern arayüzler, esneklik
sağlıyor. Sözleşme, sözleşme ekleri, kimin
işlem yaptığı gibi loglar tutuluyor. Sözleşmeyi
kaydederken meta datalar kaydediliyor.
Buradaki verilerden sistem üzerinden doğruca
belgeye erişebiliyorsunuz. Kriterleri artırıp
azaltarak sistem aramalarınızı filtreleyerek
ekranınıza aktarıyor. Formlar ve süreçler,
firmaların isteklerine göre ayarlanabiliyor.
Bir formu seçtiğinizde form, her yerden veri
alıp gönderebiliyor. Bu noktada sistemde
bana atanan görevleri gözlemleyerek
yönetici görevi, tedarikçi onayı gibi tüm
süreçleri tek bir sistem üzerinden görebiliyor
ve yönetebiliyorsunuz. Editör ile birlikte
anında dokümanı versiyonlayabiliyorsunuz.
Sistem üzerinden erken ya da geç yapılan
işlemler kapsamında kullanıcılar kendi
performanslarını görebiliyor. Bu adımdaki
tüm işlemler izleniyor, dashboard'larda
listeleniyor. Kaç kişinin ne kadar, kimin hangi
işlemi yaptığı bu dashboard'lar üzerinden
görüntülenebiliyor. Bu doğrultuda bir sıkıntı
gördüğümde anında müdahale edebiliyorum.
Sözleşmeler Türkiye haritasında oturtularak il
bazında sözleşme detayları görüntülenebiliyor.
PaperWork sözleşme ve süreç yönetiminin
yanı sıra bütçe kontrolü, satın alma süreci,
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düzenleyici ilişkiler süreci, müşteri şikayetleri,
İK süreci gibi tüm süreçleri kolaylıkla
tasarlayabileceğiniz süreç ve elektronik form
sistemi..”
ERP’de yapay zeka güç kazanıyor
“Dijital Dönüşümde Bulut ERP” başlıklı
sunumuyla OracleNetSuite Solution Provider
A&F Dijital Dönüşüm Yönetici Ortağı Serhan
Oralp, eğitim geçmişi hakkında bilgi vererek
başladığı konuşmasında yüksek lisansımı da
KOBİ'lerde ERP İmplementasyonu üzerine
yaptığına dikkat çekti. ERPKampus.com
markasıyla gençlere, üniversitelere danışman
olarak bilgilerini aktarmaya çalıştığını,
ERP Uygulama Danışmanı olarak başladığı
meslekte ERP Proje Yöneticisi, Danışmanlık
Hizmetleri Direktörü olarak devam ettiğini
belirten Oralp, ERP trendlerini ve bulut
ERP’nin önemini şöyle anlattı:
“AI destekli ERP uygulamalarının kullanımı
göze çarpıyor. EPR'de AI kullanımı adına;
satış yönetimi, müşteri hizmetleri, envanter
yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları
alanları ön plana çıkıyor. Satışlarda AI
algoritması planlama, organizasyon
gibi birçok alanda işletmelere yardımcı
olabiliyor. ERP kullanılarak satış ekiplerinin
performanslarını daha iyi yönetebilmek için
işletmeler tarafından kullanılabiliyor. Müşteri
hizmetleri kapsamında chatbotlar üzerinden
çalışanların sıradan müşteri sorunları ile
muhataplıkları azalıyor ve sadece karmaşık
müşteri sorunları ile ilgilenebiliyorlar.
Envanter yönetimi kapsamında üretimde, alsat firmalarında ya da dağıtım firmalarında
AI sistemi değiştirmek yerine destekleyici
görevi görüyor. İşletmeler talep tahmini,
stok yönetimi, stok optimizasyonlarını,
kullanıcı taleplerini AI ile birlikte daha
hassas şekilde gerçekleştirebiliyorlar.
Finansal yönetim kapsamında raporların
doğruluğunu test etmeye olanak tanıyoruz.
Piyasa verilerine göre gelecekteki finansal
sonuçların tahminlemesini sağlayabiliyoruz.
İnsan kaynakları kapsamında AI, şirketlerin
işe alış süreçlerini değiştiriyor. İşe alma
süreçlerinde adaylardan size en yakın
olanını tanımlayabiliyor, tarayabiliyor ve
değerlendirebiliyor. Eğitim prosedürleri gibi
zaman alan süreçleri de daha optimize bir
şekilde yönetmenize de olanak sağlıyor.”

Serhan Oralp’in dikkat çektiği bir diğer başlık,
iki katmanlı ERP ve Oralp bunu öncelikle iş
ve teknoloji stratejisi olarak tanımladı. Yani
birden çok kuruluşu ya da bağlı kuruluşu
olan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak
adına iki ERP sistemi kullanmalarına yönelik
bir yaklaşım söz konusu. “Şirketler yeni bir
ERP yazılımı satın almaktansa iki katmanlı
ERP kullanmayı daha ekonomik buluyorlar”
bilgisini veren Serhan Oralp, bulut ERP odaklı
faydaları şöyle anlattı:
“Günümüzde şirketlerin stratejiler ve
operasyonel olarak değişen süreçlere uyum
sağlamaları gerekiyor. Bulut ERP bu noktada
kolaylaştırıcı bir işlev görüyor. OracleNetsuite
dünyanın ilk bulut ERP çözümü durumunda.
Gerçek cloud olarak adlandırdığımız çok
kiracılı çözümler, internet çağında internet
çağı için geliştirildiler. Erişim için sadece
internet bağlantısı ve internet sağlayıcısına
ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok kiracılı ortamlarda
yazılımın sadece bir kopyası, işletim sistemi,
veri tabanı var. Çözümle çalışan birçok
organizasyonu bu yapı destekliyor ve ortak bir
sunucu bankası görevi görüyor. Çok kiracılı
çözümler talebe bağlı olarak esneyebiliyor,
ağ genişliği sürekli optimize ediliyor. Bu da
bağlantıda ve donanımda olan herhangi bir
hataya karşı kopmanın olmasına izin vermiyor.
Sunucular yazılım sağlayıcı tarafından 24
saat izleniyor ve global yönetici talebine bağlı
olarak yeni sunucu veri merkezleri günden
güne ekleniyor. Servis sağlayıcının modeli
ve müşterinin ihtiyaçlarına paralel olarak
ölçeklendirilebiliyorlar.”
Dijital ikiz ve 3D modelleme
Dassault Systèmes Türkiye DELMIA Satış
Yöneticisi Doç. Dr. Barış Selçuk, panel
öncesi son sunumu yapan isim oldu ve
"Üretimde Dijital Dönüşüm – Akıllı Fabrikalar"
başlığı ile bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Barış
Selçuk, dijital dönüşümün lüks olmaktan
çıkıp zorunluluk halini almasına, talepteki
değişkenliği karşılayabilmek adına daha
esnek, reaktif sistemlere geçiş yapılması
ihtiyacına işaret etti. Bunu izleyen ikinci
unsur üretim kalitesindeki iyileşme. Çünkü
maliyeti azaltarak kaliteyi en üst seviyede
yapabilmek adına tek seferde kaliteli üretim
yapılma ihtiyacı var. Üçüncü unsur rekabetin
sürekli artması paralelinde yalın yönetim
prensipleri çerçevesinde üretim sahalarında
iyileştirme çalışmalarının efektif ve hızlı
bir şekilde yapılma ihtiyacı. Doç. Dr. Barış
Selçuk’a göre dördüncü önemli konu; satın
alma, depolama, üretim, sevkiyat başlıklarını
içeren tedarik zinciri süreçlerinin bağlılığındaki
entegrasyonun görünür bir şekilde takibinin
olduğu bir dönemde olunması. Akıllı
fabrikalara gidişte iki önemli konu var.
Bunlardan bir tanesi; dijital ikiz. Buna göre,

mevcut fabrika ilgili iki boyutlu modeli
baz alarak 3 boyutlu modeli oluşturarak
dijital ikizi meydana getiriliyor. “Dijital ikiz;
operasyonların dijitalleşmesi adına en verimli
ve optimizasyonu en hızlı olan alanlardan bir
tanesi” diyen Doç. Dr. Barış Selçuk, şu bilgileri
verdi:
“Gerçek hayatta, gerçek zamanlı bir şekilde
operasyonlar fabrikada devam ederken,
buradaki işin takibi, konu ile ilgili geri
bildirim alınması, üretim ve kalite arasındaki
bağlantının da dijital ortamda sağlanması
mümkün oluyor. Bir üretim hattında sorun
yaşandığı zaman bunun telefonla ya da
kağıt üzerinde değil, 3 boyutlu görsellerle
desteklenerek kayıt altına alındığı bir süreci
üretim ortamına taşımamız gerekiyor. İşin
nasıl yapılacağını tarif etmeyi dijital ortama
taşıyabiliyoruz. Operatörlerin bilgi birikimi
ve deneyiminin dijital ortamda kullanılması,
ciddi faydalar sağlıyor. Bunun görsellerle
desteklendiği noktada kalite ile ilgili olası
problemlerin, yavaşlamaların önüne geçme
şansına sahip oluyoruz. Üretim senaryolarını
dijitalleştirdiğimiz noktada operasyonel
verimliliği artırmamız kaçınılmaz. Birim
zamanda 9 iş yaparken bunu rahat bir şekilde
10, 11 işe çıkarmamız mümkün. Bu kapasite
artırımını yeni bir ekipman, makine yatırımı
olarak değil, üretimin dijitalleşmesi ile birlikte
stok seviyelerinde iyileştirmeler, zamanında
teslimatta geliştirmeler yapmamız mümkün.
Birbirini takip eden üretim aktivitelerinin
senkronizasyonunu ve uyumunu sağlamış
oluyoruz. Üretimin başında gerçekleşen bir
problemin, üretimin ileriki aşamalarında
nerelere etki edebileceğini henüz yaşanmadan
problem ile ilgili veriyi alıp çözüm önerilerini
belirleyerek gerekli işi doğru kişilere
atayabiliyoruz. Dijital üretim operasyonlarının
baştan sona dijitalleşmesi ve karar-destek
sistemleri ile birlikte bunun desteklenmesi,
firmalar için kaçınılmaz durumda.”
"Zirveye Yolculuk" başlıklı panel, platformun
da son etkinliği oldu. Kurumsal Dönüşüm
Platformu, Koordinatörü M. Göker Sarp'ın
yönettiği panelin katılımcıları ise Antodis
Yönetici Ortağı Behiç Ferhatoğlu, IFS Türkiye
CEO'su Ergin Öztürk, Bimser İş Geliştirme
ve Satış Direktörü İlter Ferah ve Trex Genel
Koordinatörü Taner Şenözdemir oldu.
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Kur umsal
‘yeni nor mal’ ve
demir başı;
bulut
Günün ikinci yarısında Salon 1, “Bulut Çözümleri
Platformu”na evsahipliği yaptı. "Bulut ile Evren
Sanatı" başlıklı sunumu ile KPMG Türkiye Bilgi
Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem
Cantürk, 20 yıldır yaptıkları CIO araştırması hakkında
bilgi vererek pandemi öncesi ve sonrasındaki bakış
açısını öğrenmek için yaptıkları araştırma hakkında
detayları paylaştı. Toplamda 4 bin 219 katılımcının
yer aldığı 2 bin 791 yanıtın elde edildiği araştırmanın
sorularından biri; yeni gerçeklik, dijitalleşmenin
ışığında en önemli ilk üç teknoloji yatırımlarının
ne olduğuna ilişkindi. Verilen yanıtların; güvenlik
ve gizlilik, müşteri deneyimi ve etkileşimi ve bulut
çözümler olduğu görüldü. Sinem Cantürk’e göre,
ilk iki yanıt, hızlı dijitalleşmenin getirileri ile birlikte
şaşırtıcı olmayan sonuçlardı. Dijitalleşme güvenlik
algısını had safhaya getirirken, müşteri ihtiyaçları
ve beklentilerinin artması dijitalleşmeyi doğurdu.
Bunların altında da bulut çözümlerinin en çok
yatırım yapılan alan olduğu görüldü. “Bulut tabanlı
çözümlerini büyük ve küçük ölçekli şirketler olarak
ayırıp bulut tabanlı çözüm yatırımlarının en çok
nerelerde olduğuna baktık” bilgisini veren Sinem
Cantürk, şu sonucu paylaştı: “Büyük ya da küçük
ölçekli fark etmeksizin, bu noktadaki yatırımların
şirketler için en önemli konu başlıklarından biri
olduğunu gördük. Bunların bir tanesi SaaS, bir tanesi
dağıtılmış bulut çözümleri.”
Bulut odağında pandemi öncesi ve sonrasına
bakıldığında, Cantürk’ün de belirttiği gibi, pozitif bir
değişiklik oldu. Araştırmaya göre, bu iki dönemde
dağıtılmış bulut çözümlerine yönelik yatırım
yüzde 50’den 53’e, SaaS’a yapılan yatırım yüzde
49’dan yüzde 54’e yükseldi. “SaaS’ın departman
bağımsız şekilde en yaygın kullanılan çözüm olduğu
görülüyor” diyen Cantürk’e göre, buluta yönelik artan
ilgi, bu doğrultuda PaaS, SaaS, IaaS, özel bulut gibi
bulut platformu modellerinin, kuruluşlara faydalar
sağladığı görülüyor.
Rekabetin belirleyicisi artık ‘bulut’
vMind Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
Ali Küçüktaş, "Bulut Çözümlerinde Doğru Tercih
Nasıl Yapılmalıdır?" başlıklı sunumuyla bulut
bilişim altyapılarının kullanılmasının, dünya
üzerindeki kaynakların kullanılması adına ciddi
fayda sağlayacağına dikkat çekti. Bulut bilişimi;
‘yapılandırılmış bilişim kaynaklarından oluşan, ortak
bir havuz mimarisinde uygun koşullarda ve isteğe

bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkan
veren bir teknoloji’ olarak tanımlayan Mehmet
Ali Küçüktaş, ekledi: “Kurumların bulut bilişim
tercihinde dijitalleşme, globalleşmeye açık olma
isteği, veriye her yerden ulaşabilme ve rekabette öne
geçme isteği, sürekli ve kesintisiz kullanım, istihdam
ve yetkin eleman eksikliği başrol oynuyor.”
Bulut mimarisini tercihte iş kesintilerine ne
kadar dayanılabileceği, toplam iş yükü, kapasite
hesaplanması, ölçekleme, büyüme istatistikleri, bulut
bilişim kapsamında özel bir regülasyona tabi olunup
olunmaması rol oynuyor. Bu noktada regülasyonlara
göre genel bulut kullanımı sınırlandırılmışsa özel
buluta yönelim olabiliyor. “Sabit ya da her yıl iş yükü
üzerinden çok az bir artış gerçekleşiyorsa özel bulutu
tercih edebilirsiniz” diyen Mehmet Ali Küçüktaş,
performans garantisi sunumunu da hatırlattı. Genel
bulutu, ‘hizmet veren bilişim altyapısının tamamının
kuruma ait olmadığı, tüm bileşenlerin kurum dışında
paylaşımlı olarak kullanılan hizmet türü’ olarak
açıklayan Mehmet Ali Küçüktaş’a göre, ‘kullandığın
kadar öde’ mantığı bu platformlarda öne çıkıyor.
Hibrit bulut; bir kurumun BT altyapısında hem
özel, hem genel bulut kullanılması durumu. Kurum
içerisindeki iş yüklerinin belirli bir kısmının buluttan
kullanımının regülasyonla ile sınırlandırıldığı,
henüz yeni yatırım yapılması durumunda BT
altyapısı bulunmasına rağmen kapasitesi yeterli
gelmiyorsa ve bulut mimarilerde kademeli bir
geçiş planı yapıldıysa tercih edilebiliyor. Multi
cloud ise bir bilişim altyapısında birden fazla servis
sağlayıcısından hizmet alınmasını tanımlıyor. “2018

yılında Türkiye’de bulut pazarı 140 milyon dolar
iken, 2020’de 250 milyon dolarlara erişti. 2021’de
bu değerin 300 milyon doların üzerinde olacağını
öngörüyoruz. Türkiye, global pazarla hemen hemen
aynı oranda bir büyüme trendine sahip” saptamasını
paylaşan Mehmet Ali Küçüktaş, devam etti:
“PortvMind ile birlikte bulut çözümleri noktasında
global ile benzer büyüme trendlerini elde ettik.
PortVmind arayüzümüzle yüzde 70 büyümeyi
bekliyoruz. PortvMind’ı diğer veri merkezlerinden
ve operasyonlarından farklılaştıran kısım butik
bulut hizmetlerini sağlayabilmemiz. Hedefimiz 3
bin müşteriye ulaşabilmek. Türkiye’de üç, Rusya’da
bir veri merkezimiz bulunuyor. Avrupa’da da bir
veri merkezi açacağız. Genel anlamda finans,
hizmet, gıda, bilişim sektöründe etkin durumdayız.
Entegratör kimliğimizle birlikte Türkiye’deki
üreticilerle çok yakından çalışıyoruz.”
Müşteriye eşlik etmek önemli
SAP Bulut ERP Lideri Mine Ecevit, “Bulut’u Veri
Merkezinize Getiriyoruz!” başlıklı sunumuyla,
bulut ve dijital dönüşüm konularının nasıl bir
gelişim sergilediğini anlattı ve pandeminin etkisine
dikkat çekti. Buna göre, 2020 yılında pandemi ile
birlikte müşteri taleplerinde çok hızlı bir dönüşüm
söz konusu oldu. “Dolayısıyla müşterilerin eski
teknolojilere sahip firmalara tahammülleri kalmadı”
çıkarımını yapan Mine Ecevit’in belirttiği gibi,
pandemi ile birlikte ortaya çıkan bir diğer konu;
tedarik zincirindeki problemler oldu. Tedarik
zincirinde arz ve taleplerle birlikte stok yönetimi
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çok daha kritik hale geldi ve insanlar kendi stok
yönetimlerini daha optimize eder hale geldiler.
Mine Ecevit’e göre, müşteri ve üretim beklentisine
göre otomatik stok yönetimi gibi noktalar önem
kazandı. “Uzun vadede daha esnek stok yönetimi
gerçekleştirmeyen markaların uzun vadede geride
kalacaklarını öngörüyoruz” beklentisini de dile
getiren Mine Ecevit, şöyle devam etti:
“Kurumlar 2021 senesinde, 2020’de yaşadıklarına ve
edindikleri tecrübelere binaen bir dönüm noktasına
geldiklerini fark ettiler. 2022 yılı itibariyle kurumsal
dönüşüm hız kazanacak. Şirketlerin iş yapış şekillerini
en çok zorlayan üç faktör yüzde 64 oranında
operasyonel verimliliği artırmak, yüzde 37 oranla
pazarda artan rekabet ve yüzde 33 oranla karlılığı
artırmak. Artık şirketler kendi altyapılarını ve iş yapış
şekillerini değiştirmek için günümüz trendlerine
adapte olmak zorundalar. Şirketlerin hangi iş
sonuçlarına ulaşmaya çalıştıklarına baktığımızda,
yüzde 81 oranla iş süreçlerini ve operasyonlarını
geliştirmek ve optimize etmek ön plana çıkıyor. Bunu
ürün, hizmet, performans iyileştirme ve inovasyon
konuları takip ediyor. Bulut hizmetlerini kullanmaya
yönlendiren tetikleyici faktörlere bakıldığında ise
BT’nin daha hızlı ve çevik olmasına yönelik ihtiyaç
yüzde 72 ile öne çıkıyor. SAP, 2019 yılına kadar çok
büyük bulut şirketlerini bünyesine katarak büyük
adımlar attı. 2020 itibariyle çekirdek sistemlerindeki
dönüşümünün son derece kritik olduğu noktada
SAP de bulut, ERP stratejisi ile güçlü adımlar attı.
Amacımız; hizmetlerimizi müşterilere bulut hizmeti
olarak vermek. Müşterilerimize sadece IaaS, SaaS
değil, PaaS olarak tüm dönüşümü servis olarak
sunabilmek, arka taraftaki tüm güvenlik ve diğer
servisleri SAP olarak vermek. Müşterilerimizin,
bizim yönettiğimiz tek bir sistem üzerinden diğer
tüm gelişmeleri, inovasyonları çok daha hızlı bir
şekilde alıp, iş kanallarına ya da iş birimlerine
sunmasını sağlamak istiyoruz. Tüm dönüşüm
hikayesi boyunca müşteriye eşlik etmek önemli.
SAP’nin genel ve özel bulut opsiyonları var.
Müşterilerimize kendi lokasyonlarında da bulut
hizmetlerini sağlayabiliyoruz. Müşterimizin talebine
göre referans bir mimariyi de tasarlayabiliriz. Bunları
müşterilerimizin kendilerine değer katabilecekleri
inovasyon platformu ile birlikte sunuyoruz.
Amacımız; müşterilerimizi kendilerine ya da
müşterilerine daha hızlı, esnek, ölçeklenebilir, üçüncü
partilerle entegrasyonu sağlam, hızlı inovasyona açık,
yüksek güvenilirliğe sahip sistemler üzerinden servis

verebilmesini sağlamak. Bunu yaparken müşterilere
tüm araçları sunmaya hazırız. Bunlar hem platform
olarak sağladığımız servisler, hem kendi ya da başka
bir servis sağlayıcı üzerinden sunduğumuz hizmetler.
Böylelikle iş ağı da sağlayarak sadece kendi içlerinde
değil, dış dünya ile iletişimde olabilecekleri tüm
operasyonlarını yönetebilecekleri bir platform
sağlıyoruz.”
Dönüşüm, ‘değer’ yaratmalı
Panelden önceki son sunumu MBIS Satış ve İş
Çözümleri Direktörü Serkan Yıldırım yaptı ve “İş
Süreçlerinizi Geleceğe Taşıyan Bulut Uygulamaları”
başlığı ile yaşanan gelişim ve bunun rotasını anlattı.
Gelişen teknolojilerle birlikte şirketlerin bütünleşik
yapıları kullanmalarına ilişkin gereklilikler, akıllı
şirket dönüşümünü gündeme getirdi. Serkan
Yıldırım’ın dikkat çektiği gibi, birçok şirket gelişen
trendlere uygun olarak altyapılarını düzenlemeye,
yenilemeye başladı. Yıldırım’a göre, burada önemli
noktalardan biri, yeniden tasarlanmış iş süreçleri
olarak öne çıkıyor. Dijital ekosistemlerin yüzde
83’ünden fazlasında ise farklı sektörlerle kurulan
işbirliklerini tercih ediyor. “AI girişimlerinin 2025 yılına
dek yakalayacağı ivme ile birlikte kurumların yüzde
70’inin operasyonal BT mimarisine sahip olacakları
bir yapı karşımıza çıkacak” diyen Serkan Yıldırım,
şöyle devam etti:
“Dijital dönüşümü gerçekleştirirken temel amacımız;
operasyonlarımızı, uygulamaları dijitale taşımak
değil, değer yaratacak şekilde organizasyonel
dönüşümü sağlamak. Teknoloji dönüşümü
ve iş süreçleri dönüşümünü de eş zamanlı
olarak gerçekleştirmek gerekiyor. Bu noktada

işletmelerin pek çok farklı alanda ve uygulamada
kullanabildikleri iş süreçleri var. İşletmelerin
bulundukları sektörlere göre bu iş süreçlerinin farklı
yönetimlere ihtiyaçları var. Biz tüm bu dönüşümü
sağlamak adına SAP’nin üzerine sunduğu ERP
çözümünün üzerine çok farklı yapıların girdiği,
tasarımdan üretime, tedarikten satın almaya,
fırsattan satışa dek uçtan uca tedarikçilerimizin,
iş birliği içerisinde olduklarımızın entegre olduğu
yapıda bir iş ağı üzerinde modellediğimiz sistem
mimarilerini kurgulayabiliyoruz. Günümüzde artık
teknoloji içerisindeki bulut uygulamalar doğal bir
nitelikte. Kullandığımız tüm uygulamaları uçtan
uca bulut üzerinden kullanma imkanımız var. Satış,
satın alma süreçleri için farklı dijital dönüşüm
yolculukları, planları söz konusu. Bulut bizim için
bir opsiyon olmaktan çıktı. Tüm uygulamaları
üzerinde kurgulayıp uygulayabildiğimiz, SAP’nin
tüm çözümlerini bulut üzerinden koşturabildiğimiz
bir yapıya dönüştü. Her bir kurumun, her bir
çözümü uygulaması için farklı stratejileri, öncelikleri
belirleyerek yol haritalarını oluşturmaları
gerekiyor. Bulut çözümlerinin ölçeklenebilir olması,
başladıktan sonra sistem genişledikçe kurumun
istediği kadar büyümesini ve buna kolay erişebilir
olması en büyük avantajlarından bir tanesi.
Bunun yanı sıra hızlı inovasyon, yüksek güvenlik,
kolay entegrasyon, etkin yönetişim gibi zaman
ayırmamızı gerektiren ve operasyonel maliyet
getirecek iş uygulamaların tamamen SAP tarafından
yönetilebiliyor olması, ‘kullandıkça öde’ mantığında
konumlanması şirketlere dijital dönüşümlerindeki
bulut çözümü tercihlerinde avantaj sağlıyor.
SAP’nin iş ortaklarından biri olarak şirketlerin dijital
stratejilerinin planlanması, dijital süreklilik, dijital
inovasyon çerçevesinden dijital dönüşümlerini
gerçekleştirebildiğimiz bir yapıya sahibiz.”
Bulut Çözümleri Platformu; “Dijital Dünyanın Yaşam
Çiçeği: Bulut Sistemler” paneli ile tamamlandı.
Premier DC Veri Merkezi Yönetim Kurulu Danışmanı
Sadi Abalı’nın yönettiği panelin katılımcıları ise
Civil Mağazacılık BT Müdürü Abdulaziz Akyol, HD
Holding IT Direktörü Çağlar Yılmaz, Endless Fairs
CEO’su Gökmen Özdemir ve vMind Genel Müdürü
Volkan Duman oldu. Bulut teknolojileri ve bulut
hizmetlerinin kurumsal devamlılık adına önemine
vurgu yapan panelistlere göre, sürdürebilirlik ve
çevresel olumlu etkiler için de bulut bilişim kritik bir
önemde.
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Bir lik ten,
kalıcı k uv vet
doğar!
Bilgi Teknolojileri Derneği (BiTekDer), Bilişim
Zirvesi 2021'de özellikle pandemi ile önemi
daha da artan 'sürdürülebilirlik' odaklı dijital
toplantıya ev sahipliği yaptı. "BiTekDer ile
Sürdürülebilir Dijitalleşme" başlıklı toplantıda
bilişim sektörünün yetkin isimlerinden oluşan
BiTekDer yönetim kurulu üyeleri beklentilerini
paylaştı. Bilgi Teknolojileri Derneği (BiTekDer)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay
Işık, "Bilgi Teknolojileri ile Evren Sanatı"
başlıklı konuşması ile açılışı yapan isim
oldu. Konuşması boyunca ‘Amerika’yı tekrar
keşfetmekten korkulmaması gerektiğine’
dikkat çeken Tuncay Işık, “Lütfen ‘biliyorum’
tuzağına düşmeyin. Yazılım kökenli biri
olarak bunu insanoğlunun bug’ı olarak
tanımlayabilirim” vurgusunu yaptı. “Bu tuzağa
yakalanırsak ‘zaten ben bunu biliyorum, bu
böyleydi’ şeklinde düşünceler bizi geride
tutuyor” diyen Tuncay Işık, şöyle devam etti:
“Evren sanatında yaşam çiçeği, sonsuz
bir çemberden oluşuyor. Bu çemberler
çiçekleri oluşturuyor. Evren sanatı bir
gerçek. Hepimiz birbirimize eklenmişiz,
hepimiz birbirimize bağlantı içindeyiz. Biz de
bilişim profesyonelleri olarak söylüyorum,
konuşmama BiTekDer yönetim kurulu başkan
yardımcısı olarak devam edeceğim. Bilişim
profesyonelleri birbiriyle ilgili insanlar. Bir

grup bilişim profesyoneli olarak 2020 Ağustos
ayında derneği kurduğumuzda en önemli
şiarımız buydu, yani bilişim profesyonellerinin
faydasına olacak bir dernek olmak. Bu
derneğin öncelikleri; bilişim profesyonellerine
destek olmak, onların arasındaki iletişimi
sağlamak, onların eğitimini geliştirmek,
hem profesyonel hem normal hayattaki
gelişimlerini sağlamak. Bunlarla ilgili paneller
yaptık ve bu panellerin çıktılarını yayınlayıp,
bunları devlet kurumlarına gönderdik. Bir STK
olarak yapmamız gerektiğini düşündüğümüz
şeyleri yapmaya başladık. BiTekDer, pandemi
gibi zor şartlarda hayata başlayan bir dernek
oldu ve 1.5 yıldır kalıcı şeyler yapmak için
çalıştı. Bundan sonra da hedeflerimizi
geliştirerek devam ederiz. BiTekDer
ekmeğini bilişimden kazanan herkese açık
bir dernek.”
‘Ahilik’ kavramının karşılığı!
Işık’ın konuşmasının ardından, panelinden
önce söz alan BiTekDer Yönetim Kurulu Üyesi
Jülide Marangoz, Işık’a sordu: “Amerika’ya
tekrar keşfetmek lazım. BiTekDer’in çiçekteki
yeri nedir?” Tuncay Işık, şu yanıtı verdi:
“Çiçeğin iki boyutlu halini görüyoruz.
Evren sanatı dediğimiz üç boyutlu hali.
Derneğimiz o üçüncü, dördüncü boyutta.

Bilgiye ihtiyacınız var ve internetten okumak
yerine bir mentordan, bir bilenden, o yolu
daha önce geçmiş birinden tecrübeyi
duymak lazım. Kavramlar değil, tecrübeler
konuşacak. Fazlalıkları paylaşmak, eksiklikleri
tamamlamak için bir mecraya ihtiyacımız
var. Biz böyle bir topluluğuz ve bunları
yapmaya çalışıyoruz. Bilenlerden öğrenmeye,
bilmeyenlere öğretmeye ya da beraber
öğrenmeye çalışıyoruz. Profesyonel hiçbir
kaygı ve hiçbir gelir beklentisi olmadan
insanların bir şeyi paylaşması Murat Göçe’nin
söylediği ‘ahilik’ kavramının birebir karşılığı
diyebilirim.”
Tüm taraflar için katkı sağlamak hedef
Bu yanıtın ardından, Jülide Marangoz, her
biri aynı zamanda BiTekDer yönetim kurulu
üyesi olan panelistlerini tanıttı: Adeo Genel
Müdürü Selçuk Ekin, Hobim Satış Pazarlama
Yönetmeni Bahar Küşat Erdem, Eren Holding
Kağıt Grubu BT Direktörü Baran Korukluoğlu,
Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Müdürü Mustafa
Meral, Fibabanka Ar-Ge İnovasyon Müdürü
Mustafa Ulus. Kariyer geçmişleri hakkında
bilgi vererek söze başlayan panelistler,
BiTekDer hakkında yorumlarını ve hedeflerini
anlattılar. Bilişim sektörüne fayda sağlama ve
ülkeye katkı öncelikleri ile kurulan BiTekDer’in
bilişim sektöründeki çalışanlara katkı sağlama
önceliğine de dikkat çeken panelistlere göre,
çalışanlara katkı sağlarken, onların bilgi
ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmasını
da sağlamak önemli. Bu şekilde sektöre ve
ülkeye katkı sağlama hedefine vurgu yapan
panelistler, uzmanlık paylaşımı ve bilgi
paylaşımının çok değerli olduğunun altını
çizdi. Üye sayısını, bilgi paylaşımı yapılacak
konu başlıklarını ve uzman görüşlerini
artırarak hızlı ve verimli ilerlemenin kendileri
için önemine dikkat çeken panelistlere göre,
bu noktada etkileşimin de önemi ortaya
çıkıyor. Bilişim sektöründe pandemi ile gelişen
etkileşime işaret eden panelistler, BiTekDer’in
de bu ihtiyaca yanıt verdiğini vurguladı. Aynı
duygularla bu dernekte bir araya geldiklerini
ifade eden panelistler, çalıştaylar, eğitimler,
platformlar gibi organizasyonlara imza
attıklarını belirtti. Yine birçok farklı etkinlikle,
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birçok farklı çalıştayla önümüzdeki dönemde
hem kendi bilgi birikimlerini paylaşmak ve
etkileşimi güçlendirmek hem de sonrasında
bunu artırarak devam ettirmek ve sektörün
gelişimine destek olmak temel öncelikler
olarak gösterildi.
Üyelerini geliştirmek, bilişime dokunan
herkesin derneği olmak önceliği ile Türkiye
bilişim sektörünü geliştirmek ana hedef.
Herkesin ihtiyacını doğru analiz ederek ona
çözüm üretebilmek, kişisel gelişimlere destek
olmak, birlikte güçlü olmak için her türlü
desteği vermeye hazır bir yapı olarak BT
çalışanlarının yanında konumlanılıyor. Ancak
panelistlerin çağrısı da ortak: “BT çalışanları
da bizi yönlendirsinler. Neye ihtiyaçları var,
hangi alanda eğitime ihtiyaçları var, bizi
bilgilendirsinler.”
Bilgi, paylaştıkça değer kazanır
Panelistlerin dikkat çektiği gibi BT sektöründe
temel sermaye ‘bilgi’ ve BiTekDer olarak
üyelerin bilgi seviyesinin artması gibi bir
misyon var. Bunun da yatayda ve dikeyde
uzmanlaşma ile sağlanabileceği görüşü
hakim. Bu uzmanlaşma; sahip olunan
bilginin paylaşımı prensibine dayanıyor.
Zira sektördeki uzmanlıklar da son on yılda
ciddi oranda artış gösterdi. Örneğin; eskiden
bir üniversite öğrencisi mezun olduğunda
hangi alanda çalışacağı sorulduğunda
yazılımcı veya donanımcı olmak gibi çok
genel yanıtlar alınırken, bugün her bir başlık
sayısız katmana sahip. Yıllar içinde büyüyen
ve gelişen sektörde BT çalışanlarının kariyer
planlamasının bile karmaşık bir hale geldiğini
söyleyen panelistler, bu zorluklar yokmuş
gibi, bir de pandeminin zemin hazırladığı
ve hızlanmasında öncü olduğu uzaktan
çalışma kavramına vurgu yaptı. Bu noktada
BiTekDer olarak görevlerinin bilincinde
olduklarını belirten panelistlere göre,
teknoloji hayatımızın her alanına nüfuz etti.
Bu işin rekabet kısmında şirketlerin özellikle
kendilerini daha verimli kılma çabalarında BT
eskiden yardımcı bir unsurken, artık itici bir
unsur haline geldi. Pandemi süreci ile birlikte
yıkıcı teknoloji gerçeği ile karşılaşılırken,
alışkanlıklar da panelistlerin belirttiği gibi çok
hızlı değişti. Bireye kadar inen bu alışkanlık
değişiminde e-ticarette büyümeyi örnek
gösteren panelistlere göre, gerçekten fark
yaratmak, işi bir adım öteye taşımak için

bilişim teknolojileri artık ilk sıralarda yer
alıyor.
İşbirliğinin önemi artıyor
Teknolojik gelişim hızlanırken, panelistlerin
dikkat çektiği gibi 5G hayatımıza çok farklı bir
anlam katacak. Endüstri 4.0 da hızlı ilerliyor ve
şirketler bu yapıya adapte olmaya, nesnelerin
interneti ile birlikte onu güçlendirmeye, veri
analitiği ve büyük veri başlıklarında doğru
adımlar atmaya çalışıyor. Çok fazla paralel
giden kavram var ve panelistlerin dikkat
çektiği gibi, hepsi kurumları destekleyici,
hızlandırıcı unsurlar ve hepsine uyum
süreci hem hızlandı hem de bireylere indi.
Böylece Almanların kavramı olan Endüstri
4.0, Japonların Toplum 5.0 kavramı ile
karşılaşıyor. Tamamen akıllı ve bireylere kadar
inen bir toplum yapısı, haliyle bir teknoloji
yapısını gerekli kılıyor. Panelistlerin belirttiği
gibi bugün birçok uzaktan çalışma metodu
kullanıyoruz. Ortaya atılan çok fazla kavram
var ve fiziksel evrenden sanal evrene doğru
adım atıyoruz. Filmlerde gördüklerimiz,
kitaplarda okuduklarımız gerçek oluyor
ve tüm bunları destekleyen teknolojileri
duyuyoruz. Blockchain, yapay zeka, NFT gibi
teknolojilere ayak uydurabilmek panelistlere
göre çok önemli. İşte bunun da bir sonucu
olarak bilgi paylaşımı bir numaralı hale
geliyor. Bu teknolojilere hızla uyum sağlamak
ancak paylaşım ve işbirliği ile mümkün.
Sektör, başka sektörleri doğuruyor
Pandemi sonrası ‘yeni normal’ konsepti ile
bilgi teknolojileri de önümüzdeki dönemde
önemini daha da artıracak. Yeni normale
uyum için bilgiye sahip olmak kadar, sahip
olunan bilgiyi paylaşmak da herkes için kritik
önemde. Panelistlerin belirttiği gibi, eğitimin
ve öğrenmenin ‘gerçekten’ hiç bitmeyeceği
bir dönem tüm sektör çalışanlarını bekliyor.
BiTekDer de bu gerçek karşısında ‘hazır
olma’ yetkinliğini tüm sektörde her seviyede
çalışanda pekiştirmeyi amaçlıyor.
Bu arada panelistler önemli bir detaya işaret
etti: Eskiden disiplinlerden biri ve yapılan işe
destek olan bilişim dünyası, artık disiplinler
ötesine geçti. Örneğin; bilişimciler sayesinde
doğan sektörler var. Fintek ve e-ticaret bunun
ilk akla gelen örnekleri. Bilişimde doğan bu
yeni sektörlerin yapay zeka, büyük veri, siber
güvenlik ile daha da gelişeceğine dikkat çeken

panelistlere göre, sürekli artan veri üzerinden
sektörler oluşuyor ve veri bizim için her şey. Bu
kritik önem, veriyi her an daha da iyi koruma
gerekliliği demek. Hatta, önümüzdeki dönemde
korunacak şeylerin sayısı ve önemi de doğal
olarak artacak. Önleyici sağlık hizmetleri
kavramının gelişimi ışığında bu yapıda
güvenliğin hayati önemi panelistlerin verdiği
örneklerden biri oldu. İşte bu nedenle güvenlik
de artık sistemlerden ziyade bireysel varlığı
koruma vizyonunu benimseyecek. Çünkü artık
siber güvenlik önlemi almamanın sonuçları,
insan hayatıyla da ölçülebilecek düzeye geldi.
Birbirini destekleyen konsept
Tıp sektöründe her bir branştaki uzmanlık,
panelistlere göre, bilişim sektöründe de öne
çıkıyor. BT sektöründe doğrudan veya dolaylı
hizmet eden kişilerden oluşan BiTekDer’in
diğer sektör STK’ları karşısındaki farkına
işaret eden panelistlere göre, herhangi bir
bilişim STK’sında göremediğimiz kadar üyeler
arasında her konuda dayanışma var. Üyeleri
çok daha iç içe. Türkiye bilişim sektörünün
gelişmesi için BiTekDer’in seçtiği yöntemin
başında da üyeler arasında dayanışma ve
uzmanların birbirine entegre olması gerekiyor.
BT ekosistemi bir bütün halinde çalışıyor ve
bilişimde tüm alanlar birbirini destekleyerek
ilerlemek zorunda. Örnek yine panelistlerden
geldi: Çok başarılı bir yazılım geliştirirsiniz ama
network altyapınız çok kötüdür. Güvenli bir
ortamda paylaşamazsınız bu yazılımı verileriniz
gider. Panelistlere göre, bu örneklerin
gösterdiği gibi, bir alanda uzmanlaşmak
da yetmiyor. Diğer alanlarda uzmanlaşmış
destekçilere de ihtiyaç var. BiTekDer de bu
noktada dernek çatısı altında bireyler arasında
entegrasyonla bilgileri geliştirmek, tecrübeleri
paylaşmak için doğru bir ortamı sunuyor. Bu
bakış açısı, çalışılan kurumlar için de büyük bir
fayda anlamını taşıyor.
Panelistler bilgi ve uzmanlık paylaşımının
değerine işaret ederken, hocalık yapmak
değil, ‘profesyonellerin profesyonellere
desteği’ tanımını kullandı. Bilişim
profesyonellerini, yine bilişim profesyonelleri
vasıtasıyla dernek çatısı altında geliştirmek,
panelistlere göre BiTekDer’i farklı kılan
unsurlardan biri. Ekosistemin tüm paydaşları
bu yapıda profesyonellikleri ile zincirin
yeni halkalarla büyümesini ve katma değer
kazanmasını sağlayacak.
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