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İhtiyaç fazlası ürünleri ihtiyaç sahipleri 
ile buluşturmak üzere çalışmalar yürüten 
TİDER, gıda bankalarının ortak platformu 
olması hedeflenen Destek Bulutu’nu 
hayata geçirdi. 
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Deloitte’un küresel bazda yürüttüğü Deloitte 
Teknoloji Fast 50 Programı’nın Türkiye ayağı 
için başvurular başladı. 

Fast 50 için başvuru zamanı geldi

İsraf ve yoksulluk ile mücadeleye ‘Destek Bulut’ 
çözümü
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PwC’nin 21. Küresel CEO Araştırması’nın 
telekomünikasyon sektörü sonuçlarına göre, 
internet, geleneksel telekomünikasyon 
pazarlarını giderek daha fazla değiştiriyor

Riskler telekom odağında büyüyor

Türkiye’de bilişim sektörünün temel referans kaynağı olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 
2017 – Bilişim 500” Araştırması, bu yıl “İş Dünyası Bilişim Rüzgarı ile Büyüyor” teması 
çerçevesinde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen ödül töreni ile ilgili 
ayrıntılar ve tören sonrasında şirket yetkililerinden aldığımız görüşleri dosya sayfalarımızda 
bulabilirsiniz.

Bilişim şirketlerinin ortak hedefi yurtdışı pazarlar

23 - 29 Temmuz  2018
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Bilişimcilerin 
rekabeti spor 
salonlarına 
taşındı!
BThaber Gazetesi, Fenerbahçe 
Veteran Masa Tenisçileri 
Kulübü Derneği işbirliği ve 
Morten BT Eğitim firmasının 
sponsorluğu ile düzenlenen 
masa tenisi turnuvasında 
bilişimciler kıyasıya mücadele 
ettiler. 





Riskler telekom odağında büyüyor

Fast 50 için başvuru zamanı geldi

PwC’nin bu yıl “Köşe 
Ofisteki İhtiyatlı İyimser” 
başlığıyla yayımladığı 21. 
Küresel CEO Araştırması’nın 
telekomünikasyon sektörü 
sonuçlarına göre, internet, 
geleneksel telekomünikasyon 
pazarlarını giderek daha 
fazla değiştiriyor. Liderlerin 
yüzde 83 gibi çok büyük bir 
çoğunluğu gelecek beş yıl 
içinde değişimin, doğrudan 
veya dolaylı rakiplerden 
kaynaklanmasını bekliyor. 
Dörtte üçü değişimin temel 
teknolojilerden, müşteri 
davranışından ve sektör 
düzenlemelerinden, üçte 
ikisi de değişimin dağıtım 
kanallarından kaynaklanmasını 
bekliyor. Şirketlerin yüzde 
45’i teknolojik değişimin hızı, 
yüzde 35’i ise pazara yeni 
giren şirketler ile ilgili olarak 
“çok endişeli”.  Yüzde 45’i de 
siber tehditler ile ilgili endişeli 
ve tüm bu oranlar, diğer 
sektörlerdeki ortalamaların da 
üzerinde. Telekomünikasyon 
şirketleri kendi verilerinin 
yanı sıra birçok diğer şirketin 

ve müşterinin verilerini de 
kullandıkları için siber saldırılar 
özellikle telekomünikasyon 
şirketleri için ciddi bir tehdit. 
Rapora göre; dijital değişimin 
risklerine karşılık sektör 
CEO’ları iyimserliği koruyor. 
Liderlerin yarısından fazlası 
(%57), 2017’nin küresel 
büyüme açısından iyi bir 
yıl olduğunu göz önünde 
bulundurarak, küresel 
ekonomik büyümenin 2018’de 
daha da iyileşeceği görüşünde. 
Araştırmada öne çıkan 
sonuçlar şöyle sıralanıyor: 
• Liderlerin çok büyük 

bir çoğunluğu gelecek 
beş yıl içinde değişimin, 
doğrudan veya 
dolaylı rakiplerden 
kaynaklanmasını bekliyor.

• Sektör liderlerinin dörtte 
üçü değişimin, temel 
teknolojilerden, müşteri 
davranışından ve sektör 
düzenlemelerinden; 
üçte ikisi de dağıtım 
kanallarından 
kaynaklanacağını 
öngörüyor.

• Liderlere kendi şirketlerine 
yönelik tehditler 
sorulduğunda, yüzde 
45’i teknolojik değişimin 
hızı, yüzde 35’i de pazara 
yeni giren şirketler ile 
ilgili olarak “çok endişeli” 
olduğu görülüyor.

• Telekomünikasyon 
şirketleri kendi verilerinin 
yanı sıra birçok diğer 
şirketin ve müşterinin 
verilerini de kullandıkları 
için liderlerin yüzde 45’i 
siber tehditler ile ilgili çok 
endişeli.

• Dijital değişimin yanı 
sıra CEO’lar, özel olarak 
kendi şirketlerine yönelik 
tehlikeler ile ilgili endişeli 
değiller.

• CEO’ların yüzde 50’si 
aşırı düzenlemelerden 
endişeliyken, yüzde 
47’si ise vergi yükünün 
artışından, yüzde 40’ı da 
terörün yarattığı tehdit 
odaklı olarak endişeli.

• Telekomünikasyon 
liderleri internet hakkında 
iyimser olmaya devam 
ederken, sadece yüzde 
17’si internete erişiminin 
kısıtlanmasının doğru 
olduğu kanısında. Ancak 
çoğu, milliyetçiliğin 
bazı kurallar ve 
düzenlemelerde yeniden 
kendini göstermesi ile 
ülkelerin bölgesel ticari 
bloklara yöneldiğini de 
belirtiyor.

Deloitte’un küresel bazda 
yürüttüğü Deloitte Teknoloji 
Fast 50 Programı’nın Türkiye 
ayağı için başvurular başladı. 
Program, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da son dört senede 
en hızlı büyüyen ve cirosunu 
en hızlı artıran teknoloji 
şirketlerini ortaya koyacak. 
Bu yıl 13’üncü kez 
düzenlenen Deloitte 
Teknoloji Fast 50 Türkiye 
ile en hızlı büyüyen 50 

teknoloji şirketi belirlenecek. 
Bu şirketler, programın 
uluslararası ayağı olan 
Deloitte Teknoloji Fast 500 
EMEA programına katılarak, 
Avrupa ve dünyaya açılma 
şansını yakalayabilecek. 
Başvurular 31 Ağustos 2018 
tarihine kadar devam edecek. 
Program hakkında detaylı 
bilgiye ve başvuru formuna 
https://fast50.deloitte.com.tr/ 
sitesinden ulaşmak mümkün. 

Geride kalan 12 yılda, 
program ile Türkiye’den 
23 farklı şirket ‘Deloitte 
Teknoloji Fast 500 EMEA’ 
listesine girerek, marka 
algılarını uluslararası seviyeye 
taşıdı ve yeni bağlantılar 
kazandı. En hızlı büyüyenler 
listesinde Biotekno ve Logic 
Bilişim şirketleri sırasıyla 2009 
ve 2011 yıllarında ‘Deloitte 
Teknoloji Fast 500 EMEA’da 
birinci olmuştu.
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E-ihracat yapmak isteyenlerin 
dikkat etmeleri gereken 
başlıklara dikkat çeken 
B2CDirect’in CEO’su Yusuf 
İbili’in belirttiği gibi, e-ihracat 
sadece bir ürün kargolama 
süreci değil, bunun çok 
daha fazlası. Bu noktada, 
e-ihracatın nasıl yapılması 
gerektiğini gerçek anlamda 
bilmeyen şirketler ve bireyler 
pazar, zaman ve müşteri 
kaybediyor. Yusuf İbili, 
e-ihracatın temel kurallarını 
şöyle anlattı:

1- İlk etapta detaylı 
fizibilite: E-ihracat öncesi 
hazırlık aşaması çok önemli. 
Bu aşamada kendinizi, 
firmanızı, ekibinizi ve 
ürünlerini yeniden keşfetmeli, 
eksikleri tamamlayarak 
hazırlanmalı ve e-ihracat hazır 

hale gelmelisiniz.  
2- İç pazardaki başarı 
rehber olsun: Yurtiçinde 
neyi, nasıl, kime sattığınızı, ne 
kadar zamanda sattığınızı ve 
satış sonrasında yaşadığınız 
süreçleri çok iyi analiz edin 
ve değerlendirin. İç pazardaki 
başarı ile dış pazarlara uygun 
hizmet ve ürünlere karar 
verilmeli. 
3- Satış yapacağınız pazarı 
tanıyın: E-ihracat yapacağınız 
ülkenin pazar araştırmasını 
yaparken, yurtiçinde geçerli 
olan yöntemlerden farklı 
satış süreçleri olacağı 
unutulmamalı. Gideceğiniz 
pazarın toplam alım gücünü, 
finansal ve ekonomik koşulları 
iyi analiz edin.  
4- Teslimat sürelerinde 
gerçekçi olun: Uzak 
ülkelerdeki zaman farkları, 

iş saatlerinin uyumsuz 
olması ile karar verme 
ve işleri sonuçlandırma 
süreçleri gecikebilir. Bu 
nedenle ürünlerinizin gerek 
hedef noktanıza gerekse 
tüketicinize ulaşacağı süreleri 
iyi tespit edin. Yanıltıcı bilgiler 
vermekten kaçının. 
5- Müşterinizle aynı dili 
konuşun: Sitenizin sayfaları, 
arayüzleri ve menüleri kullanıcı 
için kolaylık sağlayacak 
şekilde tasarlanmalı. Hedef 
pazarın ihtiyaçlarına göre 
internet sitesi kurulmasının 
yanı sıra kullanılacak katalog 
ve ürün açıklamalarının da 
anlaşılır olması gibi birçok 
farklı unsur var. Tüm bunlar 
da ‘e-ihracatta yerelleşmek’ 
demek.  
6- Fiyatı dikkatli belirleyin: 
Sitenizdeki ürünlerin fiyatlarını, 

siteye gelen ziyaretçinin 
bulunduğu ülkenin yerel para 
biriminde göstermeniz önemli. 
Bir yöntem de sitenizde farklı 
para birimlerinin olduğu 
seçenekler sunmanız ve 
otomatik kur hesaplamalarının 
yapılması. Ödemede olası 
sorunları en aza indirgemek 
için e-ihracat yapacağınız 
ülkelerin tercihlerini 
öğrenmelisiniz. Ürünlerinizin 
fiyatı, farklı ülke pazarlarının 
niteliğine ve para değerine 
uygun olarak verilmeli. Fiyat 
belirlerken satış komisyonları, 
lojistik ücretler, akreditif 
masrafları, sigorta gibi 
unsurları da düşünmek gerek.  
7- Lojistik işin temeli: 
Yetkin bir lojistik iş ortağınız 
olmalı. Ürünleriniz ne 
kadar kaliteli, siteniz ne 
kadar iyi ve fiyatlarınız ne 

kadar uygun olursa olsun, 
eğer lojistik süreçleriniz 
müşterinizi tatmin etmiyorsa 
ne satış yapabilirsiniz 
ne de müşterilerinizin 
yeniden alışveriş yapmasını 
sağlayabilirsiniz. Gönderiler 
için gümrük işlemlerinin hızlı 
ve masrafsız sonuçlanması, 
teslimat için verdiğiniz iş günü 
sayısına yönelik güvenceyi 
zedelememeli. Gönderilen 
kargo varış noktasında 
teslimat yapılacak olan 
ülkenin kanunlarına tabi ve 
bu nedenle o ülkenin işlemleri 
hakkında bilgi sahibi olmak 
şart. Teslimatlar için gönderi 
hesaplamaları, gönderi 
türü çeşitliliği, GTİP kodu 
arama özelliği, müşterinizin 
isteğine göre ekstra katma 
değerli hizmetleri mutlaka 
sunmalısınız. 

Ericsson Türkiye, telekom 
alanındaki teknolojik 
yenilikleri paylaşmak ve 
işbirliklerini geliştirmek üzere 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) ve Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi 
(HTK) ortaklığında Ankara 

BTK Merkez Yerleşkesinde 
düzenlenen ‘Yeni Teknolojiler 
Semineri’ ile 40 farklı KOBİ 
ve firmanın temsilcileri ile 
bir araya geldi. Seminere 
KOBİ’lerin yanı sıra BTK 
Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, Kurum Başkan 
Yardımcıları, Kurul Üyeleri, 
Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi üyeleri ve 
sektör temsilcileri katıldı. 
Bilgi teknolojileri ve iletişim 
sektörünün, ülke ekonomisi 
ve gelecek açısından hayati 
öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Başkan Dr. 

Ömer Fatih Sayan, “Günlük 
yaşantımızda teknoloji 
sözcüğü bilgi ve iletişim 
ile özdeşleşmiş durumda. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri 
günlük hayatı ve toplumların 
kültürlerini şekillendirmekte, 
yeni toplumlar inşa etmekte. 
Sizler, toplumu dönüştüren 
bu teknolojileri üreten, bunun 
için Ar-Ge yapan ya da 
teknolojinin hayata geçirilmesi 
için üretim yapan taraftasınız. 
Biz ise teknolojinin kullanımı 
ve kamu yararı için kurallar 
oluşturan, ilgili tarafları 
koordine eden taraftayız” 

dedi. 
BTK Başkan Yardımcısı Gazali 
Çiçek ve Ericsson Ar-Ge’den 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Fatma Özdemir’in 
konuşmalarıyla yer aldığı 
seminerde; 5G, IoT, yüksek 
performanslı ağlar, bulut 
teknolojileri ve dijital servislerin 
KOBİ’lerin yeni iş modellerini 
geliştirmesinde oynadığı kilit 
rollere değinildi. KOBİ’lerin 
teknoloji alanında yürütülen 
Ar-Ge projelerine sağlayacağı 
katkılar konusunda izlenecek 
yol haritaları konusunda 
bilgiler de verildi. 

Grundfos Türkiye ile Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü arasında “Mesleki 
Eğitim İşbirliği Protokolü” 
imzalandı. Grundfos Türkiye 
Genel Müdürü Burak 
Gürkan, Grundfos’un küresel 
alanda sosyal sorumluluk 
projelerine verdiği önemin 
altını çizerek, Türkiye’de 
mesleki eğitime desteklerinin 
devam edeceğini söyledi. 
M.E.B. Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürü 

Osman Nuri Gülay ise 
mesleki eğitim kalitesinin 
yükseltilmesinin Türkiye için 
önemine dikkat çekerek 
nitelikli işgücü yetiştirme 
yolunda sektörle işbirliklerinin 
gelişmesi gerektiğini 
vurguladı. 1945 yılında 
Danimarka'nın Bjerringbro 
şehrinde kurulan, doğrudan 
56, distribütörlükleriyle 83 
ülkede, milyonlarca insana 
hizmet veren pompa üreticisi 
Grundfos, tüm dünya için su 
çözümleri geliştiriyor. 

E-ihracatta bunlara çok dikkat edin!

KOBİ’ler için teknolojide en yeniler ele alındı

Mesleki eğitim için işbirliği
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TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi 
ve Ticimax E-ticaret Sistemleri 
Kurucusu Cenk Çiğdemli, 
sık yapılan ve vatandaşı 
e-ticaretten soğutan hataları 
10 maddede şöyle sıraladı:  
Sürekli bildirim gönderimi: Bir 
e-ticaret sitesinin yapabileceği 
en hatalı davranışlardan biri, 
cep numaralarına devamlı 
mesaj atmak olur. Bir site, 
kendi kayıtlı müşterisine 
bile ayda birkaç seferden 
fazla mesaj veya e-posta 
atmamalıdır.  
Arayüz karmaşası: E-ticaret 
sitesi kaotik bir temaya 
sahipse, her yerden pop-
up’lar, renkli kutular çıkıp 
duruyorsa, kullanıcı hiçbir 
şey satın almadan siteden 
çıkacaktır. Sitenin çok yavaş 
olması, ödeme adımı dahil 
her kategoride uzun süre 
beklemek zorunda kalması 
da kullanıcıyı bezdirir. 
Siteye mobilden giriş yapan 
kullanıcıya masaüstü site 

gösterilmesi de siteden derhal 
çıkma sebebidir.  
Gereksiz bilgi talebi: 
Bir e-posta adresi, cep 
telefonu, şifre ve adres 
bilgisi yeterlidir. TC kimlik 
numarası, kullanıcının sizi 
nereden duyduğu gibi 
gereksiz bilgiler potansiyel 
müşteriyi daha kaydolmadan 
kaçırma sebebidir. Yani üye 
olma ve ödeme adımları 
uzatılmamalıdır.  
Kargo odaklı sıkıntılar: 
Online alışveriş yapan 
müşteriler, yaptıkları alışverişin 
kendilerine tam olarak kaça 
mal olacağını bilmek ister. 
Alışveriş tamamlanmadan 
önce, sepet bedeline ilave 
olarak gönderinin kargo 
bedelinin de eklenmesi, 
belirsizliğin giderilmesi adına 
önemlidir. 
Kötü kalite fotoğraflar: Ürün 
fotoğrafının çok küçük olması, 
üzerinde oynanarak gerçek 
ürünle alakasız hale getirilmiş 

olması, satılan ürün yerine 
daha kaliteli bir benzerinin 
fotoğrafının konulması 
sahtekarlıktır ve kullanıcıları 
da e-ticaretten soğutur. Ürün 
görselleri müşterinin ürünü 
kafasında canlandırabileceği 
kadar net olmalıdır.  
Üstünkörü ürün açıklaması: 
Ürün açıklamaları detaylı 
olmalı ve en önemli bilgiler ilk 
üç cümlede aktarılmalı. Çünkü 
çoğu insan uzun açıklamaları 
okumak istemez.  
Yanlış reklamlar: Müşterinizi 
doğru entegre edilmemiş 
reklamlarla bezdirmeyin. 
Örneğin; müşteri bir paten 
aldıysa, site de müşterinin 
bilgisayarına bir çerez atıp, 
ürünü satın almış olsa bile 
aylarca internette çeşitli 
sayfalarda paten reklamı 
göstermeye devam etmemeli. 
Buton karmaşası: Çalışmayan 
ve yanlış yönlendirilen butonlar 
müşteriyi bezdirir. Mutlaka 
eklenen ürünlerin sepette 

olduğu bilgisi verilmeli, 
hatta müşteri önce sepete 
yönlendirilmeli, ardından 
alışverişe kaldığı yerden devam 
etme butonuyla devam etme 
seçeneği olmalı. ‘Geri git’ 
butonları daima bir önceki 
sayfaya götürmelidir, ama 
çoğu zaman en başa, ana 
sayfaya yönlendirir. Bu da 
kullanıcının tüm adımları 
baştan alması anlamına 
gelir ki çoğu kişi de bunu 
istemez. 

Müşteri hizmetlerinin 
varlığı: Kullanıcı müşteri 
hizmetlerinden bilgi almak 
isteyip de ulaşamaz veya 
yaptığı alışveriş hakkında 
sorgulama yapamazsa, siteye 
olan güveni sarsılır.  
İade politikasında belirsizlik: 
İnternetten alışverişin en 
önemli kuralı; sitelerin bir iade 
politikası olması. Yani kullanıcı, 
hangi şartlarda ürünü iade 
etme hakkı olduğuna dair 
mutlaka bilgilendirilmelidir. 

Günümüzde artık 
konvansiyonel güvenliğin 
yanında siber güvenlik 
de ön planda ve bunun ir 
sonucu olarak, siber güvenlik 
uzmanı ihtiyacı katlanarak 
artıyor. 50 bine yaklaşan 
siber güvenlik uzmanı 
ihtiyacının karşılanması için 
İstanbul Aydın Üniversitesi 
ve SODER Bilgi Teknolojileri 
işbirliği yaparak, iş garantili 
bir eğitim programı başlattı. 
SODER Bilgi Teknolojileri 
Genel Müdürü Doğan Güneş, 
“Siber güvenlik alanında 
ciddi bir boşluk var. Devlet 
kurumlarının, bu boşluğun 

bir bölümünü özel sektörden 
hizmet alımı yaparak 
gidermesi gerekir” derken, 
bu boşluğun kapatılması için 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 
akademik bilgi birikimi ve 
alanında uzman akademik 
kadrosu ile SODER’in bilişim 
sektörü tecrübesinin bir 
güçbirliğine gittiğini, toplam 
60 saatlik siber güvenlik 
eğitimi planladığını vurguladı. 
“Önümüzdeki yıllarda 
gerek özel sektöre gerekse 
devlete 50 bin siber güvenlik 
uzmanı ihtiyacı doğacağını 
öngörüyoruz” diyen Güneş 
, “beyaz hacker” olarak 

tanımlanan siber güvenlik 
ve siber olaylarla mücadele 
uzmanlarını, bilgiyi faydalı 
yönde kullanmaları için 
eğittiklerini ifade etti. Güneş, 
“Eğitime ağırlıklı olarak 
matematik, bilgisayar gibi 
alanlardan mezun olanların 
ilgi duyacağı düşünülse 
de, çok fazla teknik altyapı 
istemeyen bir eğitim. Temel 
düzeyde bir bilgisayar bilgisine 
sahip olan herkes, eğer siber 
güvenlik alanına ilgisi var 
ve bu alanda uzmanlaşmak 
istiyorsa, eğitimlerimize 
gelebilir” dedi. Güneş, 
“Kontenjanımız ilk program 

için 20 kişi. Bu eğitime katılıp 
sınavı geçenlere işe yerleşme 
garantisi veriyoruz. Siber 
güvenlik uzmanlarının işe 
başlama maaşı 4-5 bin TL 

arasında değişiyor. Tecrübe 
kazanıp uzmanlaşanların 
maaşları ise 15-20 bin TL’lere 
kadar yükseliyor” bilgisini 
verdi. 

Dassault Systèmes, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş.’nin (TAI) Türkiye'nin en 

yeni ve en büyük havacılık 
projesi olan Milli Muharip 
Uçağı’nın (MMU) geliştirme 

sürecini hızlandırmak amacıyla 
3DEXPERIENCE platformunu 
tercih ettiğini duyurdu. TAI, 
MMU projesinde kavramsal 
tasarımdan üretime kadar, 
3DEXPERIENCE platformunu 
temel alan Winning 
Program, Co-Design to 
Target, Test To Perform, 
Ready for Rate ve Build to 
Operate endüstri çözüm 
deneyimlerini kullanacak. 
MMU Projesi’nin iş ortakları 
ve tedarikçilerinden oluşan 

2 bini aşkın proje katılımcısı 
da tek bir veri kaynağından 
faydalanarak dijital tasarım, 
mühendislik, simülasyon, 
üretim, iş analitikleri ve 
yönetim süreçlerinde işbirliği 
yapacak. TAI Genel Müdürü 
Temel Kotil, konuyla ilgili şu 
bilgileri verdi: 
“MMU Projesi’nin büyüklüğü 
bize bir fırsat sundu. Bu 
projenin gereksinimlerini 
karşılayacak ve iş süreçlerimizi 
en iyi havacılık endüstrisi 

uygulamalarıyla uyumlu 
hale getirmemizi sağlayacak 
bir yazılım seçmek istedik. 
3DEXPERIENCE platformu 
ve entegre uygulamaları bizi 
bir sonraki adımı atmamız 
gerektiği konusunda ikna 
etti. Şirketimiz havacılıkta 
tasarım, geliştirme ve 
üretim anlamında kapsamlı 
olanaklara kavuşacak ve 
büyük projeleri hayata 
geçirme konusundaki 
kararlılığını gösterecek.”

E-ticarette rotanız net olsun!

Kamunun ve özel sektörün istihdam açığı kapanmalı

MMU projesinde adımlar gelişiyor





Bilişimcilerin rekabeti spor salonlarına taşındı!

BThaber Gazetesi, bilişimcileri 
iş yaşamından biraz 
uzaklaştırmak ve sosyal 
hayatlarına küçük de olsa bir 
destek sağlamak amacıyla 
düzenlediği etkinliklere bir 
yenisini daha ekledi. 14 

Temmuz günü Fenerbahçe 
Veteran Masa Tenisçileri 
Kulübü Derneği işbirliği ve 
Morten BT Eğitim firmasının 
sponsorluğu ile düzenlenen 
masa tenisi turnuvasında, 
15 takım kıyasıya mücadele 

ettiler. Gün sonundaki final 
karşılaşmasında TP-Link 
takımı birincilik kupasını 
kazandı. Bilişim AŞ’nin ikinci, 
Sentez Business Solution A 
Takımı’nın üçüncü olduğu 
turnuvada 6 Kare takımı ise 

teselli grubunda birinci oldu. 
Turnuvaya şu takımlar katıldı.
Sentez Business Solution A 
Takımı (Bedri Dikici, Alper 
Çiçek), Sentez Business 
Solution B Takımı (Fatih 
Demirci, Furkan Süğlün), 
Karel A Takımı (Nuri Can, 
İdris Kuzkaya), Karel B Takımı 
(Ömer Faruk Cengiz, Onur 
Erişgen), Artpro (Ferhat 
Özdağ, Coşkun Hendem), 
CMC A Takımı (Enes Özkaya, 
Ali Özdemir), CMC B Takımı 
(Kürşat Karadaş, Yakup 
Demir), Armolis Bilişim (Tolga 
Bodrumlu, Kaan Adamey), 

6 Kare (İsmail Yaşar, Bülent 
Tuğrul Yüksel), Türkkep 
(Yunus Emre Karaal, Mücahit 
Zengin), Acron Bilişim (Berk 
Akar, Ömer Kaan Sevinç), TP-
Link (Ali Dinçer, Aldülkerim 
Yıldırım), Experian (Harun 
Doğan, Nagihan Odak), 
Bilişim AŞ. (Murat Karaman, 
Hüseyin Erdağ), BThaber (Ferit 
Çelik, Efe Çevikoğulları).
Turnuvanın değerlendirmesi 
yapan Fenerbahçe Veteran 
Masa Tenisçileri Kulübü 
Derneği Başkanı Özcan Köm, 
şunları kaydetti:
“Katılan takımlardaki 
oyuncular masa tenisi ile 
hayatlarının bir bölümünde 
oynamış kişilerdi. Bunlar 
okul yıllarında, yakınlarında 
bulunan bir masa tenisi 
salonunda v.b. yerlerde masa 

tenisi sporu ile tanışmışlar, 
daha sonraları ise çalışma 
hayatına katılarak bu 
sporu devam ettirme fırsatı 
bulamamışlar veya çok az 
zaman ayırabilmişler. BThaber 
tarafından düzenlenen bu 
turnuva katılımcılar için hem 
eğlence hem rekabet hem 
de dostluğu çağrıştırarak 
güzel saatler geçirmelerini 
sağlamıştır. Turnuvaya 
sporcuların yanı sıra maçları 
seyretmeye gelen şirket 
çalışanları, sporcuların aileleri 
de ayrı bir hava kattılar. 
Turnuvaya katılan oyuncular 
içinde tek bayan oyuncu 
Experıan takımındaki Nagihan 
Odak’tı. Takım arkadaşı 
Harun Doğan’la beraber 
iyi mücadele etti. BThaber 
takımından Ferit Çelik ve 
Efe Çevikoğulları ise ilk defa 
böyle bir turnuvada oynadılar.
TP-Link takımından Ali Dinçer 
ve Abdülkerim Yıldırım ve 
Bilişim AŞ takımından Murat 
Karaman ve Hüseyin Erdağ 
oyunları ile finale yakıştılar. 
Karel A ve B takımlarındaki 
Nuri Can, İdris Kuzkaya, 
Ömer Faruk Cengiz ve Onur 
Erişgen’in şanssızlıkları finalist 
iki takımla oynamaları idi.
Acron Bilişim’den Berk 
Akar, Ömer Kaan Sevinç, 
Tolga Bodrumlu, Kaan 
Adamey’den oluşan Armolis 
takımını yenerken iki takımın 
mücadelesi seyredilmeye 
değerdi.

Sentez B takımından Fatih 
Demirci ve Furkan Süğlün 
final grubunun yarı finalinde 
Yunus Emre Karaal ve 
Mücahit Zengin’den oluşan 
Türkkep takımına 3-2 
yenilirken zorlu ve zevkli bir 
karşılaşma oldu.
Sentez A takımını oluşturan 
Bedri Dikici ve Alper Çiçek 
yarı final maçında Artpro 
takımında mücadele eden 
Ferhat Özdağ ve Coşkun 
Hendem’le karşılaştılar.
6 Kare takımı oyuncuları 
İsmail Yaşar ve Bülent 
Tuğrul Yüksel teselli grubu 
maçlarında ilk turu bay geçen 
CMC B takımının oyuncuları 
Kürşat Karadaş ve Yakup 
Demir’i yenerek finalde 
Enes Özkaya, Ali Özdemir’in 
mücadele ettiği CMC A 
takımının rakibi oldular. 
Final maçı 6 Kare takımının 
galibiyeti ile bitti.”
BThaber Gazetesi’nin 
bilişimcileri buluşturduğu 
etkinlikler, önümüzdeki 
günlerde yeni organizasyonlar 
ile devam edecek.
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Bilişim sektörünün Türkiye’deki 
gelişimi ile ilgili pek çok veri ve 
detaylı analizi içeren “İlk 500 Bilişim 
Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim 500” 
Araştırması, bu yıl 19’uncu kez 
sektöre, kamuya ve iş dünyasına 
ayna görevi gördü. Türkiye’de bilişim 
sektörünün temel referans kaynağı 

olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 
2017 – Bilişim 500” Araştırması, 
bu yıl “İş Dünyası Bilişim Rüzgarı 
ile Büyüyor” teması çerçevesinde 
gerçekleştirildi. Bu temayı ifade eden 
karahindiba çiçeği ise tohumlarını 
doğaya salarak, doğanın gelişimine 
önemli katkılar sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, sadece büyük 
şehirlerle sınırlı kalmayıp Bilişim 
500 Araştırması’nı Anadolu’nun 
tamamına yayılabilmesi adına hayata 
geçirilen ‘PLUS’ konsepti de yine bir 
‘ilk’ olarak BT sektörünün Türkiye’nin 
bütünündeki potansiyelini ortaya 
koymayı hedefledi. 

Bilişim şirketlerinin ortak hedefi 
yurtdışı pazarlar
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23 
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Türkiye’nin bilişimin gücüyle 
yükselmesine katkı sağlayan teknoloji 
sektörü şirketlerinin dahil olduğu “İlk 
500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – 
Bilişim 500” araştırması sonuçlarının 
açıklandığı Bilişim 500 töreni sektörü 
buluşturdu. Türkiye bilişim ve teknoloji 
sektörünün tek referans kaynağı olarak 
bu yıl 19’uncu kez düzenlenen geniş 
kapsamlı etkinlikte, iş dünyasının 
önemli isimleri ile kamu, regülasyon ve 
medya kurumlarının önemli temsilcileri 
bir araya geldi.

5 Temmuz Perşembe günü İstanbul 
CVK Park Bosphorus Otel’de 
düzenlenen ödül töreninin sunuculuğu 
bu yıl da Berrak Ataşen tarafından 
gerçekleştirildi. Sektörün her alanından 
önemli isimleri ve kurumları buluşturan 
“İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017” 
ödül töreninin açılış konuşmalarını T.C. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip 
Zerey, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan ve BThaber Şirketler Grubu 
Başkanı Murat Göçe gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı 
töreninin açılışında, aynı zamanda 
müzisyen de olan bilişim sektörünün 
ünlü simalarından Taylan Dedeoğlu, 
katılımcılara doyumsuz bir müzik 
ziyafeti çekti. 

Aralarında e-fatura ve e-arşiv, güvenlik 
donanımları, kesintisiz güç kaynağı 

ürünleri, coğrafi bilgi sistemleri gibi 
yeni kategorilerin de yer aldığı ve 
özel ödüllerle beraber toplam 80 
ödülün sahiplerini bulduğu törende; 
21 donanım, 12 hizmet ve 18 
yazılım kategorisinde, 10 adet de 

PLUS kategorisinde ödül verildi. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da “İlk 500 
Bilişim Şirketi Türkiye 2017” ödülleri 
kapsamında 35. Yıl Emek Ödülleri ve 
BThaber Özel Ödülleri de sahiplerini 
buldu. 

BİLİŞİM SEKTöRÜNÜN
BULUŞMA NOKTASI

Berrak Ataşen

Taylan Dedeoğlu
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Törenin açılış konuşmasında 
Bilişim 500 araştırmasının bilişim 
sektörünün gelişimine, şirketlerin 

hem pazarlarını hem de rakiplerini 
değerlendirmelerine önemli katkılar 
sağladığını vurgulayan BThaber 
Şirketler Grubu Başkanı Murat 
Göçe, sektörün yıllık gelişimini 
ortaya koymak adına Bilişim 500 
araştırmasının gerek kamu gerek 
özel sektör gerekse yurtdışı için 
önemli bir kriter olduğuna işaret 
etti ve şöyle devam etti: 
“Bilişim 500 araştırması bilişim 
sektörünün gelişimine, şirketlerin 
hem pazarlarını hem de rakiplerini 

değerlendirmelerine önemli 
katkılar sağlıyor. Ölçemezseniz, 
yönetemezsiniz ve geliştiremezsiniz. 
Bu mantık ve gereklilik ışığında, 
farklı parametrelerle sektörün 
yıllık gelişimini gözler önüne 
seriyoruz. Bilişim 500 Kataloğu, 
sektör için gerçekten önemli 
bir başvuru kaynağı. Özellikle 
yurtdışı firmalarının şirket satın 
alma kararlarında iyi bir referans 
olduğunu gözlemliyoruz. Bilişim 
500 Araştırması’nın Anadolu’nun 

tamamına yayılabilmesi için 
geçen yıl hayata geçirdiğimiz 
‘PLUS’ konsepti de bir ‘ilk’ 
olarak BT sektörünün Türkiye’nin 
bütünündeki potansiyelini ortaya 
koyuyor. Bu yıl da Anadolu’daki 
şirketlerimizi unutmadık ve bu 
sefer, PLUS Kategorisi ile iller 
bazında da sıralama yaptık. Böylece 
farklı başlıklarda kıyas imkânı 
Türkiye’nin bir bütün olarak BT 
başlığındaki değerini, il bazında 
ortaya çıkarttı.” 

BThaber Gazetesi 
tarafından, 35 yıldan fazla 
bir zamandır sektörde 
emek veren, sektörün 
bugünlere gelmesinde 
önemli emekleri bulunan 
bilişimcilere verilen 35. Yıl 
Emek Ödülleri, sahiplerini 
buldu. Dört yıldır verilen 
35. Yıl Emek Ödülleri’ni 
bu yıl alan isimler şöyle 
sıralandı: Kübra Erman 
Karaca (TÜBİSAD Başkanı), 

Sadi Abalı (Radore Genel 
Müdürü), Şerif Beykoz 
(Digital Planet Genel 
Müdürü), Fatih Karaca 
(LC Waikiki BT’den 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı) Şahane Sılay 
(Login Yönetim Kurulu 
Başkanı), Sedat Babalık 
(Bimser Kurucu Ortağı), 
Kamil Orman (Netaş Genel 
Müdürü), Endef Kefoğlu 
(Bimel Genel Müdürü).

Yaptıkları farklı çalışmalar ile bilişim 
sektörünün gelişimine destek verenler 
BThaber Özel Ödülü ile ödüllendirildi. 
Türkiye’de internetin gelişim sürecinde 
önemli görevler üstlenen ve internet 
dünyasının gizli kahramanlarından ODTÜ 
Öğretim Üyesi Dr. Attila Özgit, ödülünü 
BThaber Genel Yayın Koordinatörü Ayhan 
Sevgi’den aldı.
Anadolu’da bilişim sektörünün gelişimine 

sağladığı katkılar nedeniyle 2017 Yılı 
Anadolu’nun Vizyoner Yaklaşım Ödülü’ne 
Tekirdağ merkezli Akdatasoft layık 
bulundu. Akdatasoft Yazılım’ın ödülünü 
Genel Müdür Hakan Akalın aldı.
Ayrıca, hem bilişim eğitiminin gelişimi 
hem de BThaber ile bu çerçevede 
gerçekleştirdiği projeler nedeniyle 
Cumhur Kızıları’ya da BThaber Dostluk 
Ödülü verildi.

PLUS İLE İL BAzINDA 
DEğERLENDİRME İMKANI

BİLİŞİM SEKTöRÜNDE 35 YIL…

BThaber Şirketler Grubu Başkanı
Murat Göçe

BThABER özEL öDÜLLERİ
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 “İş Dünyası Bilişim Rüzgârı ile 
Büyüyor” mottosuyla gerçekleştirilen İlk 

500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçları 
için düzenlenen törene katılan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 
konuşmasında şunları söyledi:  
“Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörünün her sene nabzını tutan 
Bilişim 500 ödülleri, Türkiye’de bilişim 
alanındaki kazanımlarımızı göreceğimiz 
ve gururlanacağımız bir tabloya ışık 
tutuyor. Bugün de ülkemizin ışıldayan 
bilişim şirketlerini ve başarılarını görerek 
geleceğe daha güvenli bakacağız. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak 
Türkiye’ye tüm kategorilerde katma 

değer yaratmaya çalışan şirketlerimizin 
arkasında olmaya devam ediyoruz ve 
edeceğiz. Bilişimde öncü olmadan 
dünyaya yön veremezsiniz. Bizim 
önceliklerimiz teknolojiye, dönüşüme 
ve insan kaynağına yatırım. Kendi 
kategorilerinde bu anlamda en iyisini 
yapmaya çalışan tüm yöneticilerimizle 
beraber, bizler de yerli ve milli 
imkanlarla dünyada 5G’ye geçen ilk 
ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. 
Türkiye’nin dijital dönüşümünü en hızlı 
ve doğru şekilde sağlamak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Günümüzde 
artık veri en önemli değerlerden biri. 

Dünyanın sosyal ve ekonomik olarak 
önemli ülkelerinden birinin verilerini 
kontrolsüz bırakması söz konusu 
olamaz. Kendi verimizi kendimiz 
analiz etmediğimiz, verimizi kendimiz 
tutmadığımız sürece hiçbir konuda 
ilerlememiz mümkün değil. Artık 
bürokrasinin azalacağı ve kamu 
kaynaklarının daha etkin kullanılacağı 
bir döneme giriyoruz. Gelin hep 
birlikte bu dönüşümü gerçekleştirmede 
hep birlikte çalışalım. Türkiye’yi 
bugünkünden daha iyi yerlere hep 
birlikte yaşayacağımıza içtenlikle 
inanıyorum.”

DONANIM ALT 
KATEGORİLERİ 
• Sunucu: PENTA TEKNOLOJİ
• Ağ Donanımı: NETAŞ
• OT/VT Donanımı: İSBAK
• Baskı Sistemleri: XEROX
• POS Sistemleri: TRADESOFT
• Masaüstü Bilgisayar ve OEM: 

PENTA TEKNOLOJİ
• Görüntü ve Ses Sistemleri: 

TEKNOSA
• Sistem Entegratörü Görüntü ve 

Ses Sistemleri: SİSTEM 9 MEDYA
• Dağıtıcı Mobil Telefon: KVK 

TEKNOLOJİ
• Telekomünikasyon Alt Yapı 

Donanımı: TÜRK PRYSMIAN 
KABLO

• Veri Yedekleme ve Depolama 
Donanımı: PENTA TEKNOLOJİ

• Sistem Entegratörü Veri 
Yedekleme ve Depolama 
Donanımı: NETAŞ

• Çeşitli Donanım: NCR
• Tüketim Malzemeleri: PENTA 

TEKNOLOJİ
• Güvenlik Donanımı: 

SENSORMATIC
• Kesintisiz Güç Kaynağı: İNFORM 

ELEKTRONİK
• Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar: 

PENTA TEKNOLOJİ
• Telekom Şirketi Donanım: 

CORNING OPTİK İLETİŞİM
• Sistem Entegratörü Donanım: 

NETAŞ

• Dağıtıcı Donanım: KVK 
TEKNOLOJİ

• Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli 
Üreticinin Türkiye Temsilcisi 
Donanım: ATOS.

HİZMET ALT KATEGORİLERİ
• Danışmanlık: STM SAVUNMA 

TEKNOLOJİLERİ
• Eğitim: KURALKAN BİLİŞİM 

(SENTİM)
• Çağrı Merkezi Hizmeti: 

TURKCELL GLOBAL BİLGİ 
• Kurulum Bakım Destek 

Hizmetleri: KOÇSİSTEM
• İnternet Hizmeti: TÜRK 

TELEKOM
• Katma Değerli Mobil ve İnternet 

Hizmetleri: MULTİNET UP
• Alternatif Operatör Hizmeti: 

MILLENICOM
• Barındırma Yönetim Bulut 

Hizmeti: KOÇSİSTEM
• Diğer Dış Kaynak Kullanım 

Hizmeti: ATLAS YAZILIM
• Sistem Entegratörü Hizmet: 

KOÇSİSTEM
• Dağıtıcı Hizmet: MOBİMARK 

İLETİŞİM 
• Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli 

Üreticinin Türkiye Temsilcisi 
Hizmet: SAP TÜRKİYE.

YAZILIM ALT KATEGORİLERİ
• Güvenlik Yazılımı: EXCLUSIVE 

NETWORKS

• Doküman/Arşiv Yönetim 
Yazılımı: KODA BİLİŞİM

• CRM Yazılımı: SAP TÜRKİYE
• ERP Yazılımı: LOGO YAZILIM
• Mobil Uygulamalar: İSBAK
• İş Uygulamaları: İNNOVA BİLİŞİM 

ÇÖZÜMLERİ
• Sanallaştırma: KOÇSİSTEM
• Sektörel Yazılım: HAVELSAN
• Türkiye Merkezli Üretici Sektörel 

Yazılım: INTERTECH
• Veri Ambarı/İş Zekası Yazılımı: 

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
• Coğrafi Bilgi Sistemleri: NETCAD
• e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv 

Uygulamaları: LOGO YAZILIM
• Sistem Entegratörü İşletim 

Sistemi: KURALKAN BİLİŞİM ( 
SENTİM)

• Türkiye Merkezli Üretici Çeşitli 
İş Uygulamaları: VBT BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ

• Türkiye Merkezli Üretici Mobil 
Uygulamalar: ARVENTO

• Sistem Entegratörü Yazılım: 
İSBAK

• Dağıtıcı Yazılım: PENTA 
TEKNOLOJİ

• Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli 
Üreticinin Türkiye Temsilcisi 
Yazılım: SAP TÜRKİYE.

BİLİŞİM 500 PLUS 
• 3 Yaşından Küçük Genç 

Şirketler: ATACEL
• 3 Yaşından Küçük En Hızlı 

Büyüyen Bilişim Şirketleri: ESTE 
BİLİŞİM

• Sistem Entegratörü IoT ve M2M: 
NETAŞ

• Son Yılda En Fazla Büyüyen 
Bilişim Şirketi: KOMTERA 
TEKNOLOJİ

• Son 3 Yılda En İyi Performans 
Gösteren Bilişim Şirketi: 
TÜRKSAT

• İzmir Şirketleri Kategorisi: TEST 
TÜM ELEKTRONİK

• Kocaeli Şirketleri Kategorisi: 
LOGO YAZILIM

• Bursa Şirketleri Kategorisi: TÜRK 
PRYSMIAN KABLO

• Antalya Şirketleri Kategorisi: 
ALMERA BİLİŞİM

• Kayseri Şirketleri Kategorisi: HES 
KABLO.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI 
ÖZEL ÖDÜLLERİ
• Ar-Ge Yatırımı: LOGO 

YAZILIM
• Türkiye Merkezli Üretici IoT ve 

M2M: ARVENTO
• Donanım İhracatı: ATOS BİLİŞİM
• Hizmet İhracatı: NETAŞ
• Yazılım İhracatı: EKİN TEKNOLOJİ
• Türkiye Merkezli Üretici Donanım 

Kategorisi: KAREL ELEKTRONİK
• Türkiye Merkezli Üretici Hizmet 

Kategorisi: LOGO YAZILIM
• Türkiye Merkezli Üretici Yazılım 

Kategorisi: SOFTTECH.

DöNÜŞÜM İçİN 
İŞBİRLİğİ ESAS OLMALI

Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK)

Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan

BİLİŞİM 500 öDÜLLERİ

Sıra Şirket Adı TL

1 İNFORM ELEKTRONİK 252.395.935

2 TEST TÜM ELEKTRONİK 80.083.121

3 ESİŞ ENERJİ VE ELEKTRONİK 13.272.624

4 AKSA ELEKTRONİK 3.714.976

5 PENTA TEKNOLOJİ 2.768.280
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İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 
sonuçları için düzenlenen törende 
bir konuşma yapan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Galip Zerey, sözlerine yerli yazılım 
konusunda işbirliğinin önemine 
işaret ederek başladı. Bu başlıkta 
ULAK projesinde gelinen noktayı 
detayları ile katılımcılarla paylaşan 
Galip Zerey, 5G başlığında 2020 
yılında diğer ülkelerle birlikte 
ticari kullanıma yerli ürünlerle 
ulaşmanın önemine işaret etti. 
Kamu entegre veri merkezi 
kurulum çalışmalarının devam 
ettiği bilgisini paylaşırken, güvenlik 
çözümlerinin yerlileştirilmesi 
için Havelsan ile çalışmalar 

yürüttüklerini de vurgulayan Galip 
Zerey, fiber altyapı ortak kullanımı 
için çalışmalar yürüttükleri bilgisini 
de verdi. Fiber yapının özellikle 
kırsal kesimde yaygınlaştırılması 
gerektiğine dikkat çeken, bu 
amaçla fiyatların cazip hale 
getirilmesi için çalıştıklarını 
vurgulayan Zerey, şunları söyledi: 
“Bu yıl 19’uncu kez düzenlenen 
Bilişim 500, yabancı yatırımcıların 
ülkemizde yaptıkları satın almalarda 
ve girdikleri ihalelerde belirleyici bir 
rol üstleniyor. Yurtiçinde iş yapan 
firmaların da sektörün gelişimini 
ve var olan durumu görmeleri 
açısından çok önemli bir proje. 
Sektörümüz Türk Lirası bazında 
ortalama yüzde 15 büyüyor. Bu 
iyi bir büyüme oranı, ancak bizim 
yapmak istediğimiz; bu rakamı 
daha da yukarıya çıkarmak, 
istihdamı artırmak ve özellikle yerli 
yazılım ve donanım konusunda 
sektörümüzle işbirliği yapmak. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) işbirliği ile 
yerli ürün ve yazılımın artması ve 

yaygınlaştırılması yönünde sektörle 
ve üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. 
Ayrıca, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile birlikte ULAK – Yerli 
Baz İstasyonu Projesi kapsamında 
evrensel hizmet projelerimizi 
hayata geçirdik. Siber güvenlik 
yazılımlarının yerleştirilmesi 
konusunda çalışıyoruz. Çünkü 

yabancı yazılım ve ürünlerin 
kullanımı bugün maalesef yüzde 
90 seviyesinde. Siber güvenlik 
yazılımı yurtdışından ithal ediliyor. 
Bu ürünlerin yerleştirilmesi 
konusunda çalışıyoruz. E-ticaret ve 
lojistik sektörlerinde de yine bilgi 
teknolojilerinin gücüyle ilerlemek 
için çalışmaya devam ediyoruz.”

YERLİ ÜRÜNLERİ GELİŞTİRMEK 
ODAK NOKTAMIz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey
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GİRMEYİ BAŞARDIK. 
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1	 KAREL	ELEKTRONİK	 438.281.202
2	 LOGO	YAZILIM	 256.168.914
3	 İNFORM	ELEKTRONİK	 252.395.935

Şirket AdıSıra

Türkiye Merkezli Üretici

TL

1	 KAREL	ELEKTRONİK	 430.956.968
2	 İNFORM	ELEKTRONİK	 252.395.935
3	 TÜRK	PRYSMIAN	KABLO	 130.780.814

Şirket AdıSıra

Türkiye Merkezli Üretici - Donanım

TL

1	 SOFTTECH	 191.889.859
2	 INTERTECH	 186.000.000

3	 LOGO	YAZILIM	 175.961.724

Şirket AdıSıra

Türkiye Merkezli Üretici - Yazılım

TL

1	 LOGO	YAZILIM	 80.207.190
2	 INTERTECH	 51.571.347
3	 TRADESOFT	 25.840.751

Şirket AdıSıra

Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet

TL

1	 HP	TÜRKİYE		 1.353.900.000
2	 LENOVO	TÜRKİYE		 1.174.350.000
3	 ORACLE			 940.000.000

Şirket AdıSıra

Uluslararası Üreticinin Temsilcisi / Satıcısı

TL

1	 ATOS	BİLİŞİM	 176.125.969
2	 NCR	 	 162.707.224
3	 PROLİNK		 111.288.267

Şirket AdıSıra

Uluslararası Üreticinin Temsilcisi / Satıcısı - Donanım

TL

1	 SAP	TÜRKİYE	 193.711.308
2	 ITELLIGENCE	BİLGİ	SİSTEMLERİ	 159.229.205
3	 PROLİNK		 104.741.898

Şirket AdıSıra

Uluslararası Üreticinin Temsilcisi / Satıcısı - Yazılım

TL

Dijital dönüşüm tüm sektörlerde hızla devam 
ediyor. Teknolojideki sürekli değişimle birlikte 
aslında asla sonlanmayacak bir süreçten 
bahsediyoruz. Rekabet edebilirliklerini 
korumak için tüm kurumlar, kendi büyüklükleri 
ölçüsünde farklı seviyelerde de olsa dijital 
dönüşüme yönelerek verimliliklerini artırma 
yönünde yatırımlar gerçekleştiriyor. “Netaş’ın 
bu yılki Bilişim500 araştırmasında üç 
farklı donanım kategorisinde Yılın Sistem 
Entegratörü seçilmesinde, bu alandaki 
deneyimimizle sürdürdüğümüz başarımız 
etkin” vurgusunu yapan Netaş CEO’su C. 
Müjdat Altay, çalışmalarını ve hedeflerini şöyle 
anlattı:

“Bu yılın başında, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
veri merkezlerinin kurulması projesini 
aldık. Ülkemizin sektörlerindeki en başarılı 
şirketlerine, farklı alanlarda faaliyet gösteren 
KOBİ’lere, okullar, hastaneler ve stadyumlara 
veri iletişim altyapıları kuruyoruz. Türkiye’nin 
bilgi iletişimi altyapısını kurmak, 1967 
yılındaki kuruluşumuzdan bu yana bizim 
öncelikli görevimiz. 50 yıldır Türkiye’nin dijital 
dönüşümü kapsamında önemli projeleri hayata 
geçiriyoruz. Sanayiden eğitime, sağlıktan spora 
kadar çok çeşitli sektörlerde dijital dönüşüm 
projeleri geliştiriyoruz. Bu deneyimimizi 
ülke sınırlarının ötesine de taşıyoruz. Yeni 
nesil teknolojinin farklı alanlarında çalışma 
yapan Ar-Ge’miz, örneğin bütünleşik iletişim 
çözümlerinde Kuzey Amerika pazarına 
önemli hacimde proje teslim ediyor. Diğer 
yandan, Ar-Ge’mizin çok yönlülüğü bize, 
bir sistem entegratörü olarak tam anlamıyla 
uçtan uça çözüm sunma imkânı tanıyor. 
Cezayir’den Malezya’ya uzanan bir coğrafyaya 
teknoloji hizmetleri sağlarken gösterdiğimiz 
performansın bir tarafında bu var. Diğer 
tarafında ise inşaat aşamasından başlayıp 
yönetilen hizmetler sunmaya kadar uzanan 
proje yönetim deneyimimiz. Bilişim Hizmetleri 
İhracatı kategorisinde aldığımız Ekonomiye 
Katkı Ödülü bu çalışmalarımızın takdir edilmesi 
dolayısıyla bizi çok memnun etti. Önce 
bölgenin lider sistem entegratörü, sonra ise 
Türkiye’nin global bir teknoloji markası olması 
hedefiyle uluslararası pazardaki etkinliğimizi 
artırmak üzere çalışıyoruz.”

Türkiye Merkezli Üretici - Donanım Kategori 
birincisi, 2017 yılı sonuçları ile Karel Elektronik 
oldu. Pazar lideri olma sorumluluğu ile hareket 
ettiklerinin altını çizen Karel Stratejik Planlama 
Direktörü Gökhan Yazıcı, “Türkiye gibi 
ekonomik dinamiklere sahip ve gelişmekte olan 
bir ülkede faaliyet gösterdiğimiz gerçeğinden 
hareketle, daima katma değeri yüksek ürün ve 
hizmet üretebilmenin önemine vurgu yapmaya 
ve emsal teşkil etmeye çalıştık” yorumunu 

yaptı. Şartlar ne olursa olsun, daima uzun 
vadeli yaklaşım ve planlamadan yana olduklarını 
vurgulayan Gökhan Yazıcı, eklemeden geçmedi: 
“En önemlisi; işimize yatırım yapmaktan, bu 
ülkenin bize kazandırdığını paylaşmak üzere 
istihdam sağlamaktan vazgeçmedik.”
Kuruluştan bu yana olduğu gibi üretimden satış 
cirosunun yüzde 10’u aşan payı ayrılan Ar-Ge’ye 
yönelik yatırımların kesintisiz süreceğine işaret 
eden Gökhan Yazıcı, şöyle devam etti:
“Yurtiçi pazardaki liderliğimizi ve yurtdışı 
faaliyetlerimizi arttırarak, istikrarlı büyümemizi 
sürdürmeyi planlıyoruz. Bunlara paralel 
olarak, pazarda kurumlara yönelik iletişim 
ve entegrasyon çözümlerimizi sunarken, 
yeni teknolojilerden bulut çözümlerinde de 
öncülüğümüz devam edecek. Bilişim 500, 
ülke ekonomisinin lokomotifi görevini gören 
BT sektörünün gelişimi için çaba harcayan 
firmaların taçlandırıldığı, sektörün en saygın 
organizasyonlarından biri. Ar-Ge destekli 
üretim modelinin yaygınlaşması ve teknoloji 
yoğunluklu sanayilerde faaliyet gösteren firma 
sayısının artması Karel olarak en büyük arzumuz 
ve beklentimiz. Araştırmada yer alan pek çok 
kategori, bölgesel güç olabilecek birçok Türk 
firmasını bu anlamda teşvik etmek açısından 
çok önemli işlevlere sahip. Ayrıca Bilişim 500 
vesilesiyle sektörün önemine dikkat çekilmesi de 
sağlanmış oluyor.

BöLGENİN LİDER SİSTEM 
ENTEGRATöRÜ OLACAğIz

İSTİKRARLI BÜYÜMEMİz DEVAM EDECEK
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ANA KATEGORİ 
TABLOLARI

Türkİye 2017

Ödülü, Netaş Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü 
Serdar Urçar aldı

Karel Stratejik Planlama Direktörü Gökhan Yazıcı 
ödülü aldı.
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1	 SAP	TÜRKİYE	 294.021.565
2	 ATOS	BİLİŞİM	 172.373.192
3	 NCR	 	 162.421.020

Şirket AdıSıra

Uluslararası Üreticinin Temsilcisi / Satıcısı - Hizmet

TL

1	 NETAŞ	 	 1.122.265.684
2	 KOÇSİSTEM	 980.801.442
3	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 609.456.102

Şirket AdıSıra

Sistem Entegratörü

TL

1	 NETAŞ	 	 445.396.113
2	 KOÇSİSTEM	 289.847.863
3	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 283.732.687

Şirket AdıSıra

Sistem Entegratörü - Donanım

TL

1	 İSBAK	 	 345.807.512
2	 NETAŞ	 	 335.654.334
3	 HAVELSAN	 333.378.846

Şirket AdıSıra

Sistem Entegratörü - Yazılım

TL

1	 KOÇSİSTEM	 493.635.628
2	 NETAŞ	 	 341.215.237
3	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 140.592.774

Şirket AdıSıra

Sistem Entegratörü - Hizmet

TL

1	 İNDEKS	BİLGİSAYAR		 4.719.624.736
2	 KVK	TEKNOLOJİ	 2.834.362.997
3	 BRIGHTSTAR	 2.572.901.220

Şirket AdıSıra

Dağıtıcı

TL

1	 KVK	TEKNOLOJİ	 2.743.635.221
2	 BRIGHTSTAR	 2.572.901.220
3	 GENPA	 	 2.406.116.638

Şirket AdıSıra

Dağıtıcı - Donanım

TL
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KoçSistem, kategori birincisi olduğumuz 
alanların yıllardır liderliğini sürdürüyor. “Ödül 
aldığımız kategorilerden ilki olan Sistem 
Entegrasyon Hizmetleri, BT pazarının önemli 
alanlarından biri olarak ön plana çıkıyor. 
Önümüzdeki dönemde sistem entegratörü 
olarak ana işimize devam ederken, yeni nesil 
bir teknoloji şirketi olma yolunda nesnelerin 
interneti, iş zekâsı, güvenlik, veri analitiği 
gibi alanlarda sektörlere özel çalışmalarımıza 
odaklanacağız” bilgisini veren KoçSistem 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Evren Dereci, sözlerine şöyle devam etti:
“Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti ile 
Sanallaştırma ve Kurulum Bakım Destek 
Hizmetleri ödül aldığımız kategorilerden diğer 
ikisini oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz 
dönemde dünyada gerçekleşen teknolojik 
dönüşüm ve ülkemizin veri merkezi alanında 
bir üs olma yaklaşımı şirketler için yeni bir 
keşif sürecini zorunlu kılıyor. Dijital dönüşüm 
dalgasını önceden görerek müşterilerimize bu 
dönüşümün önünü açacak projeler geliştirmek 
öncelikli hedefimiz. Bilişim sektörünü son 
yıllarda dönüştüren en büyük gelişmelerden biri 
olan bulut bilişim de bu keşiflerden yalnızca biri. 
Yıllardır liderliğini sürdürdüğümüz bu alanda 
öncü olmak bize gurur veriyor. Önümüzdeki 
dönemde de teknoloji ve inovasyona 
odaklanmaya, dijital kalkınmaya destek olmaya 
devam edeceğiz.”
Sektörel yenilikleri takip ederken, kurumlara, 
dijital dönüşümlerinin önünü açan ürün ve 

hizmetler sunan KoçSistem’in yaptığı çalışmalar 
finanstan otomotive farklı sektörlere ivme 
kazandırırken, ülkemizin gelişimine, dijital 
dönüşümüne ve ekonomik büyümesine katkı 
da sunuyor. “Yeni nesil bir teknoloji şirketi 
olarak dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu 
bir çağda hizmet verdiğimiz kurumların 
başarılı olabilmeleri için bazı kilit kabiliyetlerini 
geliştirmeleri gerekiyor” tespitini paylaşan 
Evren Dereci, “Bu alanda müşterilerimizin 
dijital dönüşüm yolculuğunda yapacaklarımızı 
doğru tespit edip, en hızlı şekilde karşıladığımız 
için onlardan aldığımız geri dönüşler, bu 
araştırmalarda KoçSistem’i ön plana çıkarıyor” 
dedi. Evren Dereci, 2018 yılı stratejilerini ise 
şöyle anlattı: 
“Bilişim sektörünün ana oyuncularından biri 
olarak hizmet verdiğimiz kurumların dijital 
dönüşümlerini sağlamaya ve bu yolculukta 
geleceği keşfetmelerine olanak sağlamaya 
devam ediyoruz. Beş yılın sonunda 1 milyar 
dolar ciro hedefleyen KoçSistem’in bu süre 
zarfında büyüme artışını her yıl yüzde 20-
25 civarında belirledik. Yurtdışına açılmayı 
hedefliyor; sadece Türkiye’de değil, dünyanın 
birçok farklı bölgesinde fark yaratacak hizmetleri 
sunmak için Ar-Ge odaklı çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki beş yıllık 
dönemde beş ülkede ofis açmayı planlıyoruz. 
Yeni nesil bir teknoloji şirketi olma yolunda 
nesnelerin interneti, iş zekâsı, güvenlik, veri 
analitiği ve akıllı şehir teknolojilerine daha fazla 
yatırım yapmayı planlıyoruz. 

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bilişim 500 Ödül 
töreninde Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi 
kapsamında Radore Veri Merkezi, ciro bazında 
paylaşılan sonuçlara göre Türkiye’nin ilk 500 
bilişim şirketi sıralamasında altı sıra ilerleyerek, 
bu yıl 235’inci sırada yer aldı. Hizmet Sağlayıcı 
alt kategorisinde üç sıra ilerleyerek 35’inci 
sırada yer alan Radore Veri Merkezi, yalnızca 
Bilgi Teknolojileri şirketlerinin yer aldığı 
sıralamada ise yine üç sıra ilerleyerek 180’inci 
oldu. Ayrıca Radore Genel Müdürü Sadi Abalı, 
Türkiye bilişim sektörüne 35 yıl ve üzeri emek 
verenlere takdim edilen ödülün sahibi oldu. 
Sadi Abalı, araştırmada ortaya çıkan sonuçların 
sektöre yön verdiğini vurguladı ve şöyle devam 

etti: 
“Bilişim sektörü giderek gelişiyor ve ülkemiz 
için çok daha önemli hale geliyor. Araştırma 
sonuçlarına bakıldığında, ülkemizde bu 
sektörde ciddi bir büyüme potansiyelinin 
olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Radore 
Veri Merkezi olarak biz de Türkiye’nin 
kalkınması için gereken katma değerli bilişim 
hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak üzere 
çalışıyoruz. Sektörün nabzını tutan Bilişim 500 
organizasyonunda 35 Yıl Emek Ödülü’ne layık 
görülmekten hem Radore hem de kendi adıma 
son derece gurur duyuyorum. Her yıl ilgiyle 
takip ettiğimiz bu değerli çalışmada emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

DÜNYAYA AçILMA VAKTİ GELDİ

hER BAŞLIKTA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ 
hAKİM

Ödülleri KoçSistem Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci aldı. 





1	 PENTA	TEKNOLOJİ	 185.643.246
2	 EXCLUSIVE	NETWORKS	 147.845.839
3	 ARENA	 	 94.086.539

Şirket AdıSıra

Dağıtıcı - Yazılım

TL

1	 MOBİMARK	İLETİŞİM	 490.086.537
2	 MOBİLTEL	 323.512.255
3	 KVK	TEKNOLOJİ	 90.727.776

Şirket AdıSıra

Dağıtıcı - Hizmet

TL

1	 ARTI	BİLGİSAYAR	 316.166.446
2	 ESC	TEKNOLOJİ	 76.832.035
3	 BİMEL	 	 40.551.015

Şirket AdıSıra

Bayi

TL

1	 TEKNOSA	 2.795.266.404
2	 PUPA	BİLİŞİM	 267.285.866
3	 BİMEKS		 	 240.151.474

Şirket AdıSıra

Perakende Zinciri

TL

1	 MULTİNET	UP	 1.701.468.831
2	 TURKCELL	GLOBAL	BİLGİ	 832.264.038
3	 BİOTEKNO	 392.484.963

Şirket AdıSıra

Hizmet Sağlayıcı

TL

1	 TÜRK	TELEKOM	 18.139.554.000
2	 TURKCELL	 17.026.401.000
3	 VODAFONE	 11.619.000.000

Şirket AdıSıra

Telekom Şirketi

TL

1	 CORNING	OPTİK	İLETİŞİM	 126.202.099
2	 TÜRKSAT	 101.259.827
3	 NUMEKO		 37.528.598

Şirket AdıSıra

Telekom Şirketi - Donanım

TL
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ANA KATEGORİ 
TABLOLARI

Türkİye 2017

1	 KOMTERA	TEKNOLOJİ	 	39.405
2	 MERT-NET	ELEKTRONİK	 	11.966
3	 ESTE	BİLİŞİM	 	35.354

Şirket AdıSıra

Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen 3 Bilişim Şirketi 
(Satış Gelirlerine Göre)

TL

1	 TÜRKSAT	 1.237.573
2	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 609.456
3	 SAP	TÜRKİYE	 487.733

Şirket AdıSıra

Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren 3 Bilişim 
Şirketi (Satış Gelirlerine Göre)

TL

Bilişim 500 2017 araştırmasında Yılın İş 
Uygulamaları Kategori birincisi İnnova oldu. 
Sektörün gelişimine ve izlediği rotaya ayna 
tutan Bilişim 500 Araştırması’nın, kendileri 
için en önemli referans kaynaklarından biri 
olduğunu vurgulayan İnnova Genel Müdürü 
Aydın Ersöz, “Bilişim 500 araştırmasında Türk 
Telekom, "2017 Yılı İlk 500 Bilişim Şirketi" 
sıralamasında ilk sırada yer alırken, Türk 
Telekom iştiraki İnnova olarak biz de Yazılım 
kategorisinde, “Yılın İş Uygulamaları Kategori 
Birincisi” ödülünü aldık. Satış gelirlerimiz 
açısından Türkiye'nin en büyük 500 bilişim 
firması sıralamasında bir önceki yıla göre 
iki basamak daha yükselerek 25’inci sıraya 
çıktık” bilgisini verdi.
Kurumlar için dijital dönüşümün artık bir 
tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu 
gerçeğinin, yıldan yıla daha iyi anlaşıldığına 
dikkat çeken Aydın Ersöz, “Ancak bunun 
yeterli olmadığını, dijitalleşmede önümüzde 
hâlâ atmamız gereken önemli adımlar 
olduğunu da belirtmeliyiz” hatırlatmasını 
yaptı. Kurumların dijital dönüşüm 
yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak 
destek verdiklerini, ihtiyaca özel yazılımlar 
geliştirdiklerini, danışmanlık verirken, 
nitelikli istihdam sağladıklarını vurgulayan 

Aydın Ersöz, ülkemizin ekonomisine ve 
sektörümüzün gelişimine de çok yönlü 
katkılarda bulunduklarını söyledi ve 2017 yılı 
stratejilerini şöyle anlattı:  
“Geliştirdiğimiz uçtan uca, platform-
bağımsız ve anahtar teslimi çözümlerle 
kurumların dijital dönüşümüne destek 
oluyoruz. Salt “sistem entegratörlüğü” 
tanımının çok ötesine geçen bir yaklaşımla 
çalışıyor ve kurumların ihtiyaçlarına özel 
yazılım çözümleri geliştirerek, sektördeki 
farkımızı ortaya koyuyoruz. 2017 yılında da 
dijital teknolojilerin sunduğu en yenilikçi 
avantajları çözümlerimizle her ölçekteki 
kurumların hizmetine sunduk. Yeni 
dönemde çıtayı daha da yükseltiyor, daha 
yüksek hedeflere odaklanıyoruz. 2018 yılı 
ve sonrasında, hızlı ve istikrarlı büyümemizi 
sürdürerek, yazılım geliştirerek katma 
değer yaratmadaki gücümüzü daha fazla 
vurgulayacağız. Teknoloji dünyasının en 
heyecan verici alanları olan bulut bilişim, 
büyük veri, M2M ve nesnelerin interneti 
alanlarının yanı sıra SAP ürün ve çözümleri, 
CRM, fintek çözümleri, altyapı çözümleri, 
sistem entegrasyon faaliyetleri gibi alanlardaki 
varlığımızı da güçlenerek sürdüreceğiz. Sağlık 
bilişim sistemlerinden havacılık sektörüne 
özel çözümlere, ödeme sistemlerinden 
kiosk çözümlerine, altyapı ve donanımdan 
dışkaynak ve danışmanlık hizmetlerine, 
ürün ve hizmet portföyümüzün tamamında 
bu heyecan verici yeni teknolojilerin tüm 
avantajlarını en etkin şekilde kullanıyoruz. 
Nesnelerin İnterneti alanında kendi 
platformumuz olan SkywaveIOT’yi geliştirdik. 
Self servis ve akıllı çözümler alanında hayata 
geçirdiğimiz platform başarılarını sürdürüyor. 
Türkiye’de geliştirdiğimiz çözümlerimizi 
dünyaya ihraç ediyoruz. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da güçlü, uzman 
ekibimizle sektörümüze öncülük etmeye, 
yazılım ihracatımızı artırmaya devam 
edeceğiz. Türk Telekom’un sinerjisiyle ve 
güçlü altyapı desteğiyle kurumların ihtiyaç 
duyduğu her alanda, geleceğe odaklı, 
güvenli ve akıllı çözümler üretirken bilişim 
yatırımlarının gerçek bir değere dönüşmesini 
sağlıyoruz.”

YAzILIM İhRACATIMIzI 
ARTIRACAğIz

İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, törende ödülü 
alan isim oldu.
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1	 NETAŞ	 	 264.821.652	
2	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 126.812.702	
3	 PENTA	TEKNOLOJİ	 92.670.388

Şirket AdıSıra

Ağ Donanımı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 XEROX	 	 110.672.574	
2	 ARENA	 	 93.753.699	
3	 PENTA	TEKNOLOJİ	 69.153.583

Şirket AdıSıra

Baskı Sistemleri Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 NCR	 	 162.707.224	
2	 TEKNOSA	 106.416.295	
3	 ATOS	BİLİŞİM	 102.183.856

Şirket AdıSıra

Çeşitli Donanım Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 KVK	TEKNOLOJİ	 2.743.635.221	
2	 BRIGHTSTAR	 2.533.319.934	
3	 GENPA	 	 2.406.107.062

Şirket AdıSıra

Mobil Telefon Dağıtıcı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 TEKNOSA	 627.928.719	
2	 ARENA	 	 72.081.219	
3	 PENTA	TEKNOLOJİ	 60.066.473

Şirket AdıSıra

Görüntü ve Ses Sistemleri Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 SİSTEM	9	MEDYA	 57.020.475	
2	 KOÇSİSTEM	 9.803.042	
3	 İNTRON	BİLİŞİM	 8.198.022

Şirket AdıSıra

Görüntü ve Ses Sistemleri Sistem Entegratörü 
Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 İNFORM	ELEKTRONİK	 252.395.935	
2	 TEST	TÜM	ELEKTRONİK	 80.083.121	
3	 ESİS	ENERJİ	VE	ELEKTRONİK	 13.272.624

Şirket AdıSıra

Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

ALT KATEGORİ 
TABLOLARI
donanım

1	 PENTA	TEKNOLOJİ	 675.414.396	
2	 ARENA	 	 516.454.877	
3	 KAREL	ELEKTRONİK	 251.315.422

Şirket AdıSıra

Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 TRADESOFT	 18.316.984	
2	 PROTEL	 	 14.374.310	
3	 TECPRO	 	 12.841.500

Şirket AdıSıra

POS Sistemleri Gelirine Göre İlk 3 Şirket

TL

Logo Yazılım, Bilişim 500 ödüllerinde 2017 yılı 
verileri ile “Yılın ERP Yazılımı”, “Yılın e-Defter, 
e-Arşiv, e-Fatura Uygulamaları”, “Yılın Ar-Ge 
Yatırımı”, “Türkiye Merkezli Üretici Hizmet” ve 
“Kocaeli Şirketleri” kategorilerinde birincilikleri 
elde etti. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, 
teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir 
dönüşüm süreci yaşıyor. E-fatura, e-defter ve 
e-arşiv uygulamalarını kapsayan bu süreçlerin 
iş hayatına entegrasyonunun, işlemleri 
hızlandırması, verimliliği artırması ve denetimi 
kolaylaştırması bekleniyor. “Bu doğrultuda 
geliştirdiğimiz e-fatura, e-defter, e-dönüşüm 
çözümleri, iOS ve Android işletim sistemine 
sahip akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda 
çalışabiliyor” bilgisini veren Logo Yazılım İcra 
Kurulu Başkanı M.Buğra Koyuncu, sunulan 
çözümlerin şirketlerin işgücü, arşivleme ve kâğıt 
fatura gönderimi gibi işletim maliyetlerinin 
azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtirken, şu 
yorumu ekledi:
“Bütün finansal süreçlerin operasyonel yüklerini 
azaltarak hız kazandırıyor ve dijital dönüşümde 
veri güvenliği sağlıyor. Ayrıca, değişen mevzuata 
göre sürekli güncellenen GİB onaylı yapısıyla, 
firmaların yasayla uyumlu bir süreç yürütmesini 
sağlıyor. Geleceğin verimli, ölçülebilir ve kârlı 
iş ortamını hep birlikte yarattığımız bu önemli 
süreçte, yalnız doğru araçları geliştirmenin değil, 
müşterileri e-dönüşüm hakkında bilgilendirmenin 
de Logo’nun sorumlulukları arasında yer aldığına 
inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük bağımsız 

yazılım kuruluşu ve sektörün hızlı büyüyen 
şirketlerinden biriyiz. Müşterilerimizin yıllar içinde 
hızla artmasının ve ürünlerimize bağlı kalmasının 
ardındaki en önemli unsurlardan biri müşteri 
deneyimine verdiğimiz önem oldu. Sektör 
deneyimimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve Ar-
Ge’ye verdiğimiz önem, bu başarımızın altında 
yatan önemli faktörlerdir. Biz, her türlü teknoloji, 
ürün geliştirme, kalite, analiz, tasarım süreçleri 
ve bu süreçlerle bağlantılı olan diğer süreçlerin 
tamamını Ar-Ge olarak tanımlıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl, teknoloji alanında faaliyet gösteren, kuluçka 
döneminde ve büyüme potansiyeli yüksek 
girişimlere destek vermeyi önceliklendirdik. 
Bu doğrultuda Actus Portföy Yönetimi A.Ş. 
ortaklığında, Logo Ventures Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu’nu kurduk. Romanya merkezli 
Total Soft’un entegrasyonuna ağırlık verdik 
ve Hindistan’da kurduğumuz ortaklığı pazara 
tanıtarak saha operasyonlarını derinleştirdik. 
Türkiye içerisinde, Foriba ile birlikte ticari işlem 
platformu olarak tarif ettiğimiz FİGO adlı bir 
ortaklığımız oldu. FIGO, Türkiye'deki şirketlere 
ticari faaliyetlerini kolaylaştırmayı öngören risk 
değerlendirmesi, sigorta, finansman ve tahsilat 
gibi katma değerli hizmetlere erişimi Ticaret 
Bilgi Platformu üzerinden sağlayacak. Kurumsal 
sürdürülebilirlikle yüksek finansal performans 
arasındaki güçlü bağa inanıyor ve bu yönde 
yatırımlarımıza devam ediyoruz.”
BT sektörünün son yıllarda yakaladığı büyüme 
evresinin önümüzdeki dönemde de devam 
edeceği beklentisini dile getiren M.Buğra 
Koyuncu, bu bağlamda kurumsal büyüme 
hedeflerinin de geçmiş yıllar performansına 
paralel olacağı kanısında. Önümüzdeki 
süreçte organik ve inorganik büyümeyi 
sürdürme hedefiyle, dünya teknoloji trendleri 
paralelinde kullanımı kolay, mobil ve etkili 
ürünler geliştirmeye yoğunlaştıkları bilgisini 
veren M.Buğra Koyuncu, eklemeden geçmedi: 
“Bulut hizmetlerinde teknolojik ve operasyonel 
yatırımlarımıza devam edecek ve e-dönüşümdeki 
liderliğimizi pekiştirecek katma değere sahip 
ürünler konularına önem vereceğiz. Bu yıl aynı 
zamanda yurtdışındaki şirketlerimizin pazar 
payını büyüteceğiz ve yatırım yapabileceğimiz 
yeni girişimler aramaya devam edeceğiz.”  

2017 yılına ilişkin izledikleri stratejide ağırlıklı 
olarak bulut ve robotik teknolojiler alanında 
yaptıkları yatırımların öne çıktığını belirten CMC 
CTO’su Meriç Ayçin’in de dikkat çektiği gibi, 
bulut çözümler artık günümüzün en popüler 
konularından biri. “Biz de aslında outsource 
çağrı merkezi hizmeti ile bir çeşit bulut hizmeti 
veriyoruz” örneğini veren Meriç Ayçin, robotik 
tarafta ise daha çok operatör hareketlerini 
taklit eden altyapılar geliştirdikleri bilgisini verdi. 
Tüm bu geliştirmeler ve süreç mühendisliği 
faaliyetlerini kuvvetlendirmenin hem iş 
ortaklarıyla işbirliğini güçlendirdiğini hem de 
nihai müşterilere memnuniyet olarak yansıdığını 
vurgulayan Meriç Ayçin, kurumsal stratejilerini 
şöyle anlattı: 

“Bilişim 500 araştırmasını rekabeti 
güçlendirerek tüm firmalara bir gelişim alanı 
yaratması açısından değerli buluyorum. 
Ayrıca bu araştırma, sektöre ilişkin önemli 
veriler sunduğundan sektör profesyonelleri 
için referans niteliği de taşıyor. 2017’de 
yürüttüğümüz uygulamaları, bu yıl daha 
da geliştirme ve yaygınlaştırma hedefi ile 
ilerliyoruz. Ayrıca, kurumsal müşterilere 
sunduğumuz hizmetleri, son kullanıcılara 
götürecek çözümler de yine 2018’in hedefleri 
arasında. Son zamanlarda özellikle bütünleşik 
hizmetlerin, yüksek müşteri memnuniyeti 
yaratacak şekilde teknoloji ve insan kaynağı ile 
harmonize edilmesi yönünde çalışmalarımızı da 
arttırdık.”

ORGANİK VE İNORGANİK 
BÜYÜME DEVAM EDECEK

BİRçOK BAŞLIKTA YENİLİKLER 
İLERLİYOR

e-Logo Genel Müdürü Başak Kural



teknolojipazar.com/teknolojipazar

“Sadece Teknoloji” sloganıyla e-ticaret sektöründe fark yaratan Teknolojipazar.com, 

B2B müşteri portföyüne yönelik kurumsal satış çözümleri, tekliflendirme ve 

projelendirme çalışmaları, aynı gün ücretsiz kargo avantajı ve rekabetçi fiyat 

politikasıyla sektörde büyümeyi sürdürüyor. Aynı zamanda mobil platformlardaki 

uygulamalarıyla da tüketicilere her mecrada benzersiz fırsatlar sunuyor. 

B2B’ye Özel Avantajlı Çözümler

Türkiye’de Bilişim Pazarı’nın toplam büyüklüğünü ölçen
İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 ödüllerinde,
Teknolojipazar.com’u bünyesinde barındıran
Almera Bilişim, “satış gelirleri” sıralamasında
Türkiye genelinde 251., Antalya’da ise 1. sırada
yer almayı başardı.

ALMERA BİLİŞİM
BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR!

Almera Bilişim / Teknolojipazar.com üzerinden şirketinizin ve müşterilerinizin 

tüm teknoloji ihtiyaçlarını kolayca ve ayrıcalıklı koşullarla temin edebilirsiniz.

Teknoloji Alışverişlerinizde Yanınızdayız
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ÇÖZÜMLERİ

SEYAHAT

ÇÖZÜMLERİ

SATINALMA

ÇÖZÜMLERİ
ARAÇ

ÇÖZÜMLERİ

ALT KATEGORİ 
TABLOLARI
donanım

Bilişim 500 araştırmasında 2017 yılı sonuçları 
ile Yılın Türkiye Merkezli Üretici – Mobil 
Uygulamalar Kategori birincisi ve Türkiye 
Merkezli Üretici – IoT ve M2M Kategori birincisi 
Arvento oldu. Hem yazılım hem donanım 
üreten bir teknoloji şirketi olduklarını vurgulayan 
Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, bu nedenle 
stratejilerini birçok değişkeni göz önüne 
alarak belirlediklerini vurguladı. “Dünyada ve 
Türkiye’de uzmanlık alanımızla ilgili gelişmeleri 
yakından takip ederek, hatta çoğu zaman 
bu teknolojilere öncülük ederek büyümeyi 
hedefliyoruz” diyen Özer Hıncal, şöyle devam 
etti: 
“Stratejimizin odağında öncelikle Ar-Ge 
yatırımları yer alıyor. Kurulduğumuz günden 
bu yana her yıl, var olan ürünlerimizin bir üst 

versiyonunu geliştirmek ve yepyeni ürünler 
pazara sunabilmek için yoğun bir şekilde 
çalışıyor, teknolojiye, insana ve pazarlamaya 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu nedenle 
aslında elde ettiğimiz bütün bu başarılar sadece 
2017 yılının değil, son 13 yılın çalışmalarının bir 
sonucu niteliğinde. Bu sene beşinci kez üst üste 
Türkiye Merkezli Üretici- Mobil Uygulamalar 
kategorisinde ve yeni bir kategori olan IoT-M2M 
kategorisinde Türkiye’nin bir numaralı şirketi 
olduk. Bu bizim için gurur verici bir sonuç. Bir 
yandan da kendimizi sürekli geliştirmemizi bize 
hatırlatan önemli bir gösterge. Alanımız araç 
takip sistemlerinde 2006’dan bu yana Türkiye’de 
pazar lideriyiz ve dünyanın en büyük beş şirketi 
arasında yer alıyoruz. Yani, hedefimiz büyük ve 
daha gidilecek çok yolumuz var, vizyonumuzu ve 
stratejilerimizi bu yönde belirleyerek ilerlemeye 
devam edeceğiz.”
Özer Hıncal, 2018 yılında önceliklerini bir 
yandan ürün portföyünü geliştirirken, bir yandan 
da global olarak büyümeye devam etmek olarak 
gösterdi. Birçok yeni ürünü bu yılın sonunda 
pazara sunmayı hedeflediklerini hatırlatan Özer 
Hıncal, “Daha önce 3 kıtada ve 26 ülkede iş 
ortakları ve ülke müdürlerimiz ile yönettiğimiz 
yurtdışı operasyonumuzu, artık belirlediğimiz 
hedef ülkelerde kurduğumuz Arvento ofisleri ile 
yönetmeye başlıyoruz. Mobil takip sistemleri ve 
IoT-M2M alanlarındaki liderliğimizi, sunduğumuz 
yeni ürün ve çözümlerle daha geniş kitlelerin 
ulaşabileceği bir ürünler haline getirmeyi 
hedefliyoruz” bilgisini paylaştı. 

Bilişim 500 araştırmasında Yılın Veri Ambarı / İş 
Zekası Yazılımı Kategori birincisi itelligence Bilgi 
Sistemleri oldu. “Geçtiğimiz yıl ERP, bu yıl ise 
Veri Ambarı & İş Zekası alanında başarılarımızın 
birincilik ödülüyle taçlandırılması, bizim için 
önemli bir gurur kaynağı” yorumunu yapan 
itelligence Türkiye CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, 
“SAP ekosistemindeki en büyük iş ortağı olarak, 
ERP ve analitik çözümler alanında öncülüğümüzü 
koruyor olsak da, başarı için stratejimiz hiçbir 
zaman sadece bu alanlarla kısıtlı kalmıyor” dedi. 
İnovasyon sunmak, yeni vizyonlar çizebilmek ve 
müşterilerinin sektörlerinde lider olma hedeflerini 
desteklemek, itelligence Türkiye için temel öncelik 
ve çalışma stratejisi. “Tüm paydaşlarımız ve 
itelligence Türkiye Ailesi’ni oluşturan 630 kişilik 
büyük ekip, bu hedefe ulaşmak için her gün var 

gücüyle çalışıyor” diyen Abdülbahri Danış, 2018 
yılı stratejilerini dört temel başlıkta sıraladı. İlk 
olarak bugüne kadar herhangi bir ERP çözümü 
kullanmamış müşterilerden gelen yeni talepler 
var. İkincisi, daha önce uygulamayı yapmış 
ve dijital dönüşümün bir sonraki aşamasına 
geçmeye hazır olanlar ve Danış, “Bu bizim çok 
iyi konumlandığımız bir alan” eklemesini yaptı. 
Üçüncü olarak; faaliyetlerini uluslararası alanda 
büyütmek isteyen müşteriler. Dördüncüsü ise 
Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası şirketler. 
“Komşu ülkelerde bu projeleri yürüten çalışma 
arkadaşlarımızın aracılığıyla Ortadoğu'daki 
bölgesel büyümemizi destekliyoruz” bilgisini 
veren Danış, küresel yayılımlarını şöyle anlattı:
“2018 yılını bizim için farklı kılan önemli 
gelişmelerden biri, Türkiye’de başarıyla 
yürüttüğümüz faaliyetlerimizi Ortadoğu’ya doğru 
genişletmemiz oldu. Bu başarıya ulaşmamızdaki 
en büyük etken ise hedeflerimizde sınır 
tanımamamız. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 
2018 için de önceliğimiz; her zaman yeni nesil 
teknoloji ve iş yapış biçimlerini müşterilerimizle 
buluşturmak ve kesintisiz inovasyon sunmak. 
Bunu, sadece büyük işletmeler, fabrikalar, 
holdingler için değil, aynı zamanda KOBİ’lerde de 
hayata geçiriyoruz. Ülkemizin, kendi alanındaki 
en saygın yayın gruplarından BThaber tarafından 
19 yıldır gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırmasının 
sonuçları, Türkiye bilişim sektörünün referansı 
olma niteliği taşıyor. Bilişim sektörünün sağlıklı 
gelişimi açısından, ölçümlenmesinin çok değerli 
olduğuna inanıyorum.”

YURTDIŞINDA ARVENTO 
OFİSLERİ YAYILACAK

hER öLçEKTE ŞİRKET İçİN KESİNTİSİz İNOVASYON

Arvento adına ödülleri Cem Devrim aldı. 

Ödülü Dr. Abdülbahri Danış aldı.

1	 SENSORMATIC	 140.940.167	
2	 ARENA	 	 51.717.273	
3	 NETAŞ	 	 43.180.122

Şirket AdıSıra

Güvenlik Donanımı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 PENTA	TEKNOLOJİ	 155.362.315
2	 ARENA	 	 96.816.868
3	 LEXMARK	BİLGİ	İŞLEM	 58.389.936

Şirket AdıSıra

Tüketim Malzemeleri Gelirlerine Göre
İlk 3 Şirket

TL

1	 PENTA	TEKNOLOJİ	 158.405.090	
2	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 121.052.190	
3	 ARENA	 	 100.003.814

Şirket AdıSıra

Sunucu Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 PENTA	TEKNOLOJİ	 831.466.660	
2	 ARENA	 	 431.617.118	
3	 TEKNOSA	 381.422.124

Şirket AdıSıra

Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

1	 PENTA	TEKNOLOJİ	 174.706.867	
2	 ARENA	 	 143.257.204	
3	 PROLİNK		 106.924.021

Şirket AdıSıra

Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 NETAŞ	 	 59.958.503	
2	 NGN	BİLGİ	VE	İLETİŞİM	 50.955.354	
3	 KOÇSİSTEM	 46.628.624

Şirket AdıSıra

Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Sistem 
Entegratörü Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 İSBAK	 	 129.237.000	
2	 PERKON	PERSONEL	 100.483.732	
3	 MOBİSİS	TEKNOLOJİ	 53.163.063

Şirket AdıSıra

Veri Toplama Donanımı (OT/VT) Gelirlerine Göre
İlk 3 Şirket

TL

1	 TÜRK	PRYSMIAN	KABLO	 130.780.814	
2	 CORNING	OPTİK	İLETİŞİM	 126.202.099	
3	 ETK	KABLO	 117.096.241

Şirket AdıSıra

Telekomünikasyon Altyapı Donanımı Gelirlerine Göre 
İlk 15 Şirket

TL
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bizimle olan iş  ortaklar ımıza,  bayi ler imize

ve müşteri ler imize teşekkürü borç bi l iyoruz.  

ATACEL ELEKTRONİK
Bilişim 500 araştırmasında Yılın Güvenlik 
Yazılımı Kategori birincisi Exclusive Networks 
oldu. Exclusive Networks Teknoloji Direktörü 
Erhan Dolak, her yıl olduğu gibi 2017’de 
de gerek iş ortaklarının gerekse kurumsal 
müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenlik ve veri 
merkezi çözümlerini sağlamak için çalıştıklarını 
vurguladı. “Beş kıtaya katma değerli dağıtıcılık 
hizmeti veren küresel bir firmanın parçası 
olmamızın sağladığı avantajlardan biri, her 
nerede olursa olsun, kullandığı teknolojiyle ve 
sağladığı faydalarla bilişim sektörümüze katkı 
sağlayacağını öngördüğümüz ürünleri bize 
has gereksinimlere ve regülasyonlara göre hızlı 
bir şekilde adapte ederek ve gerekli yetkinliği 
kazanarak çözümlerimize dahil edebiliyoruz” 
bilgisini veren Erhan Dolak, bunun sonucunda, 

iş ortamlarına ve kurumsal müşterilere çözümler 
ve katma değerli hizmetler sunabildiklerinin altını 
çizdi. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim 
sektöründe kullanılan teknolojiler çok hızlı 
ilerliyor ve daha birkaç yıl önce Erhan Dolak’ın 
da örneklediği gibi, birçok kurum için bilişim 
güvenliği, port açıp kapatan network firewall ve 
imza bazlı atak engelleyen çözümler demekken, 
şu an yapay zekayı kullanan, kullanıcı 
davranışlarını öğrenebilen, birçok kaynaktan 
gelen büyük veriyi işleyerek, olay anında 
aksiyon alabilen çözümleri yarıştırıyoruz. Dolak 
bu yapıyı, “Uçtan uca güvenlik söz konusu 
olduğunda, insana bağımlılığı minimize etmeyi 
hedefleyen, bulut kaynaklarından beslenen ve 
buluta genişleyen yapıları da koruyan ve yöneten 
çözümleri konuşuyoruz” sözleri ile tanımladı ve 
şöyle devam etti:  
“Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi, bu yıl da 
bu çabalarımızın Bilişim 500 organizasyonu 
içinde takdir edilmesi ve güvenlik yazılımı 
kategori birinciliğiyle ödüllendirilmesi, yetkin 
ekibimizle ve müşteri odaklı çalışmalarımızla 
doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. 
Önümüzdeki dönem, bulut teknolojilerinin 
kullanımına bağlı olarak artan network ve 
veri güvenliği riskleri, her gün daha fazla ağ-
bağlantılı cihazın kurumların veri merkezlerinde 
ve iç network’lerinde yer alması ve GDPR/
KVKK regülasyonları ile korunması gündeme 
gelen kişisel ve kritik veriler nedeniyle daha çok 
çalışmamız gerektiğini öngörüyoruz.” 

Bilişim 500 araştırmasında Yılın POS Sistemleri 
Kategori birincisi Tradesoft markası ile ATP oldu. 
ATP’yi dijital dönüşümleri destekleyen çözümler 
yaratan ve sektörlerine liderlik yapan bir yazılım 
ve altyapı şirketi olarak tanımlayan ATP Genel 
Müdürü Ümit Cinali, “Teknokent ortamındaki 
operasyonlarımız ve Ar-Ge merkezimiz, yapay 
zeka, IoT, arttırılmış gerçeklik ve makina 
öğrenmesi teknolojileri üzerinde geliştirmeler 
yapmakta” dedi. POS Sistemleri Kategori Birincisi 
ödülünü kazanan Zenia markası; konuk ağırlama 
sektöründe restoranlar için dijital çözümler 
yaratmakta ve dünyanın ileri gelen markalarına 
hizmet vermekte. “Ülkemizde de hızla büyüyen 
lokal ve global restoran zincirlerinin teknolojik 
ihtiyaçlarını karşılamaktayız” diyen Ümit Cinali, 
ATP olarak iki ana alanda faaliyet gösterdiklerini 
belirtti. Tradesoft markası, sermaye piyasası aracı 
kurumlarına kapsamlı yazılımlar ve yeniliklerle 
katkıda bulundu. “Ar-Ge projelerimizle ortaya 

koyduğumuz yaratıcı çözümler de ciromuzu pozitif 
şekilde etkiledi” yorumunu yapan Ümit Cinali, 
şöyle devam etti:
“Plaket aldığımız alanda Zenia markamız, konuk 
ağırlama sektöründe restoran odaklı çözümleri 
ile iş ortaklıkları ve kendi geliştirmeleri ile 
müşterilerinin uçtan uca yönetim kapasitesini 
arttırdı. Sektörün dijital dönüşümle hedeflediği 
verimlilik, müşteri sadakati, kalite ve sürdürebilirlik 
destekleyen kapsamlı POS ve arkasındaki bulut 
çözümlerimiz müşterilerimizde kabul görmeye 
devam etti.  Sipariş kanallarındaki değişimi ve 
büyümeyi digital signage, kiosk, mobil uygulamalar 
ve CRM çözümleri ile de destekledik. 2017 yılını 
planlarımız doğrultusunda bitirmeyi başardık.”
2018 planlarında büyüme odağını koruduklarını 
ifade eden Ümit Cinali, kurumlara teknoloji tedarik 
eden bir şirket olarak amaçlarını; müşterilerine 
değer katan ve yatımlarının karşılığını kısa sürede 
geri döndürebilen kritik çözümler sunmak olarak 
tanımladı. Zor piyasaların net değer katan şirketler 
için fırsatlar sunduğuna yönelik inancına işaret 
eden Ümit Cinali, şöyle devam etti: 
“Tradesoft; yeni jenerasyon modüler, yüksek 
performanslı ve rekabet kabiliyetini arttıran 
ürünleri ile piyasasını genişletmekte.  Zenia 
birimimiz ürün portföyünü genişletmeye 2018’de 
de devam etmekte ve kendi yazılımları ile 
sektörün dijital dönüşümüne liderlik etmekte.  
Ayrıca, Zenia çözümlerinin küresel piyasalarda 
konumlandırılması için çalışmaktayız.  Yılın ilk 
yarısında stratejilerimizin çalıştığını ve hedeflere 
erişildiğini görmekteyiz.”

DOğRU YOLDA OLDUğUMUzU 
GöRÜYORUz

STRATEJİLERİMİz, NET SONUçLAR VERİYOR

Exclusive Networks’ten Erhan Dolak ödülü 
alan isim oldu. 

1	 NETCAD		 61.492.488	
2	 BAŞARSOFT	 34.269.915	
3	 RKSOFT	 	 25.732.370

Şirket AdıSıra

Coğrafi Bilgi Sistemleri Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 SAP	TÜRKİYE	 25.617.984	
2	 İDEA	TEKNOLOJİ	 23.592.417	
3	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 16.565.737

Şirket AdıSıra

CRM Yazılımı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 KODA	BİLİŞİM	 49.513.386	
2	 BİMSER	ÇÖZÜM	 21.382.459	
3	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 16.350.496

Şirket AdıSıra

Doküman – Arşiv Yönetimi Yazılımı Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

1	 LOGO	YAZILIM	 45.920.848	
2	 FORİBA	-	F.I.T.	BİLGİ	İŞLEM	 21.513.029	
3	 DIGITAL	PLANET	 13.073.866

Şirket AdıSıra

e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Uygulamaları Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 LOGO	YAZILIM	 114.462.484	
2	 ITELLIGENCE	BİLGİ	SİSTEMLERİ	 104.383.401	
3	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 66.154.606

Şirket AdıSıra

ERP Yazılımı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 LOGO	YAZILIM	 114.462.484	
2	 OBASE	BİLGİSAYAR	 16.359.303	
3	 EMFA	YAZILIM	 13.435.000

Şirket AdıSıra

ERP Yazılımı Türkiye Merkezli Üretici Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 KOÇSİSTEM	 13.985.164	
2	 COMPAREX	 12.497.856	
3	 NGN	BİLGİ	VE	İLETİŞİM	 9.400.000

Şirket AdıSıra

Sanallaştırma Yazılımı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 EXCLUSIVE	NETWORKS	 146.275.900	
2	 PROLİNK		 104.741.898	
3	 BARİKAT	İNTERNET	GÜVENLİĞİ	 54.137.369

Şirket AdıSıra

Güvenlik Yazılımı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

ALT KATEGORİ 
TABLOLARI

yazılım
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Bilişim 500’de 2017 yılı verileri ile Yılın Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kategori birincisi olduklarını 
vurgulayan Netcad Genel Müdürü Ufuk Balcı’ya 
göre, coğrafi bilgi sistemleri önemi ve değeri 
çok artan bir sektör. “Böyle bir sektörde 
lider olmaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyuyoruz” diyen Ufuk Balcı, Coğrafi Bilgi 
Sistemi pazarını üç ana grupta sıraladı:  Temel 
Coğrafi Veri Altlığının Sağlanması, Mekânsal 
Bazlı Mühendislik İşleri ve son olarak Kent Bilgi 
Sistemleri ve ülke ölçeğindeki Coğrafi Bilgi 
İsimleri hizmetleri. Müşteri ihtiyaçlarını hep ön 
planda tutarak hareket etmeyi benimsediklerini, 
eğitime çok yatırım yaptıklarını vurgulayan 
Ufuk Balcı, “Tüm bunların bilançosu olarak 
Netcad yazılımlarının bugün 81 ilin tamamında, 
bin kamu kurum ve kuruluşunda, 800 yerel 
yönetim biriminde ve 5 bin 700 özel sektör 
mühendislik firmasında etkin olarak kullanıldığını 
görüyoruz” bilgisini verdi. Netcad başarısının 
öne çıkan özellikleri olarak; çalışanlarına değer 
verme, dinamik çalışma prensibini benimseme, 

Ar-Ge’ye ve eğitime yatırım, planlı çalışma, 
kullanıcıya yakın olma, kullanıcı ihtiyaçlarını 
süratle çözüme döndürme olarak özetleyen 
Ufuk Balcı, sürdürülebilir büyümeyi, gelişmeyi 
kendilerine strateji olarak seçtiklerini belirtti ve 
ekledi: “Ağırlıklı olarak ürün firmasıyız. Stratejik 
yazılım geliştirme projelerinde yer almayı prensip 
ediniyoruz.” Ufuk Balcı, 2018 yılı hedeflerini ise 
şöyle anlattı: 
“Netcad kurucuları Sarper ve Serdar Ak 
kardeşler, 2016 yılında kurumsal bir yatırım 
firması olan Taxim Capital ile ortaklık kurdu. 
Bu ortaklık ilerlememize ve işbirliklerimizin 
artmasına ivme kazandıracak. 2018 yılı 
hedeflerimizi; Türkiye’de sahip olduğumuz 
pazara en iyi hizmeti vermeye devam ettirmek, 
pazarımızı derinleştirmek ve genişletmek, mevcut 
hizmet alanlarına ilave yatırımlar yapmak, 
mevcut ürün ve hizmetlerimizi güncelleyerek 
geliştirmek, teknolojik gelişmelere öncülük 
edecek şekilde uyarlama yapmak, ikinci olarak 
da Türkiye’de yakaladığımız başarıyı yurtdışına 
taşımak, bunun için ürün bazlı satış kanalları 
oluşturmak, yabancı benzer şirketlerle iş birliği 
kurmak ve gerekirse ortak yatırım yapmak 
şeklinde özetleyebiliriz. 2007 yılında yazılım 
geliştirme sürecine hız, ekonomi ve güvenlik 
sağlamak amacıyla geliştirmeye başladığımız 
kendi web bazlı yazılım geliştirme platformumuz 
NETIGMA çok değerli bir ürün haline geldi. 
Bu platformu 200’ü aşkın projede kullandık 
ve yazılım geliştirme sürecimizde yüzde 70 
zaman tasarrufu sağladığını gördük. NETIGMA 
platformunu diğer yazılım geliştiren firmalara 
sunmayı hedefliyoruz. Bu platformun ülkemizin 
yerli yazılım geliştirme sürecine de güvenlik 
ve kaynak tasarrufu sağlayacağına inancımız 
sonsuz.” 

İlk kez Bilişim 500 sıralamasında yerini alan PM 
Teknoloji, 2015 yılında BT sektöründe pek çok 
görevlerde 20 yılı aşkın süredir çalışmakta olan 
yetkin bir ekip tarafından Ankara’da kuruldu. 
Küresel bazda alanının en değerli markalarının 
Türkiye'deki tüm pazarlama, satış, kanal geliştirme 
ve satış sonrası destek faaliyetlerini yönettiklerini 
vurgulayan PM Genel Müdürü Volkan Akyüz, 
başta Kingston marka bellekler, Solid State Diskler 
(SSD), Western Dijital Harddiskler ile Sunucu/İş 
istasyonları ve Clientlar konusunda hem tedarik 

hem de teknik destek ve kurulum hizmetleri 
verdiklerini söyledi.
Kurumsal alanda iş ortakları kanalıyla eğitim, 
medya, sağlık, mimarlık, kamu gibi birçok 
segmentte, son kullanıcı pazarında ise etkin erişim 
sağladığı perakende kanalıyla tüketicilere ürünlerini 
ulaştıran PM Teknoloji, hem farklı sektörlerin 
dijital çağa ayak uydurmasına hem de bireylerin 
teknolojiyle yaşam kalitesini artırabilmesine destek 
oluyor. Bilişim 500 2017 yılı sıralamasında elde 
ettikleri konumu ise Volkan Akyüz, şöyle anlattı:
“Bilişim 500 araştırmasının ülkemizde bilişim 
sektörü incelemesinde başka bir örneği olmaması, 
doğru sonuçlar ve iyi bir kategorileşme sağlaması 
açısından katalog sıralamasına giren firmalar 
için çok iyi bir prestij olduğuna inanıyor ve 
firmamızın ilk 500’de yer almasından dolayı 
gurur duyuyoruz. 2017 yılında elde ettiğimiz 
başarının sırrını yeni yıl hedeflerini gerçekleştirmek 
için 1 Ocak'ı beklemeden önce adım atmamıza 
ve doğru yaklaşım, hedef belirleme, çalışma 
taktikleri ve kesin inançlı olmamıza bağlıyoruz. 
2018 yılında hedeflerimiz 3 senedir olduğu gibi 
firmamız çalışanlarını motive edecek şekilde 
gerçekleştirdiğimiz satışların biraz daha üst 
seviyesinde bir kota koyarak güzel projelere imza 
atmak olacak.” 

BAŞARIMIzI, YURTDIŞINA 
TAŞIYACAğIz

BİLİŞİM 500, PRESTİJ KAYNAğI

Ödülü Netcad Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin Bank aldı. 

PM Genel Müdürü Volkan Akyüz

1	 İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 86.059.802	
2	 NETAŞ	 	 44.099.128	
3	 PENTA	TEKNOLOJİ	 38.934.238

Şirket AdıSıra

İş Uygulamaları Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 VBT	BİLGİ	TEKNOLOJİLERİ	 15.809.408	
2	 BİLİN	YAZILIM	 12.737.364	
3	 SESTEK	SES	VE	İLETİŞİM	 11.930.594

Şirket AdıSıra

İş Uygulamaları Türkiye Merkezli Üretici Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 İSBAK	 	 128.256.012	
2	 ARVENTO	 78.461.439	
3	 MOBİLİZ	 	 21.104.587

Şirket AdıSıra

Mobil Uygulama Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 ARVENTO	 78.461.439	
2	 MOBİLİZ	 	 21.104.587	
3	 ZİRAAT	TEKNOLOJİ	 8.066.600

Şirket AdıSıra

Mobil Uygulama Türkiye Merkezli Üretici Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 HAVELSAN	 310.984.494	
2	 İSBAK	 	 217.551.500	
3	 INTERTECH	 186.000.000

Şirket AdıSıra

Sektörel Yazılım Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 INTERTECH	 186.000.000	
2	 SOFTTECH	 168.606.222	
3	 EKİN	TEKNOLOJİ	 152.850.255

Şirket AdıSıra

Sektörel Yazılım Türkiye Merkezli Üretici Gelirlerine 
Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 KURALKAN	BİLİŞİM	(SENTİM)	 169.304.522	
2	 KOÇSİSTEM	 61.214.806	
3	 EGEBİMTES	 7.978.480

Şirket AdıSıra

İşletim Sistemi Sistem Entegratörü Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

1	 ITELLIGENCE	BİLGİ	SİSTEMLERİ	 54.845.804	
2	 SAP	TÜRKİYE	 24.831.828	
3	 PENTA	TEKNOLOJİ	 21.761.701

Şirket AdıSıra

Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılım Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

ALT KATEGORİ 
TABLOLARI

yazılım
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Bilişim 500 araştırmada Penta, Yılın Sunucu 
Kategori birincisi, Yılın Masa Üstü Bilgisayar 
ve OEM Kategori birincisi ve Yılın Tüketim 
Malzemeleri Kategori birincisi oldu. Penta Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Fatih Erünsal, 2017 yılında hem Türkiye’de hem 
de dünyada gerek bireysel gerekse kurumsal 
tüketicilerin teknoloji ürünlerine olan talebinin 
artış gösterdiğine işaret ederek, “Endüstri 
4.0’ın etkisiyle kurumsal pazarda yatırımlar, 
ürünlerde ise yazılım, güvenlik çözümleri, IoT 
gibi kategorilerdeki harcamaların yükselişi göze 
çarpıyor. Sunucu, veri yedekleme ve depolama 
donanımı söz konusu olduğundaysa, Türkiye’deki 
kurumsal firmaların veri toplama, dağıtma ve 
analiz kabiliyetlerini artırmak için son yıllarda 
bu alanda yatırımlarını artırdıklarını görüyoruz. 
Özellikle ‘Büyük Veri’nin işlenip anlamlı verilere 
dönüştürülmesi ve bu verilerin satış ve pazarlama 
alanlarında daha verimli bir şekilde kullanımı, 
depolama ihtiyaçlarının artmasına ve buna bağlı 
olarak sunucu ve veri yedekleme cihazlarına 
olan talebin canlı kalmasına neden oluyor. Akıllı 
telefon satışlarının son yıllardaki hızlı ivmesine 
rağmen masaüstü, OEM, tablet ve taşınabilir 

bilgisayarların da gerek kurumsal 
müşteriler gerekse profesyonel son 
kullanıcılar tarafından tercih edildiğini, 
oyun sektörünün özellikle gençler 
arasındaki popülerliğini artırmasının 
daha performanslı cihazların 
satışlarında artışa neden olduğunu 
görüyoruz. Yazılım ürünlerinin gelişim 
hızı, donanım ürünlerinin önüne 
geçerken, yakın gelecekte tüketicilerin 
bir ürün alırken yazılım özelliklerine 
daha fazla önem vereceğini 
öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.
Yaptıkları yatırımlar ve satın almaların 

sonucunda sektörün en zengin ürün yelpazesine 
sahip şirketlerinden biri haline geldiklerini 
vurgulayan Fatih Erünsal, bu zengin ürün 
yelpazesinin yanı sıra tedarik zincirinin doğru 
yönetimi ve katma değerli, dijital çözümler 
sunmaya odaklandıklarını da hatırlattı. Her 
zaman dinamik bir şirket olmaya gayret ettiklerini 
söyleyen Fatih Erünsal, “Yeni dağıtıcılıklar alarak 
farklı pazarlara giriyoruz. Türkiye’nin ilk B2B 
e-ticaret sitesi olan Bayinet ile diğer şirketlere 
öncü olmuş bir kurum olarak, sektördeki en dijital 
şirket konumundayız. Operasyonel verimliliğimizi 
daha da artırmak için tüm süreçlerimizde en üst 
düzeyde dijitalleşmek hedefiyle yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Bayilerimizin satış süreçlerini 
kolaylaştıracak hizmetler geliştiriyoruz” bilgisini 
verdi. Fatih Erünsal, 2018 yılı hedeflerini ise şöyle 
anlattı:
Değişen pazar dinamiklerine bağlı olarak iş 
ortaklarımızı rekabette öne çıkaracak, kolaylıkla 
uyum sağlanabilir, yenilikçi, finansal, lojistik ve 
dijital çözümler sunuyor, tüm paydaşlarımızla 
beraber büyümeyi ve sektörümüzü ileri taşımayı 
hedefliyoruz.” 

Bilişim 500 2017 araştırmasında PLUS- 3 Yaşından 
Küçük Genç Şirketler Kategori birincisi Atacel 
oldu. Atacel Kurucusu Muzaffer Çağlar, “Başarı, 
birbiriyle iç içe geçen halkaların birleşimidir ve 
bütünü oluşturan da bu halkalardır. Hem detayları 
hem bütünü yakalayabilmek için resme doğru 
mesafeden ve doğru açıdan bakmak gerekiyor. 
Başarımızın odağı tam olarak bu” yorumunu 
yaptı. Öncelikle çalışmayı, beyin fırtınasını, yaratıcı 
düşünceler üretmeyi çok seven bir ekip olduklarını 
vurgulayan Muzaffer Çağlar, ‘Benim de ekibimin 
de çok iyi bildiği bir şey var: Başarmak istiyorsan 

koşacaksın! Elbette yorulacaksın, engeller çıkacak 
ama yılmayacaksın. Aldığımız ödül, bizim için 
başarımızı taçlandırmanın yanı sıra emeğimizin en 
güzel simgesi ve gururu oldu” dedi. Bilişim 500’ü 
katma değeri çok yüksek bir oluşum, sektörün 
yurtiçi ve yurtdışı gelişiminde çok güzel bir referans 
olduğunun altını çizen Muzaffer Çağlar, “Hem 
yerel hem küresel anlamda müthiş bir rehber” 
tanımını yaptı. Çağlar, 2018 yılı stratejilerini ise 
şöyle anlattı: 
“Hangi konuda olursa olsun kendinize inandığınız 
ve bunun için emek gösterdiğiniz müddetçe hayal 
edilebilen her şeyin gerçeğe dönüşebileceğine 
inancım tam. Naçizane bir sözüm vardır: Para 
kazanmak dünyanın en kolay işidir, önemli olan 
düzgün para kazanmak. Benim ilkem budur. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da misyonumuzun 
ve vizyonumuzun bilincinde olan, farkındalığı 
çok yüksek deneyimli kadromuz ve hiç bitmeyen 
enerjimizle fark yaratacağımıza, muhteşem işlerin 
altına imza atacağımıza inanıyorum. Atacel 
olarak 2018’de hedeflerimizi de hayallerimizi de 
büyüttük. Bu yılın ikinci yarısı itibariyle online 
satış kanalı tarafında atağa geçtik ve yaptığımız 
iş birliklerinin meyvelerini şimdiden toplamaya 
başladık. 2018’in bizim için önemli bir dönüm 
noktası olacağına inanıyorum.”  

TÜM PAYDAŞLARIMIzLA 
VERİMLİ BÜYÜMEK hEDEFİMİz

öDÜL, EMEğİMİzİN SİMGESİ OLDU

Muzaffer Çağlar ödülü alan isim oldu. 

1	 MILLENICOM	 56.222.273	
2	 TTM	TELEKOMÜNİKASYON	 49.919.606	
3	 TURKNET	 25.913.566

Şirket AdıSıra

Alternatif Operatör Hizmeti Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

1	 KOÇSİSTEM	 128.396.178	
2	 BİMSA	 	 36.495.791	
3	 NGN	BİLGİ	VE	İLETİŞİM	 20.610.000

Şirket AdıSıra

Barındırma – Yönetim - Bulut Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

1	 TURKCELL	GLOBAL	BİLGİ	 832.264.038	
2	 CMC	İLETİŞİM	 164.037.241	
3	 TEMPO	ÇAĞRI	MERKEZİ	 120.122.477

Şirket AdıSıra

Çağrı Merkezi Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 STM	SAVUNMA	TEKNOLOJİLERİ	 306.727.288	
2	 NETAŞ	 	 90.545.157		
3	 TÜRKSAT	 86.229.313

Şirket AdıSıra

Danışmanlık Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 ATLAS	YAZILIM	 135.511.910	
2	 BİLEŞİM	ALTERNATİF	DAĞITIM	 55.712.907	
3	 ATOS	BİLİŞİM	 27.667.055

Şirket AdıSıra

Diğer Dışkaynak Kullanım Hizmeti Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

1	 KURALKAN	BİLİŞİM	(SENTİM)	 42.326.130	
2	 BİLGE	ADAM	BİLİŞİM	 22.961.423	
3	 BT	EĞİTİM	 11.225.500

Şirket AdıSıra

Eğitim Hizmeti Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 TÜRK	TELEKOM	 4.899.000.000	
2	 TÜRKSAT	 296.351.551	
3	 TURKNET	 112.450.306

Şirket AdıSıra

İnternet Hizmeti Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 MULTİNET	UP	 1.701.468.831	
2	 BİOTEKNO	 390.321.355	
3	 İŞNET	ELEKTRONİK	 43.080.370

Şirket AdıSıra

Katma Değerli Mobil ve İnternet Hizmetleri 
Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 KOÇSİSTEM	 292.534.074	
2	 SAP	TÜRKİYE	 278.344.750	
3	 NETAŞ	 	 237.595.083

Şirket AdıSıra

Kurulum – Bakım - Destek Gelirlerine Göre 
İlk 3 Şirket

TL

ALT KATEGORİ 
TABLOLARI

hİzmet



Öncelikle başlığı açabilir misiniz? Kod yazmadan yazılım geliştirme nasıl oluyor?
İşlerini daha etkin yönetmek isteyen, rekabette öne geçmeyen tüm kurumların güçlü yazılım teknolojilerine ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Mevcut 
duruma baktığımızda, bir çok kurumun yazılım portföyü maalesef geri kalmış durumda. Günümüzün güçlü bulut altyapılarını, mobilin getirdiği 
avantajları gerektiği şekilde kullanamadıklarını görüyoruz. Kurumun ihtiyaçlarına uygun yazılımları sıfırdan oluşturmak veya tedarik etmek hem 
uzun süreçler gerektiriyor, hem de istenilenleri tam olarak yerine getiremeyebiliyor. Kurumların bir çoğunda yer alan onlarca kullanılmayan 
yazılım bunun bir göstergesi. Kurumların asıl ihtiyaç duyduğu, kod yazmaya ihtiyaç duymadan, tamamen modelleme yöntemleri ile kurgulanan 
ve ihtiyacı yerine getirebilen güçlü bilgi yönetim sistemlerine sahip olabilmek. Yeni yeni gelişen ve “low-code” ya da “no-code” şeklinde 
adlandırılan bu platformlar, kurumlara inanılmaz hızlar kazandırabiliyor. Kurumlar yazılımlarla uğraşmaktansa, işlerine yoğunlaşıyor. Kurumların 
öncelikleri ve yaptıkları işlerin mahiyeti değiştikçe, yazılımları da gerçek zamanlı olarak kendilerine ayak uydurabiliyor.

Büyük kurumlar kod yazmadan
yazılım geliştirme ile tanışıyor

Ne tip uygulamaları bu tür platformlar ile 
gerçekleştirmek mümkün?
Özellikle “Bilgi Yönetim Sistemi” şeklinde tabir ettiğimiz uygulamalar 
low-code platformlar ile çok hızlı hayata geçirilebiliyor. Müşteri İlişkileri 
Yönetimi, İnsan Kaynakları, Proje Yönetim Sistemleri, Doküman Yönetim 
sistemleri sayabileceğim sadece birkaç örnek. Bu tür uygulamalarda 
standart sayılabilecek veritabanı, iş katmanı ve arayüz gibi bileşenler son 
kullanıcıdan gizlenmiş durumda kalıyor. Kullanımı kolay web arayüzü 
üzerinden, sürükle bırak yöntemlerle tasarlanabilen yapıları ile aylar süren 
uygulama geliştirme süreleri günler seviyesine iniyor. Daha da önemlisi, 
uygulamaların bakımı da çok kolaylaşıyor: Güncelleme, yedekleme, test 
ortamı kurma gibi gereksinimler kalmadığında kurumların IT maliyetleri 
de azalıyor.

Bunlar çok çarpıcı bilgiler. Peki bunu 
başarabilen firmalar var mı?
Elbette ki. Low-code platformlar tüm dünyada yeni sayılabilecek bir 
kavram. Türkiye’de ise bilinen tek ve yerli çözüm ise Ofisim Platformu. 
Tübitak destekli bir Ar-Ge çalışması neticesinde şimdiden 5000’in 
üzerinde özel ve kamu sektörüne dokunmuş durumda. Özel sektör, 
genelde CRM ve İnsan Kaynakları gibi uygulamalar için Ofisim’i 
tercih ederken, özellikle kamuda Proje Yönetim Sistemleri, İhale ve 
Şartname Yönetim Sistemleri, Saha Yönetim Sistemleri gibi alanlarda 
başarılı projeler gerçekleşmiş durumda. Analiz süreci tamamlandıktan 
sonra, bu projelerin en kompleks olanlarının dahi haftalar içerisinde 
canlıya çıkabilmiş olmaları, Ofisim Platformunun gücünü ispat eder 
nitelikte. 

Yazılım ihtiyacı olan firmalara ne tavsiye 
edersiniz?
Yazılım teknolojileri bir araçtır, amaç değil. İhtiyaçları şu an olmasına 
rağmen, yıllar sürecek ihale süreçlerine kesinlikle girmesinler. Yıllarını 
yazılımları beklemekle geçirmesinler. Paket yazılım dediğimiz tipteki 
yazılımlarda ise ihtiyaçlarına göre uyarlanabilme konusunu mutlaka 
sorgulasınlar. Ardından da low-code konusunda kısa bir araştırma 
yapmalarını, dünyadaki başarı hikayelerini incelemelerini öneririm. 
Hızlı ve düşük maliyetleri bir alternatif olarak low-code platformlar, 
işlerine çok büyük güç katacaktır.

Müşteri İlişkileri

Satış Gücü

İnsan Kaynakları

Proje

Etkinlik ve Fuar

Eğitim Sistemleri

YÖ
N

E
TİM

İ

Serdar TURAN
Ofisim.com Kurucu Ortağı

ve Genel Müdürü
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1	 ATOS	BİLİŞİM	 165.857.856	
2	 NETAŞ	 	 116.530.858	
3	 İNFORM	ELEKTRONİK	 88.873.923

Şirket AdıSıra

Donanım İhracatı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 EKİN	TEKNOLOJİ	 148.638.077	
2	 NETAŞ	 	 119.732.105	
3	 INTERTECH	 31.848.815

Şirket AdıSıra

Yazılım İhracatı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 NETAŞ	 	 91.565.718	
2	 ATOS	BİLİŞİM	 49.618.774	
3	 TÜRKSAT	 41.064.803

Şirket AdıSıra

Hizmet İhracatı Gelirlerine Göre İlk 3 Şirket

TL

1	 ATACEL	 	 	49.086.000	
2	 ESTE	BİLİŞİM	 	35.354.000	
3	 MICRO	FOCUS		 	34.617.000

Şirket AdıSıra

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler

TL

1	 	LOGO	YAZILIM	 256.168.914	
2	 NETAŞ	 	 201.182.002	
3	 	EKİN	TEKNOLOJİ	 169.833.616

Şirket AdıSıra

 Bilişim 500 Plus Ar-Ge Yatırımı Yapan Şirketler

TL

1	 NETAŞ	 	 34.963.208	
2	 	İNNOVA	BİLİŞİM	ÇÖZÜMLERİ	 13.868.895	
3	 	KOÇSİSTEM	 4.739.000

Şirket AdıSıra

 Bilişim 500 Plus Sistem Entegratörü - IoT ve M2M

TL

1 ESTE	BİLİŞİM	 	35.354.000	
2	 ARCHITECHT	BİLİŞİM	 	8.745.000	
3	 EGİS	BİLİŞİM	 	2.311.000

Şirket AdıSıra

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük En Hızlı Büyüyen 
Bilişim Şirketler

TL

ÖZEL
TABLOLAR

bİLİŞİM 500

Yılın Sistem Entegratörü - Görüntü ve Ses 
Sistemleri Kategori birincisi Sistem 9 oldu. Farklı 
sektörlerden 200’ü aşkın yerli ve dünya çapında 
firmaya, yurtdışında ‘Digital Signage’ olarak 
bilinen, Türkiye’de ‘Dijital Yayın ve Bilgilendirme 
Ekranları’ adıyla yaygınlaştırdıkları alanda 
hizmet verdiklerini belirten Sistem 9 Pazarlama 
Müdürü Harun Akol, “Hizmetlerimizin kalitesi 
bizi Bilişim 500’de “Görüntü ve Ses Sistemleri 
Sistem Entegratörü” kategorisinde liderliğe 
taşıdı. Bu kategoride en yakın rakibimize 
yüzde 481 gibi ciddi bir fark atarak birinci 
olduk. Dünya ve Türkiye’de hizmet verdiğimiz 
alanın potansiyelinin henüz yüzde 20-25’lik bir 
alanı kullanılıyor. Dolayısıyla Digital Signage 
alanı hala gelişime çok açık. Global pazarda 
Türkiye’nin payını yüzde 10’a çıkarma hedefimiz 
doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunuyoruz” 
bilgisini verdi. 
“Müşterilerimizi dinleyip, hizmetlerimizi 
‘Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler’ mottomuza 
bağlı olarak geliştirdik” diyen Harun 

Akol, “Stratejimizi; şirketlere Kurumsal TV 
hizmetlerini, dijital ekranları karartmadan, 
kesintisiz hizmet vermek üzerine inşa 
ettik. Bu strateji doğrultusunda da önceliği 
müşteri memnuniyetini artırmaya, eksiksiz 
kurulum hizmeti sağlamaya ve teknik servis 
hizmetini hızlandırmaya verdik. Bilişim 500 
Araştırması’ndaki verilerin sektöre ayna 
tuttuğunu gerçeğinden hareketle, stratejisi 
doğru belirlenmiş hizmetlerimizin bizi Bilişim 
500’de liderliğe taşıdığına inanıyoruz” 
yorumunu yaptı. Harun Akol, 2018 yılı 
hedeflerini ise şöyle anlattı: 
“Öncelikle Digital Signage alanında ülkemizdeki 
liderliğimizi devam ettirmek ve daha büyük 
hedeflere koşmak istiyoruz. Bunun içine de artık 
dünya rakipleri ile yarışmanın vaktinin geldiğini 
ilk sırada söyleyebiliriz. Diğer yanda Sistem 9 
olarak ikinci bir hizmet alanımız daha var. Bu 
alan reklamverenlere hizmet veren bir açıkhava 
mecrası. Günümüzde reklam mecrası statikten 
hızla dijitale dönüşüyor. Sistem 9 olarak biz de 
1,5 yıl evvel, trendler doğrultusunda açıkhava 
reklam mecrası için LOOK!screens markasını 
oluşturduk. Hali hazırda LOOK!screens 
markamızla şimdilik İstanbul Network’ü, 
Akmerkez, İTÜ Ayazağa , Galleria’da yer alan 
dev LED ekranlar, İzmir'de Karşıyaka, Çeşme’de, 
Muğla Bodrum’da ve Balıkesir’de hizmet 
veriyoruz. LOOK!screens Coiffeur hizmetimizle 
de 15 ilde 400’e yakın yayın noktasında 
olmamız bizi Türkiye’nin en geniş dijital yayın 
ağına sahip şirketi konumuna getiriyor. Bununla 
yetinmeyip yeni yatırımlara hizmet ağımızı daha 
da genişletmeyi hedefliyoruz.  Sistem 9 yılda 
ortalama yüzde 30’luk büyümeler kaydediyor ve 
ülkemizin adını yurtdışında da duyuruyor.”

Bilişim 500 araştırmasında Yılın İnternet Hizmeti 
Kategori birincisi Türk Telekom oldu. Türkiye, son 
yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 
yönelik çalışmalarını daha da artırarak bu alanda 
söz sahibi olmak için tüm imkanlarını seferber 
etmiş durumda. Böylece internet ve mobilde daha 
hızlı büyüme sergilenecek bir döneme girileceği 
beklentisini dile getiren Türk Telekom yetkilileri, 
mevcut altyapılarını kullanarak daha uygun 
koşullarda internet hizmetini, daha fazla sayıda 
eve ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. 'Herkes için 
erişilebilir internet hizmeti' mottosuyla çalışmaya 

devam edeceklerinin altını çizen Türk Telekom 
yetkililerine göre, Türkiye'nin dijital geleceği, 
vatandaşları ve ekonomisi için çok önemli ve 
Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında yükselmesi, ilk 
10 ülke arasında yer alması için ülke çapında dijital 
eşitliğin sağlanması hayati öneme sahip.
Ülkenin dört bir yanını 2005’ten bu yana yaptıkları 
31.3 milyar lirayı bulan yatırımlarla 262 bin 
kilometrelik fiber altyapıyla donattıkların, internet 
okuryazarlığı oranını arttırmak için 2013 yılından 
itibaren kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
“İnternetle Hayat Kolay” ile Türkiye’nin dört 
bir yanındaki vatandaşlara teknoloji konusunda 
eğitimler vererek günlük hayatlarında internet 
kullanım seviyelerini artırdıklarını ifade eden 
Türk Telekom yetkilileri, rekorlarla dolu bir 
yılın ardından 2018 için de çok güçlü hedefler 
belirlediklerinin altını çizdi. 2018 için hedeflerini; 
konsolide gelirlerde 2017’e göre yaklaşık yüzde 
11 büyüme, 7,6-7,8 milyar TL aralığında FAVÖK, 
yatırım harcamalarında ise yaklaşık 4,1 milyar TL 
seviyelerine ulaşma olarak açıkladıklarını belirten 
Türk Telekom yetkilileri, eklemeden geçmedi: 
“2018’de de yerli ve milli teknolojiler üretmek, 
Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek ve dünyaya 
Türk mühendisliğini ihraç etmek için çalışmalar 
devam edecek.”  

GELECEğE TAŞIYAN DİJİTAL 
çözÜMLER

BÜYÜME VE YATIRIMLAR hIz KESMEYECEK

Sistem 9 adına ödülü Suzi Baharti aldı. 

Türk Telekom adına ödülü Fırat Yaman Er aldı. 
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1	 	ARVENTO	 86.346.799
2	 MOBİLİZ	 	 34.113.730
3	 	TRİO	MOBİL	SİSTEMLER*	 13.924.992

Şirket AdıSıra

 Bilişim 500 Plus Türkiye Merkezli üretici - IoT ve M2M

TL

1	 	TÜRK	TELEKOM	 18.139.554.000
2	 	TÜRKSAT	 1.237.573.184
3	 	HAVELSAN	 579.732.824

Şirket AdıSıra

Ankara Şirketleri İlk 3

TL

1	 	TEST	TÜM	ELEKTRONİK	 83.078.621
2	 	ASAY	İLETİŞİM	 34.193.136
3	 	EGEBİMTES	 31.174.492

Şirket AdıSıra

İzmir Şirketleri İlk 3

TL

1	 	LOGO	YAZILIM	 256.168.914
2	 	CORNING	OPTİK	İLETİŞİM	 126.202.099
3	 IBTECH	 	 117.194.604

Şirket AdıSıra

Kocaeli Şirketleri İlk 3

TL

1	 	TÜRK	PRYSMIAN	KABLO	 130.780.814
2	 RESER	 	 52.860.236
3	 FİGES	 	 40.548.755

Şirket AdıSıra

Bursa Şirketleri İlk 3

TL

1	 	ALMERA	BİLİŞİM	 16.201.091
2	 	AC-YT	BİLGİSAYAR	 8.677.472
3	 	LİDYA	DOKÜMANTASYON	 8.042.406

Şirket AdıSıra

Antalya Şirketleri İlk 3

TL

1	 	HES	KABLO	 95.830.323
2	 	KARE	BİLGİSAYAR	 65.824.876
3	 	ERAT	TELEKOM	 42.757.396

Şirket AdıSıra

Kayseri Şirketleri İlk 3

TL

1	 	İNFOTÜRK	BİLGİSAYAR	/	DENİZLİ	 120.986.226
2	 	ESC	TEKNOLOJİ	/	TRABZON	 76.832.035
3	 	KARDELEN	YAZILIM	/	MERSİN	 25.436.686

Şirket AdıSıra

Diğer Anadolu Şirketleri

TL

1	 	TURKCELL	 17.026.401.000
2	 	VODAFONE	 11.619.000.000
3	 	İNDEKS	BİLGİSAYAR	 4.719.624.736

Şirket AdıSıra

 İstanbul Şirketleri İlk 3

TL

bİLİŞİM 500

* Katalogtaki tabloda düzeltme yapılmıştır. Trio Mobil Sistemler eklenmiştir.

Bilişim 500 araştırmasında Yılın Güvenlik 
Donanımı kategori birincisi Sensormatic oldu. 
“Türkiye ekonomisi global ekonomideki 
zorluklara karşı güçlü büyüme eğilimini 
sürdürüyor. Bu durum, doğal olarak bizim 
sektörümüze de yansıyor. Bilişim 500 
araştırması ile sektöre yönelik diğer kapsamlı 
çalışmalara baktığımızda bir büyüme trendi 
olduğunu görebiliyoruz” yorumunu yapan 
Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, güvenlik 
donanımı kategorisinin önemini şöyle anlattı:
“Güvenlik ister fiziksel ister siber olsun, asla 
vazgeçilemeyecek konulardan. Teknolojinin 
gelişimine paralel olarak tehditler çeşitleniyor. 
Ancak, güvenlik artık eskisi gibi reaktif değil. 
Yeni nesil güvenlik teknolojileri ve uzmanlıkla 
pek çok tehdit henüz gerçekleşmeden 
önlenebiliyor. Bizim, bu kategoride lider 
olmamızın sebeplerinden biri de bu. En 
yeni teknolojileri tecrübe ve uzman bir 
ekiple kombine ederek pazara sunuyor, 
güçlü satış sonrası hizmet ağımızla da 
müşteri memnuniyetimizi her zaman yüksek 

tutuyoruz.”
24 yılı aşkın zamandır hizmet veren 
Sensormatic, gelinen noktada teknoloji, 
insan ve bilgiyi doğru şekilde harmanlayarak 
yeni nesil güvenliği sunuyor ve istikrarlı 
büyümeyi sürdürüyor. “Çözümlerimizi 
sektörlerin ve hatta işletmelerin ihtiyaçlarına 
göre özelleştirmemiz, müşteri memnuniyet 
oranlarımızı artırıyor ve sürdürülebilir uzun 
vadeli işbirliklerine imza atmamızı sağlıyor” 
yorumunu yapan İsmail Uzelli, şöyle devam 
etti:
“Bilişim 500’de bu yıl Güvenlik Donanımı 
kategorisindeki liderliğimiz dışında, Sistem 
Entegratörü Donanım Kategorisinde de 
ilk 10 içinde yer almayı başardık. Güvenlik 
Donanımı sektöründe yüzde 30’luk 
pay almamız, sektördeki gücümüzü ve 
stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Genel 
sıralamada sekiz basamaklık yükselişle 
52’inci sıraya yükseldik. Önümüzdeki yıl 
Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi arasında 
ilk 50’ye girmeyi hedefliyoruz. 2018 yılının, 
sonraki büyük dönüşüme hazırlık yıllarından 
biri olacağına inanıyoruz. Endüstri 4.0 
ve nesnelerin interneti teknolojilerinin 
getirdiği etkinin daha fazla hissedileceği, 
insanların çalışması için uygun olmayan 
ortamlardaki görevleri robotlar ve drone'ların 
üstleneceği, yapay zekanın pek çok süreci 
otomatik olarak tamamlayacağı bir döneme 
giriyoruz. Bu dönüşüm, 2020 sonrasında 5G 
teknolojisinin yaygınlaşması ve devamında 
yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla 
şekillenecek. Bu nedenle 2018’de mevcut 
gelişimimizi sürdürecek, yakın geleceğin 
güvenlik standartlarına hazırlanmaya devam 
edeceğiz.”

Bilişim 500 araştırmasında Yılın Türkiye 
Merkezli Üretici – Çeşitli İş Uygulamaları 
Kategori birincisi VBT Bilgi Teknoloji 
oldu. Yazılım sektörü ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapan VBT Bilgi Teknolojileri 
Genel Müdürü Birol Başaran, “Yazılım, 
Türkiye'de zor ve rekabetçi bir sektör. 
Rekabeti de genelde fiyatta yaptığımız için 
kimse sofradan doyarak kalkmıyor. Artık, aynı 
TV dizi sektörünün yaptığı gibi dış pazarlarda 
çok daha iddialı olmak zorundayız” 
yorumunu yaptı. 
VBT Bilgi Teknolojileri olarak, başından beri 
müşterileri ile pozitif bir iletişim kurmaya 
önem verdiklerini söyleyen Birol Başaran, 
“Kalıcı ve uzun soluklu ilişkileri seviyoruz. 
Bunun semeresini de müşteri geri dönüşleri 
ile alıyor, her yıl büyümeye devam ediyoruz. 
2017 de üst üstte büyüdüğümüz 8. yıl oldu” 
bilgisini paylaştı. 2018 hedefleri başlığında ise 
Birol Başaran, “Büyümeye ve müşterilerimize 
hizmet vermeye devam edeceğiz. Çalışan 
sayımız 200'ü geçti. Artık daha global olma 
zamanı ve önümüzdeki yıllarda dış pazarlarda 
daha çok görüneceğiz” dedi. 

YAKIN GELECEğİN GÜVENLİK 
STANDARTLARINA 
ODAKLANACAğIz

KÜRESEL ETKİNLİK ARTACAK

Sensormatic adına ödülü Pelin Yelkencioğlu aldı. 

VBT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Birol Başaran 
ödülü alan isim oldu. 
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08:45 - 09:30 Kayıt ve Karşılama

İletişim Arası

Hediye Sunumu ve Kapanış

09:40 - 09:50 Samsun'da Teknoloji

İş Süreçleri Yönetimi

Huawei Lider Yeni Nesil Ürün ve Çözümleri

Günümüzün Siber Saldırıları, Veri Sızıntıları ve Çözüm Yolları

Mekansal Bilişim Sektörü ve Netcad Çözümleri

Dinamik ve Akıllı Doküman & Bilgi Yönetimi

Kobilerde Dijital Dönüşüm

Hasan Türkoğlu - 4 Boyut, Şirket Müdürü 

09:30 - 09:40 BTvizyon’a Hoşgeldiniz Neslihan Aksun - Bilişim Zirvesi, Genel Müdür 

Uğur Yıldırım -  Netoloji, Proje Destek Ekip Lideri  

Ahmet Kaytazoğlu  -  Huawei, Bölge Satış Müdürü 

Serkan Bilen - Bilişim112, Kurucu Ortak 

Dr. Emin Bank - Netcad, Kurumsal Temsilci

Fidye Yazılımlarına Karşı Korunmanın Yolları Erdi Özkanlı - E-data Teknoloji, Ürün Müdürü 

Akın Sertcan  - Logo Yazılım, İcra Kurulu Üyesi 

Kutlu Can Laçin -  MechSoft Türkiye, İş Geliştirme Yöneticisi

10:10 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:20

12:40 - 13:00

12:20 - 12:40

13:00 - 13:20

13:20 - 13:30

SPONSORLAR

BTVIZYONTOPLANTILARI
.

Bilişim Sektöründe Finansal Çözümler M. Ozan Ercan - İnnova, Satış Öncesi Yöneticisi 

Pikare

BASIN SPONSORUDESTEKLEYEN

TÜM KATILIMCILARIMIZA KATILIM SERTİFIKASI VERİLECEKTİR.

2017 Yılı Anadolu’nun Vizyoner 
Yaklaşım Ödülü’ne Tekirdağ merkezli 
Akdatasoft layık bulundu. 20 yılı aşkın 
süredir üretim işletmelerinde kendi 
bünyesinde geliştirdiği ürünler ile 
yazılım sektöründe faaliyet gösteren 
Akdatasoft, ilk kurulduğu günden beri 
yazılım modüllerini, üretim sektöründe 
ürün bazında özelleştirilmiş olarak 
kullanıma sunmakta. Ürünlerin ve 
bunları üreten işletmelerin iş akışlarının 
ve çalışma sistemlerinin farklı olması, 
hizmet verdikleri müşterilerin nitelikleri 
nedeniyle kendilerine özel çalışma 
sistemleri mevcut. “Bu nedenle standart 
yapıdaki üretim yönetimi yazılımlarının, 
işletmelerde uygulanmaya alınması 
sırasında ciddi sorunlar ortaya çıkmakta” 
saptamasını paylaşan Akdatasoft 

Yazılım Genel Müdürü Hakan Akalın, 
uygulamaya alınacak yazılımlarda sürekli 
uyarlanmaya ihtiyaç duyulması nedeniyle, 
ek yazılımlar yapılarak bu sürecin aşılmaya 
çalışıldığına dikkat çekti. Doğru bir analiz ve 
yapı oluşturulmasının, danışmanlık yapan 
firma veya kişilerin ilgili sektörde deneyimli 
olmaları ile ilgili olduğuna da dikkat çeken 
Hakan Akalın, “Süreç uzadığında, işletmedeki 
çalışanların da sisteme desteğinin azalması 
söz konusu olmakta. Ayrıca, sistem kullanıma 
alındıktan sonra ana programlardaki 
geliştirmelerin, ilave yapılan yazılımlarda da 
sürekli güncellenmesinin sağlanmasını gerek. 
İlave yazılımların standart yapıda olmaması ya 
da geliştiren firma veya kişilere bağımlı olması 
da devamlılığın sağlanmasını zorlaştırmakta” 
sözleri ile tespitlerini paylaştı. 
Bu nedenle, yazılımlarında en önemli 

farklılıklarını; üretim sektörlerine göre 
gruplama yaparak yazılımlar geliştirmek 
olarak tanımlayan Hakan Akalın, 
“Geliştirme sürecinde, ilgili üretim 
sektörü ile ilgili detaylı ön çalışmalar 
ve özellikle fiilen işletmelerde çalışan 
yöneticiler ile bilgi alışverişi yaparak 
süreç analizi oluşturulmakta. Bu 
düşünce yapısı ile, üretim süreçlerinin 
çok farklı ve ürün çeşitliliğinin çok 
olması, hammadde, yarı mamul ve 
mamul kavramlarının iç içe olması 
ile yazılım uygulamaları için zor bir 
sektör olan tekstilde yüzlerce işletmede 
başarılı çalışmalarımız oldu” örneğini 
paylaştı.
Bu yaklaşım tarzı ile farklı üretim 
sektörleri üzerinde de çalışmalarının 
devam ettiğini belirten Hakan Akalın, 
“Yeni ürünlerimizi satışa sunmadan 
önce mutlaka ilgili sektörde üretim 
yapan bir işletme ile anlaşma 
yaparak kullanıcı ortamında fiilen 
test etmekteyiz. Bu aşamada ortaya 
çıkan gereksinimler konusunda da 
düzenleme ve uyarlamalar yapıldıktan 
sonra ürünlerimiz satışa sunulmakta” 
dedi ve şöyle devam etti:  
“İnternet kullanımının yaygınlaşması 
ile mobil uygulamaların önemi 
de artmakta. Günümüz rekabet 
koşullarında gerek sistemlerde 
oluşan bilgilerin izlenebilmesi 
gerekse önemli bildirim ve uyarıların 
ilgili kişilere gönderilmesi, yönetim 
stratejilerinde son derece önemli 
hale geldi. Bu nedenle mobil 
uygulamalar geliştirme öncelikli 
hedeflerimiz arasında. BThaber‘in 
yıllardır bilişim sektöründe düzeyli ve 
güncel konularda bilgiler yayınlayan 
bir anlayışa sahip olduğunu izliyoruz. 
Bilişim 500 araştırması ise sektörde 
bu konudaki tek bilgi kaynağımız 
olmaya devam ediyor. Özellikle farklı 
kategorilere göre gruplama yapılması 
ve her yıl bu konudaki gelişmelerin 
izlenebilmesi, sektörün gidişatı ve 
geleceği konusunda değerlendirilmeler 
yapılabilmesini sağlamakta. Sektördeki 
tüm firmaların reel bilgilerini bu 
araştırma için bildirmelerinin bilişim 
sektöründe faaliyet gösteren tüm 
şirketler için önemli olduğuna 
inanıyoruz.” 

SEKTöREL YETKİNLİKLER KATLANARAK BÜYÜYOR

Akdatasoft adına Hakan Akalın ödülü aldı. 
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Bilişim 500 Plus Son 3 Yılda En İyi 
Performans Gösteren Bilişim Şirketi 
Kategori Birincisi Türksat oldu. 
Türksat Bilişim olarak, güncel bilişim 
teknolojilerini takip eden, bunları 
metodolojik yaklaşımlar ile projelendiren 
ve uygulamayı başaran bir kadroya 
sahip olduklarını vurgulayan Türksat 
yetkililerine göre, hizmet sektörü olarak 
değerlendirilen bilişim sektörünün en 
temel öğesi nitelikli insan kaynağı. Türksat 
Bilişim, bu düşünce ile bünyesinde 
barındırdığı bilişim işgücü niteliğini her 
geçen gün artırırken, nitelikli bilişim 
uzmanlarını ve oluşturduğu ekosistemi de 
kullanarak bilişim standartlarına uygun 
projeler gerçekleştirmekte. Yazılım, 
siber güvenlik, veri merkezi işletmeciliği 
alanlarında kurumsal sertifikalara önem 

verdiklerini vurgulayan Türksat yetkilileri, 
bireysel sertifikaların alınması konusunda da 
personeli desteklediklerinin altını çizdi. Türksat 
Bilişim’in temel motivasyon alanlarından birisi 
kamuda yazılım projeleri gerçekleştirmek ve 
bu kapsamda 2017’de birçok projenin teslimi 
gerçekleştirildi. “Özellikle projelerin yaşam 
döngülerinin başarılı bir şekilde devamını 
sağladığımız için kamuda sürdürülebilir bilişim 
proje sayısının artışında önemli rol oynadık” 
yorumunu yapan Türksat yetkililerine göre, 
kamuda gelecek yıllarda da Türksat’ın bu 
rolünün sürdürülmesi için çalışmalar devam 
ediyor. 
2017 yılında veri merkezi hizmetlerinde önemli 
bir aşama kaydedildi. Kurumlara sağlanan 
hizmet çeşitliliği artırılarak veri yedekliğinden, 
aktif-aktif çalışmaya kadar geniş bir yelpazede 
hizmet verilmeye başlandı. Hâlihazırda 

Türksat Veri Merkezi’nde birçok kamu 
kurumuna hizmet verildiğini hatırlatan 
Türksat yetkilileri, şu detayları paylaştı:  
“Bilişim Ar-Ge tarafından açık kaynak 
platform üzerine geliştirilen sanal 
veri merkezi hizmetinin, “kullandığın 
kadar öde” düşüncesi ile 2018 yılı 
sonunda başlatılması planlanmaktadır. 
Bu hizmet ile bir tarafta bireysel 
ve kurumsal müşterilerin hizmet 
almaları sağlanırken, diğer taraftan 
veri merkezi pazarında pay sahibi 
olabilecek işletmelerin de kendi veri 
merkezlerini bu ortamda kurmaları, 
uzaktan yönetmeleri ve müşterilerine 
hizmet vermeleri sağlanacak. e-Devlet 
Kapısı altyapısının işletimi sürecinde 
edindiğimiz siber güvenlik deneyimi, 
2015 yılından beri hizmet olarak 
kamu kurumları ile paylaşılmakta. 
Sunduğumuz siber güvenlik hizmetleri 
ile 2017 yılında yapılan projelerle 
kamu kurumlarının siber güvenlik 
olgunluğunun gelişimine katkı 
sağlandı. 2018 yılında özellikle kritik 
altyapıların güvenliğinin artırılmasına 
yönelik çalışmalarla, yönetilen güvenlik 
hizmetlerinin sunulması planlanmakta. 
Şirketimiz kamunun ihtiyaç duyduğu 
ortak hizmetleri buluta taşıyarak 
hazırlamayı planladığı hizmet kataloğu 
ile hizmet vermeyi planlamakta. Bu 
konuda çalışmalar devam etmekte olup, 
hâlihazırda yerli yazılım firmalarımız 
tarafından geliştirilmiş yazılımlarının 
bulut üzerinden sunulması konusunda 
iş modelleri geliştirmeye hazır 
olduğumuzu bildirmek isteriz. Bu 
konuda Türksat tarafından geliştirilmiş 
olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
BELGENET, bulut versiyonunu hizmete 
sunmuş ve kurumlarımız tarafından 
da kabul görmüştür. Benzer hizmetleri 
siber güvenlik alanında da sunmayı 
düşünen Türksat Siber Güvenlik 
Operasyon Merkezi hizmetlerini bulut 
bilişim teknolojisi ile birleştirmeyi 
planlamakta. e-Dönüşüm kapsamında 
e-Devlet Kapısı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın koordinasyonu ile e-Devlet 
Kapısı’na taşınan G2C hizmetler 
önemli oranda tamamlandı. 2018’in 
ikinci yarısında G2G ve G2B hizmetler 
konusunda önemli aşama kaydedilmesi 
planlandı.”

2018 İçİN DE KAPSAMLI BİR İŞ PLANI VAR

Türksat adına ödülü Halil Yeşilçimen aldı.
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Türkiye’de tasarlanm s, gelistirilmis ve üretilmistir.

     İMA E7 El Terminali  her türlü kapalı ve açık çalışma 
alanlarında, faaliyet türü ile ilgili verinin (Koordinat-
Fotoğraf alma dahil) mobil olarak toplanması, bu 
verinin, bulunduğu yerde veya internet üzerinden 
çalışılan merkezlere ile�lerek işlenmesi, işlenerek geri 
gelen bilgilerin sonuç çık�larının (Bildirim-Tutanak-
Makbuz-Fiş-Fatura vb.) yazılı alınması işlemlerini 
yapabilen, dış tesirlere dayanıklı, hızlı, güvenilir-
güvenlikli, uzun çalışma süreli, taşınabilir bir El 
Bilgisayarı/El Terminalidir.  
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PLUS - Son Yılda En Fazla Büyüyen 
Bilişim Şirketi Kategori Birincisi 
Komtera Teknoloji oldu. Komtera 
Pazarlama Koordinatörü Didem 

Köpük’e göre, Türkiye’de BT pazarı 
dünya genelindeki yenilikleri, inovatif 
yaklaşımları, yeni risk ve tehdit 
unsurlarını gidermek, verimliliği 

artırmak adına üretilen çözüm ve 
servisleri özellikle kurumsal segmentte 
yakından takip eden bir pazar. Aynı 
şekilde, özellikle dünyadaki yeni 
regülasyonlar ve standartlar da yine 
kurumsal müşteri segmentinde yakinen 
takip edilmekte ve bu regülasyonları 
karşılamak üzere yatırımlar yapılmakta. 
“Bu bağlamda sektör her geçen gün 
büyümekte” yorumunu yapan Didem 
Köpük’e göre, BT; Türkiye’deki firmalar 
için iş verimliliği, güvenlik, inovasyon 
ve değer üretme adına vazgeçilmez bir 
unsur. “Biz de bu gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve pazarın ihtiyacı olan 
ürün ve servisleri pazara sunmakla 
birlikte, iş ortaklarımızı sürekli eğitiyor 
ve bilgilendiriyoruz” yorumunu yapan 
Didem Köpük, 2017 yılı stratejilerini ve 
2018 yılı hedeflerini şöyle anlattı:
“BT alanında dünyadaki yeni trendleri 
ve yeni teknolojileri yakından takip 
ederek, yeni ürün ve servislerin 
sağladığı verimliliği, iş sürekliliği ve 

bilgi güvenliği adına sunduğu katma 
değeri sektöre ve pazara anlatma 
stratejisini izledik. Bu bağlamda, 
periyodik olarak iş ortaklarımıza ve 
onların müşterilerine yeni teknolojiler 
konusunda bilgilendirme toplantıları ve 
eğitimler düzenledik. 
Yeni ürün ve servislerin katma değerini 
göstermekle birlikte, ne şekilde 
mevcut altyapılara entegre olabileceği 
konusunda teknik bilgilendirmeler 
yaptık. Pilot çalışmalar ile entegrasyon 
konusunu pekiştirerek fark yarattık. 
2018 yılında yine yeni trend ve 
tehlikelere çözüm üretecek inovatif 
ürün ve servisleri mikro düzeyde analiz 
etmek, pazara tanıtmak ve sağladıkları 
katma değer konusunda periydik 
bilgilendirmeler yapmak birincil 
hedefimiz. Bu şekilde, hem pazarın 
ihtiyacını karşılayabileceğimizi hem de 
ihtiyaç yaratabileceğimizi düşünüyoruz. 
Hedefimiz; fark ve verimlilik yaratarak 
yüzde 15 ila 20 arasında büyümek.”

Bilişim 500 araştırmasında 2017 yılı 
sonuçları ile Yazılım İhracatı Kategori 
birincisi Ekin Teknoloji oldu. “1998 
yılında şehirlerde yaşanan ihlal ve suç 
oranlarının takibini azaltmak amacıyla 
kurulduk. Güvenli şehir teknolojileri 
alanında hizmet veriyoruz. Şirket 
olarak yazılım, donanım ve tasarım 
yapabilen bir işgücüne sahibiz” 
bilgisini veren Ekin Teknoloji Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Ekin, bugün 40 
milyar dolarlık pazarın yükselen bir 
oyuncusu olduklarını vurguladı. Bir 
zamanlar bilim kurgu filmlerinde 
izlenen teknolojilerin, bugün Ekin 
Teknoloji’nin çözümleriyle aktif olarak 
onlarca şehirde kullanılmasını örnek 
gösteren Arif Ekin, şöyle devam etti: 
“Sahip olduğumuz yerli ve milli 
çözümlerle dünya akıllı şehir 
pazarında 10 yılda yüzde 2 bin 
783’lük büyüme kaydettik. Yüz 
tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park 
ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolü, 
sistem kontrol yazılımları ve tüm 
bunların birbiriyle entegre çalışmasını 
sağlayan Güvenli Şehir İşletim Sistemi 
‘Red Eagle Safe City Operation 
System’ ile Türkiye'nin bilişim ihracatı 
şampiyonu olduk. Uluslararası 
arenada kendini kanıtlayan sistemimiz 
trafik ihlal oranlarında fark edilebilir 
bir düşüşün gözlemlenmesine 
olanak sağladı. Abu Dabi özelinde 
örnek verecek olursak, sistemimiz 
kurulduktan sonra şehirdeki 
trafik kazalarında yüzde 34 düşüş 
gözlemlendi. Sistemimiz sayesinde, 
güvenlik güçleri mevcut sistemler ile 
100 günde aranan kişiyi bulabilirken, 
biz bu oranı 1 saate indirmeyi 

başarabiliyoruz. Kendi yazılım, 
donanım ve tasarım çözümlerimizle 
geliştirdiğimiz ürünlerimizin yüzde 
90'ını yurtdışına ihraç ediyoruz. New 
York, Stuttgart, Zurih ve İstanbul 
olmak üzere dört ülkede dört yeni 
ofis açtık. Ağımızı genişleterek 
hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliyoruz. 
Büyüme ile doğru orantılı olarak 
2017’de istihdam yatırımlarımızı 
artırdık. Türkiye’de ve dünyanın farklı 
ülkelerinde gerçekleştirilen fuarlara, 
kongrelere, toplantılara katılarak 
geliştirdiğimiz çözümleri aktardık.”
Ekin Teknoloji, geliştirdiği sistemler 
ile şehir güvenliği için kullanıcıya 
alanında fark yaratan bütüncül 
çözümler sunarken, sadece akıllı trafik 
ve şehir güvenliği alanında değil, bu 
alanlarla entegre çalışabilen akıllı şehir 
çözümleri de geliştiriyor. Bu çözümleri 
daha da geliştirerek bu yıl ve 
önümüzdeki yıllarda akıllı şehirler inşa 
etme hedefine işaret eden Arif Ekin, 
“Yılda 10 milyar 300 milyon plaka 
ve 1 miyar yüz tanıma yapıyoruz. 
Ar-Ge alanındaki yatırımlarımızı 
artırarak, sürdürülebilir büyümemize 
devam etmeyi hem pazar ağımızı 
genişletmeyi hem de ihracatımızı 
artırmayı hedefliyoruz. Büyümemizle 
orantılı olarak istihdam yatırımlarımız 
da devam edecek” beklentisini dile 
getirdi. 
Ekin Teknoloji’nin 2017 yılı toplam 
cirosu 171 milyon TL, yurtdışı 
satış geliri 166 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Yeni pazarlara girme 
hedefleriyle doğru orantılı olarak hem 
ciroda hem de ihracatta bu yıl yüzde 
20 büyüme hedeflenirken, “Tabiri 

yerindeyse henüz rakibi dahi olmayan 
ürünlerimizin yeni sürümlerini bu 
yıldan itibaren lanse edeceğiz” 
ipucunu veren Arif Ekin, şöyle devam 
etti: 
“Geliştirdiğimiz yerli teknolojiler 
ile güvenli trafik yönetiminde araç 
yakalamadaki doğruluk oranımız 
yüzde 100, plaka tanımadaki 
doğruluk oranımız ise yüzde 98. 
Yüz tanıma ürünümüz Ekin Face’i 
derin öğrenme ile geliştiriyoruz. Bu 
doğrultuda önceliğimiz nitelikli insan 
kaynağımıza ve Ar-Ge yatırımlarımıza 
devam etmek. Dünyanın ilk ve 
tek akıllı polis bisikleti, yine tek 
akıllı mobil devriye sistemi gibi 
çözümlerimiz ile Türkiye'nin bu 
alandaki gücünü hem hizmet 
verdiğimiz ülke ve şehirlerde 
hem de farklı ülkelerin emniyet 

birimleri tarafından düzenlenen 
organizasyonlarda paylaşıyoruz. 20 
yılda Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz 
önemi güvenli şehir teknolojileri için 
hayata geçirdiğimiz projelerde gözler 
önüne serdik. Önümüzdeki yıllarda 
ise Türkiye’nin, Türk mühendisinin 
gücünü farklı alanlarda ortaya 
koyacağız. Yapay zeka çalışmalarımızı, 
yenilikçi teknolojilerle birleştirip 
sadece güvenlik için değil, akıllı 
şehir, akıllı sektör çözümleriyle farklı 
alanlarda da kullanacağız. Yani 
sektörlere yapay zekâ çözümlerimiz 
sayesinde daha fazla değer katacağız. 
Uzun zamandır alışveriş merkezleri 
için üzerinde çalıştığımız yeni bir 
çözümümüz mevcut. Bu çözümle 
perakende sektörüne birçok açıdan 
verimlilik sağlayacağız, hatta yeni bir 
dönem başlatacağız.”

hEDEFİMİz; YÜzDE 15-20 BÜYÜMEK

AR-GE YATIRIMLARININ hIzI KESİLMEYECEK

Komtera Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp ödülü alan isim oldu. 

Ekin Teknoloji adına ödülü Orkunt Yozgat aldı. 
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Bilişim 500 araştırmasında Yılın 
Alternatif Operatör Hizmeti Kategori 
birincisi Millenicom oldu. Millenicom 
Bireysel Pazarlama Direktörü Alper 
Karaer, 2017 yılında yarattıkları 
farkı “fiyat savaşları” yerine, 
değere odaklanarak sağladıklarını 
vurgulayarak, “Süreçlerimizde önemli 
değişiklikler yaparak, müşterilerimizin 
ve bayilerimizin abonelik deneyimlerini 
iyileştirmeye başladık. Örneğin sektörde 
AKN’li olarak satılan internet paketleri 
ile aynı fiyata AKN’siz, kotasız, gerçek 
sınırsız internet paketimizi sunduk” 

dedi. Böylece daha ucuz olmak yerine, 
aynı fiyata daha kapsamlı hizmet 
verdiklerini, düşük gelir grubuna 
yönelik internet kampanyalarıyla da 
çok daha geniş kitlelere ulaştıklarını 
vurgulayan Alper Karaer, çözümlerini 
şöyle anlattı: 
“Whatsapp tıkla konuş, SMS ile upsell 
gibi yenilikçi ve müşterilerin yıllardır 
bekledikleri farklı hizmetleri pazara 
sunduk. Mobil Millenicom uygulaması 
gibi müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştıran dijital çalışmalarla özel 
çözümlerimizi çeşitlendirdik. Altyapı 

tarafında, Superonline ile yaptığımız 
anlaşma ile en geniş fiber altyapı 
sunucusu haline geldik. Bayi kanalımızı 
genişlettik ve müşteri kazanımında 
rekor kırdık. Stratejimizin bir diğer 
bölümünü ise kurumsal yeniliklerimiz 
oluşturdu. Yeni kurumsal kimlik ve 
yeni web sitemiz ile çok daha dinamik 
ve genç bir marka görüntüsüne 
kavuştuk. Televizyon reklamları ile 
marka bilinirliğimizi artırırken, sosyal 
medya ve diğer dijital mecralardaki 
görünürlüğümüz ile online satış 
grafiğimizde ciddi bir yükseliş 
yakaladık. Tüm bu çalışmalarımızın 
sonucunda müşteri memnuniyetimizi 
en üst seviyelere taşırken, BTK 
verilerine göre en hızlı büyüyen internet 
servis sağlayıcısı olmayı başardık.”
2018 yılında tüm süreçlerini müşteri 
memnuniyeti odağıyla elden 
geçirdiklerini belirtirken, tıpkı geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da önceliklerini 
‘değere odaklanmak’ olarak gösteren 
Millenicom CTO’su (Teknoloji Genel 
Müdür Yardımcısı) Mehmet Ilgaz, 
öncelikle müşterilerine en avantajlı 
fiyatlarla en kapsamlı hizmeti vermeye 
devam ettiklerinin altını çizdi.  “Mevcut 
müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyelerde kalmasını sağlamak ve 

müşterilerimize katma değerli servisler 
sunmak için yenilikçi çalışmalarımızı 
sürdürüyor ve dijital dönüşüme büyük 
önem veriyoruz” yorumunu yapan 
Mehmet Ilgaz, “Hedeflerimizden biri 
de, müşterilerimizin çağrı merkezimizi 
aramalarına gerek kalmadan tüm 
işlemlerini en hızlı ve en kolay yoldan 
halledebilmelerini sağlamak” dedi 
ve bu doğrultuda iletişim kanallarını 
çeşitlendirip, satış ve destek gücünü de 
artırdıklarını vurguladı. Mehmet Ilgaz, 
Bilişim 500 araştırması konusunda da 
şu yorumu yaptı: 
“Bilişim 500 araştırmasını, bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörü adına 
oldukça önemli ve prestijli buluyoruz. 
Bu araştırma Türkiye'de bilişim 
alanındaki kazanımlarını ortaya 
çıkartırken, sektöre de yön veriyor 
ve gelişmesine katkı sağlıyor. Elbette 
böylesine değerli bir araştırma sonucu 
ödül almak bizleri çok mutlu ediyor. 
Bu yıl layık görüldüğümüz “Yılın 
Alternatif Operatör Hizmeti Kategori 
Birincisi” ödülü, çalışanlarımızın 
emeğinin sektörde takdir edilmesi 
adına çok önemliydi. Diğer taraftan, 
müşterilerimize farklı paketler ve daha 
iyi hizmet süreçleri sağlayabilmek adına 
hepimize motivasyon kaynağı oldu.”

Bilişim 500 sıralamasında Multinet 
Up; Katma Değerli Mobil ve İnternet 
Hizmetleri ve Hizmet Sağlayıcı 
alanlarında kategori birincisi oldu. 
421 şirketin yer aldığı Türkiye’deki BT 
şirketleri sıralamasında 6’ıncı sırada 
yer alan Multinet Up, 2017 Yılı İlk 
500 Bilişim Şirketi (Satış Gelirlerine 
Göre) listesinde ise 13’üncü sırada yer 
aldık. Bilişim 500 PLUS 3 Yaşından 
Küçük Genç Şirketler listesinde ise 
grup şirketi inventiv 8’inci sırada yer 
alarak, hızlı bir giriş yaptı.
“Türkiye’de sektörümüzde yaşanan 
gelişmeleri değerlendirirken global 
gelişmelerle paralel bir analiz 
yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 
2017 yılında dünya fintech pazarı, 
son üç yılda aldığı 122 milyar dolar 
değerindeki yatırımla önemli bir 
rekora imza attı” bilgisini paylaşan 
Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, 
gerek ülkemizde gerekse dünyada 
fintech ekosisteminin hızla geliştiğini 
ve büyüdüğünü vurguladı. Türkiye’de 
mobilin gelişiminin Avrupa’nın 
da üzerinde, çok hızlı bir ivmeye 
sahip olduğunu söyleyen Demirhan 
Şener, “Multinet Up olarak mobil 
çözümümüz ile kartsız ödeme 
teknolojimizi, mobil uygulamamızı ve 
diğer tüm yatırımlarımızı bu trendleri 
takip ederek gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’nin yeni nesil lider finansal 

teknoloji şirketi olarak, ülkemizin 
fintech alanında lider konuma 
gelmesi için yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz” bilgisini 
verdi. 
Multinet Up olarak fintech 
alanına yaptıkları yatırımları her 
yıl artırdıklarını belirten Demirhan 
Şener, Ar-Ge çalışmaları ve iştiraklerin 
güçlü altyapılarıyla da bu yatırımları 
desteklediklerini vurguladı. Son 
yıllarda inovasyon ve Ar–Ge 
alanlarında önemli yatırımlar yaparak, 
finansal teknoloji konusunda önemli 
mesafe kat ettiklerini, kendilerini 
Türkiye’de ve yurtdışında ciddi 
hedefleri olan bir ‘finansal teknoloji 
grubu’ olarak konumlandırıp, büyüme 
planlarını bu segment üzerinden 
kurguladıklarını ifade eden Demirhan 
Şener, şöyle devam etti: 
“Biz teknoloji üretiyoruz ve tamamen 
Multinet Up içerisinde ürettiğimiz 
teknolojiyi hem paydaşlarımıza 
avantajlı ve hayatı kolaylaştıran 
çözümler sunmak üzere kullanıyor 
hem de ihraç ederek ülkenin 
ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 
Bu kapsamda, kullanıcılarımıza 
teknoloji ve inovasyon odaklı, 360 
derece çözümler sunmamız Bilişim 
500 sıralamasında yer almamızın 
temel sebebi. Sunduğumuz terzi 
usulü çözümlerle, müşterilerimizin 

yemek giderlerinden akaryakıta, 
uçak biletinden kargo ihtiyacına 
kadar tüm gereksinimlerini 
karşılayarak, operasyonlarını ve iş 
yüklerini hafifletiyoruz. Multinet 
Up ortak satın alma gücümüzle 
de Anadolu’nun ekonomik açıdan 
dinamik, hızlı büyüyen kentlerinde 
KOBİ’lere elektrikten suya, kargodan 
sigortaya kadar sunduğumuz avantajlı 
fiyatları ulaştırmak da hedeflerimiz 
arasında. Sunduğumuz hizmetleri 
müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojinin 

de gücünden faydalanarak her gün 
daha da iyi bir noktaya taşıyoruz. 
Tüm gereksinimlerine cevap 
verebilmek ve tek çözüm ortağı 
olmak üzere hizmet yelpazemizi 
genişleterek, kurumsal müşteri 
sayımızı artırma hedefindeyiz. 
Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal 
müşterisi, 2 milyondan fazla kart 
kullanıcısı ve 40 bin üye işyeri ağı 
ile en geniş üye işyerine sahip, 
sektörünün lider şirketi olarak her 
yıl düzenli ve istikrarlı olarak pazarın 
üstünde büyümeye devam ediyoruz.” 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ öNCELİğİMİz

PAzARIN ÜSTÜNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUz

Millenicom CTO’su Mehmet Ilgaz ödülü aldı. 

Multinet Up adına Demirhan Şener ödülü aldı.
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Bilişim 500 araştırmasında Yılın 
Türkiye Merkezli Üretici Sektörel 
Yazılım Kategori birincisi Intertech 
oldu. 10 ülkede, yaklaşık 50 
müşteriye hizmet verirken uçtan 
uca, kaliteli ve güvenli çözümler 
sunmayı hedeflediklerini, çözümlerini 
ortak akılla daha verimli hale 
getirmek üzerine kurguladıklarını 
vurgulayan Intertech Genel Müdürü 
Ömer Uyar, “Müşterilerimize ilk 
önce onları tanıyarak, anlayarak, 
şahsına münhasır kurumlar olarak 
yaklaştığımız için iş mekaniklerimiz 
her zaman değişti, gelişti. Çok 
farklı kültürlerden kişi ve firmalarla 
çalıştık. Çok çeşitlilik, bizim hem 
kurum kültürümüze hem de iş yapış 

tarzımıza yerleşti” dedi. 
Finans sektörünün yazılım ihtiyaçlarını 
karşılamada sahip oldukları bilgi 
birikimine, üretim hızı ve kalitesine 
güvendiklerini söyleyen Ömer Uyar’ın 
da belirttiği gibi, ülkemizdeki finansal 
sektör, hiçbir ülkede bulunmayan 
bir hızla ürünlerini çeşitlendiriyor, 
dijitalleştiriyor, mobilleştiriyor. Bunu 
da tüm regülasyonlara uyarak, ödün 
vermeden, hızlı ve güvenli bir şekilde 
başarıyor. “Ayrıca ülkemizdeki 
Fintech’lerin esnek operasyonel 
kabiliyeti de ülkemizdeki finansal 
yazılım sektörünün geleceğinin çok 
parlak olacağına işaret ediyor. 
Tam da bu yüzden Türk Fintech’leri 
için hedef Türkiye pazarınının 

genişlemesi ve iç piyasadaki dışa 
bağımlılığın azaltılması ile sınırlı 
kalmamalı” diyen Ömer Uyar, şu 
vurguyu yaptı: 
“Ülke olarak hedefimiz; bu 
kabiliyet ve kapasitemizle yurtdışı 
piyasada liderlik olmalı. Sektörel 
başarılar ve rakamlar, zaten Türk 
yazılımcı, mühendis ve finansal 
teknik adamların markalaşacağı 
günlerin o kadar da uzak olmadığını 
gösteriyor. Bu vizyonla, daha 
fazlasına inandığımız için Sektörel 
Yazılım Kategorisinde Yılın Türkiye 
Merkezli Üreticisi seçilmekten 
kıvanç duyuyoruz. Sadece finansal 
şirketlere hizmet veren bir firma 
olmamıza karşın yazılım ihracatı 
gelirlerine göre üçüncü olmamız da 
yurtdışı piyasada aslında kolaylıkla 
rekabete girebileceğimizin somut bir 
göstergesi.”
Artık bankalar finans sektöründe 
hizmet sağlayıcısı rolünden servis 
sağlayıcısı rolüne geçecek şekilde 
bir değişime uğruyor ve Intertech 
de bu dönüşümün öncülerinden 
olmayı amaçlıyor. “İşbirliği yaptığımız 
partner firmalarımızla Teknopark 
İstanbul kampüsümüzde bir 
Fintech ekosistemi oluşturduk” 
diyen Ömer Uyar, “Fintech 
ekosistemi ile müşterilerimize katma 
değer sağlayabilecekleri ürünler 
geliştirebilmelerinin önünü açmak 
için API Bankacılığı’nı hayata geçirdik. 
Uzun süredir yurtiçi ve yurtdışı finans 
sektöründe elde ettiğimiz deneyimleri 
bu proje ile ülkemizdeki girişimcilerin, 
KOBİ’lerin yazılımcıların hizmetine 

sunarak yazılım ihracatında da 
yeni bir alan açmayı hedefliyoruz” 
bilgisini paylaştı. Bu amaçla 
projenin oluşturulmasından hayata 
geçirilmesine kadar geçen sürede 
sadece Türkiye mevzuatları değil, PSD 
2 (Payment Services Directive 2) gibi 
Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarını da 
destekleyen bir ürün oluşturmak için 
Ar-Ge süreci izlendi. 
Intertech’in gündeminde yapay 
zeka (AI) konusu var. “Özellikle 
“yapay zeka” ve “machine learning” 
uygulamalarının yeni nesil bankacılığa 
ve finans dünyasına yön vereceğini 
düşünüyoruz” diyen Ömer Uyar, 
şöyle devam etti:
“Kullanıcıların ihtiyaçlarını, daha 
onlar dile getirmeden anlayan ve 
yönlendiren proaktif ürünler mutlaka 
kullanıcının farklı ihtiyaçlarına da 
cevap verecek. Bu kulvarda Sanal 
Asistan (Chatbot) uygulamaları 
konusunda çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık. 
Ayrıca, yapay zekayı operasyonel 
işlemlerde de aktif kullanmak 
için otomatik doküman işleme 
teknolojilerini ürünlerimize entegre 
etmeye başladık. Belli bir formatta 
olmayan, tamamen insan gücü ve 
emeği ile tasnif edilmesi, işlenmesi 
ve kayıt altına alınması gereken 
evrakların yapay zeka tarafından 
işlenmesi konusunda oldukça 
ilerleme kaydettik. Kendi başına 
öğrenen makinalarla otomatize 
işlemler bizim için hayal değil. 
2018, yapay zekada önemli kapılar 
aralayacak.”

Bilişim 500 2017 araştırması 
kapsamında Doküman Arşiv Yönetim 
Yazılımı Kategori birincisi Kod-A 
Bilişim oldu. “Siyasi belirsizliğin 
ortadan kalkması ile doküman arşiv 
yönetim sektöründeki yatırımlar 
ve projeler en kısa sürede yeniden 
gündeme alınacaktır” beklentisini 
dile getiren Kod-A Genel Müdür 
Yardımcısı Orhan Baloğlu’na göre, 
ekonominin düzelmesi, kurların 
volatilitesinin azalması ve stabil hale 
gelmesi de bu süreci hızlandıracak. 
Ayrıca Orhan Baloğlu, devletin 
bilişim sektörüne vermekte olduğu 
desteğin arttırılması ve politikaların 
bu yönde belirlenmesinin de katalizör 
olacağı kanısında. “2017 yılında 
Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, 
yazılımların daha mükemmel hale 
getirilmesi ve operasyonel iş yükünün 
azaltılması yönünde çalışmalar 
yaptık” diyen Orhan Baloğlu, şu 

detayları paylaştı: 
“Yazılımlarımıza katma değer 
sağlayan, uluslararası arenada önemli 
bir oyuncu olmamızı sağlayacak 
ve rekabet gücümüzü yükseltecek 
yeni teknolojiler geliştirildi ve canlı 
projelerde kullanıldı. Devam etmekte 
olan projelerimizde ise verimliliği 
arttırmak ve maliyetleri azaltmak, 
personel bağımlılığını ve manuel 
süreçleri azaltmak adına yeni 
modüller geliştirildi ve devreye alındı. 
2017 yılının ikinci yarısında özellikle 
kamu sektörüne yoğunlaşılarak, 
yeni projeler hayata geçirildi. Seçim 
sürecinin tamamlanması, siyasi 
belirsizliğin sona ermesi ile özellikle 
kamu tarafında 2018 yılında önemli 
projelerin hayata geçirilmesini 
bekliyoruz. Doküman arşiv yönetim 
sektörünün lideri olarak bu 
projelerde yer almak ve sektöre yön 
vermeye devam etmek istiyoruz.” 

YAPAY zEKAYA ODAKLILIK ARTACAK

KAMU TARAFINDA hAREKETLİLİK ARTACAK

Intertech’ten Murat Gökhan Güler ödülü alan isim oldu. 

Kod-A Genel Müdür Yardımcısı Orhan Baloğlu ödülü alan isim oldu. 
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2017 yılında yeni sektörlere daha 
kapsamlı projeler üretme hedefi ile 
kurduğu strateji paralelinde ilerleyen 
Univera, şirketlerin dijital dönüşümüne 
daha fazla katkı sağlamak ve 
derinlemesine projeler üretmek 

için de hem var olan çözümlerinin 
yeteneklerini geliştirdi hem de 
temelleri araştırma ve müşterilerden 
gelen taleplere dayanan yeni çözüm 
satış sonrası hizmet yönetimi 
CallDesk’i şirketlerin kullanımına 

sundu. “Genişleyen Panorama çözüm 
ailemiz ile artık eskisine göre çok 
daha kapsamlı projeler üretebiliyoruz” 
diyen Univera Genel Müdürü Cüneyt 
Ersin, 2018 yılında, sadece hızlı 
tüketim sektörü için değil makina 
üretim, beyaz eşya, otomotiv gibi 
çeşitli sektörlere de büyük, kapsamlı 
ve şirketlere verim sağlayacak 
projeler ürettiklerini belirtti. Bundan 
sonra da satış, lojistik ve servis 
konularında derinlemesine projelerle 
müşterilerinin dijital dönüşüm 
yolculuklarında yanlarında yer 
alacaklarını vurgulayan Cüneyt Ersin, 
Bilişim 500 araştırmasını “Sektörün 
dinamikleri sürekli değişiyor. Bunu 
ölçümlemek gerçekten zor ama genel 
anlamda sektörü hareketlendiren, 
birbiri ile rekabete zorlayan bir yapı 
oluşuyor Bilişim500 Araştırması ile... 
Bu da firmalar için daha yenilikçi ve 
mücadeleci olmanın yolunu açıyor” 
sözleri ile değerlendirdi. Cüneyt Ersin, 
2018 yılı hedeflerini ise şöyle anlattı: 
“2017 yılında oluşturduğumuz strateji 
kısa vadeli değil aslında. Bu nedenle 
aynı hedefle, yani müşterilerimize 

uçtan uca ve derinlemesine çözümler 
sunmak hedefi ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Şu anda geldiğimiz 
nokta, bir şirketin üretiminden 
başlayarak depo, sevkiyat, satış ve 
dağıtım, bayi ilişkileri, satış gücü 
otomasyonu, B2C satış sistemi, 
sahadan bilgi toplama, mobil ekip 
yönetimi, kurumsal iş ortaklığı ve 
satış sonrası hizmet yönetimi gibi 
bizim ana başlık olarak ele aldığımız, 
altında çok fazla alt başlığı olan 
süreçler için çözümler üretiyoruz. 
Gelişen teknolojiyi müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
kullanarak çözümlerimizi de 
geliştiriyoruz. 2018’de bu misyon 
ile akıllı sistemleri de hedeflerimizin 
başına koyduk. Verileri sadece 
toplayan, kaydeden, raporlayan 
çözümler artık geride kaldı. Bu yıl bu 
tip fonksiyonların çok saha ilerisinde 
karar veren, çalışanları, iş ortaklarını 
ve yöneticileri yönlendiren modüller 
üretiyoruz.  Bir diğer trend de IoT 
cihazları. Bugün Panorama’dan birçok 
akıllı sensörle buluttaki ana veri 
tabanında bilgi toplayabiliyoruz.”   

Bilişim 500 araştırmasında 2017 yılı 
sonuçları ile Yılın Baskı Sistemleri 
Kategori birincisi Xerox oldu. 
Xerox Türkiye Ürün Pazarlama & 
Pazarlama İletişim Müdürü Erhan 
Aslantürk, Türkiye baskı sektöründe 
son 5 yıldır özellikle lazer baskı 
cihazlarındaki pazar daralmasının, 
sektörde yeni bir yapılanmayı 
beraberinde getirdiğine dikkat çekti. 
“Bazı büyük markaların kendisinin 
Türkiye pazarında yer alma çabaları 
yanında, bazı markalar ise Türkiye 
pazarından üretici operasyonu olarak 
çekilme yönünde karar aldıklarını 
görüyoruz” bilgisini verdi. Lazer 
baskı sektöründeki bu gelişmeler bir 
yana, dijital baskı teknolojilerinde 
yaşanan gelişmelerin de giderek 
ofset baskı ile dijital baskı arasındaki 
ayrımı azaltmaya başladığına dikkat 
çeken Erhan Aslantürk, “Dijital baskı, 
özellikle inkjet teknolojisinin sunduğu 
esneklik, hız, zaman ve maliyet 
avantajlarıyla baskı tedarikçilerinin 
öncelikle tercihi olmaya başladı” 
yorumunu yaptı.  
Erhan Aslantürk, 2017 yılını şöyle 
analiz etti: 
“Xerox 2017 yılında ulusal ekonomi 
ve piyasa şartlarındaki koşulları 
iyi yorumlayıp iş ortaklarına ve 
dolayısıyla müşterilerine en uygun 
koşullarda ürün ve hizmet tedarik 
etmek için bazı finans kuruluşları 
ile işbirliğine giderek sektörde 

alışılagelmiş döviz üzerinden satış 
veya kiralama seçeneklerinin yanında 
uygun koşullarda TL bazında öneriler 
sundu. Çünkü sektörümüzdeki sayfa 
başı veya kiralama sözleşmeleri genel 
olarak 36-60 ay arası olduğundan 
iş ortaklarımız ve müşterilerin döviz 
kuru risklerinden uzaklaştırmak 
önceliğimiz oldu. 
Ayrıca Xerox, 2017 yılında 29 yeni 
ürün lasmanı yaparak neredeyse 
giriş ve orta seviye ürün portföyünü 
tamemen yenilemiş, daha ileri 
teknolojiye sahip Versalink ve 
Altalink ürün serisi ile pazarda iyi 
satış adetleri yakalamış, önemli 
özel sektör ve kamu ihalelerinde 
başarılı bir tablo çizmiştir. Bu 
başarıyı yönetilen baskı hizmetleri 
teknolojimizle de destekledik.” 
2018 yılı Türkiye’de de şirketlerin 
çalışanlarını daha çok ofis dışından, 
mobil çalıştırdıkları bir yıl. Xerox 
dünya genelinde çalışanlarını, VPN 
bağlantılarla şirkete erişimlerini, 
IP telefon ve video konferans gibi 
teknoloji alt yapıları kullanarak, 
sanki şirketteymiş gibi ofis dışından 
çalışmalarını destekliyor. “Yeni 
Xerox Altalink ve Versalink model 
ürünlerimiz bu türlü mobil çalışmayı 
en üst seviyede destekleyen ürünler 
olarak büyük ilgi çekmekte” örneğini 
paylaşan Erhan Aslantürk, şöyle 
devam etti:
“Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye 

taşımayı hedefleyen Xerox, yeni nesil 
Altalink model cihazlarının artık sesle 
kontrol edilmesinin yolunu açmıştır. 
Geçtiğimiz aylarda lansmanını 
yaptığımız Xerox Gabi sesle komut 
sistemi şu an İngilizce destekli 
çalışıyor olsa da bu deneyimi en kısa 
zamanda Türkçe dahil diğer dillere 
taşımayı düşünüyoruz. Bu şekilde 
kullanıcıların cihazın menüleri ile 
uğraşmadan örneğin; “Gabi lütfen 
bu belgeyi şu numaralı faksa iletir 

misin” veya “Gabi bu belgenin 3 
kopya arkalı önlü fotokopisini çekip 
zımbalar mısın” türünden komutlarla 
kolayca ofis işlerini yapabilecekler. 
Son olarak Xerox ödül kazanmış 
global çapta uygulanacak 2018 İş 
Ortakları Programının lansmanını 
Haziran içinde gerçekleştirdi ve bu 
programla beraber Xerox’la işbirliği 
yapan kanal satış bayilerimiz daha 
esnek ve avantajlı çalışma şartlarına 
ve faydalarına sahip olmakta.”

GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE çözÜMLERİMİzİ GELİŞTİRİYORUz

MOBİL çALIŞMA EğİLİMİNE TAM UYUM 

Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin 

Xerox Türkiye Ürün Pazarlama & Pazarlama İletişim Müdürü Erhan Aslantürk
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Bilişim 500 Araştırması’nda 
Uluslararası Üreticinin Türkiye 
Temsilcisi kategorisinde birinci sırada 
konumlanan HP, kanal iş ortakları ile 
birlikte yenilikleri anlatmaya ve ülkemizi 
sadece teknolojiyi tüketen değil, 
üreten ve geliştiren, daha çok üretime 
fayda sağlayan bir noktaya getirmeye 
odaklanıyor. 2017 yılını ‘değişen, 
gelişen, farklılaşan tüketici taleplerinin 

her zaman ön planda tutulduğu çok 
verimli bir yıl’ olarak tanımlayan HP 
Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, bu 
anlamda yeni ürün, teknoloji, tedarik, 
kanal yapısı ve pazarlama çalışmalarında 
hep örnek alınan, takip edilen, işleyişi 
paydaşları için kolaylaştıran bir yapıda 
çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. 
“Müşterilerimizden çalışanlarımıza, 
iş ortaklarımızdan dünyanın farklı 

yerlerindeki insanlara kadar, tek ve 
basit bir fikre odaklanıyoruz: Hepimiz 
için daha iyi bir dünya” vurgusunu 
yapan Filiz Akdede, bu kapsamda 
daha az enerji tüketen, daha düşük 
karbon yoğunluğu olan, daha az 
materyal ile üretilen, kolay geri 
dönüştürülebilen ürünler üretmek için 
sürekli bir inovasyon ve dönüşüm içinde 
olduklarını belirtti.
Tüketici ile her zaman yakın olmaya 
odaklanırken, Türkiye pazarında 
oyun bilgisayarlarının büyük bir paya 
sahip olduğunu, hem Türkiye’de hem 
dünyada popülerliği giderek artan 
e-spor alanında da çalışmaları olduğunu 
vurgulayan Filiz Akdede, şöyle devam 
etti: 
“Yazıcı tarafında, 2017 yılında Samsung 
yazıcı grubunun HP ailesine katılma 
süreci ile birlikte Samsung ile hem 
ürün portföyümüzü genişlettik hem 
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza 
yenilikçi baskı çözümleri sunabilme 
yeteneğimizi güçlendirmiş olduk. 3D 
baskı teknolojimiz yeni “Harmanlanmış 
Gerçeklik” vizyonumuza dayanıyor. 
Bu vizyonun bir parçası olan “HP 

MultiJet Fusion” teknolojisi 3D baskı 
teknolojisini ticari alana taşıma alanında 
devrimsel nitelikte yenilikler sunuyor. 
Geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerin 
yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk 
alanında dijitalleşmeyi toplumun 
geneline yaymak adına adımlar 
atıyoruz.  Odağımızdaki konulardan 
birisi de güvenlik. Tüketicileri ve 
kurumları bu konuda bilinçlendirmek 
için bilgisayarlar ve yazıcılar için pek çok 
ürün ve proje geliştirdik.”
Konu 2018 yılı hedefleri olduğunda, 
hem teknolojik altyapı ve ürün 
segmenti hem de çalışma şekilleri 
sürekli güncelleniyor. “Bu doğrultuda 
bilgisayarlarımız, iş istasyonlarımız ve 
yazıcılarımızla tüketicilerin ve şirketlerin 
performanslarını, verimliliğini ve 
güvenliğini güçlendiriyor, aynı zamanda 
şıklık ile tasarımdan ödün vermiyoruz” 
yorumunu yapan Filiz Akdede, 
eklemeden geçmedi: “2018 yılında da 
yeni ürün, çözüm ve kampanyalarla 
tüketicilere ulaşmayı sürdüreceğiz. 
Yeni satın almalar ve işbirlikleri ile 
etki alanımızı genişletmeye devam 
edeceğiz.”

Ofisim, Türkiye’nin ilk ve tek kodlama 
bilgisi gerektirmeyen bulut tabanlı 
uygulama geliştirme platformunu 
hayata geçirdi. Low-code platformu 
PrimeApps ile kullanıcılara herhangi 
bir kodlama bilgisi gerekmeden 
iş uygulamaları geliştirme imkanı 
sunuluyor. Ayrıca PrimeApps 
teknolojisini kullanarak, Ofisim 
markası altında İK ve CRM (Satış 
Gücü Otomasyonu ve Müşteri İlişkileri 
Yönetimi) uygulamaları geliştirildi. 
Farklı sektörlerden her ölçekte şirketle 
çalıştıklarını belirten Ofisim Kurucusu 
ve CEO’su Serdar Turan, her birinin 
kendine özgü bir çalışma yapısı ve 
işleyişinin varlığına dikkat çekti ve 
çalışmalarını şöyle anlattı:  
“Esnek altyapımızla tüm 
müşterilerimizin beklentilerini ve 
değişen ihtiyaçlarını karşılayacakları 
benzersiz çözümler sunuyoruz. 
Müşterilerimiz uygulamalarımızı 
hızlıca özelleştirerek ihtiyaçlarına 
göre uyarlayabiliyorlar. Web sayfası 
üzerinden saniyeler içerisinde 
istedikleri yeni form ya da form 
alanı oluşturabiliyor, iş süreçlerinde 
onay gerektiren ya da iş akışı olan 
bir durum varsa, birkaç tıkla bunu 
tanımlayabildikleri gibi, alanında 
uzman ekibimizden destek alarak 
da özelleştirmeyi yapabiliyorlar. 
Tüm bilgilere tek bir noktadan 
online olarak ulaşmak, süreçleri 
otomasyona taşımak ve hızlı 

şekilde ihtiyaç duyulan raporları 
görüntülemek, müşterilerimize 
hem hız kazandırıyor hem de 
işlerini daha kolay yönetmelerine 
imkan veriyor. Uygulamalarımızı 
deneyimleyen müşterilerimiz, yerli 
bir firma tarafından bu kadar üst 
seviye ve kullanıcı dostu bir platform 
geliştirdiğimiz için bizi takdir ediyorlar 
ve onlardan gelen bu olumlu geri 
dönüşler, bizleri yaptığımız işi daha 
ileri taşımamız adına oldukça motive 
ediyor.”
 
PrimeApps dünyaya açılacak
Genç bir firma olmasına rağmen, 
Ofisim ekibinin büyük bir kısmı Ar-
Ge projelerinde yer alıyor. Güçlü 
Ar-Ge potansiyelinin, TÜBİTAK 
tarafından da büyük çaplı iki 
desteğe layık görüldüğü bilgisini 
paylaşan Serdar Turan, önümüzdeki 
dönemde, özellikle low-code 
uygulama geliştirme platformu olan 
PrimeApps’e heyecan verici yeni 
özellikler ekleyecekleri bilgisini verdi 
ve ekledi: “Yapay zeka kabiliyetleri 
de bunlardan biri olarak öne çıkıyor.” 
Pazarlama ve satış tarafında, 2018 
sonunda kadar 10 binin üzerinde 
kullanıcıya ulaşma hedefiyle 
hareket eden Ofisim’de hedef; 
Ofisim’i Türkiye’deki bulut tabanlı iş 
uygulamaları alanında lider konuma 
getirebilmek. “Elbette ki, Türkiye’de 
elde ettiğimiz başarıyı yurtdışına da 

taşımayı amaçlıyoruz” diyen Serdar 
Turan, bu doğrultuda, PrimeApps 
platformunu uluslararası pazarlara 
açarak, global iş ortaklıkları kurma 
hedeflerine dikkat çekti. Bunların ön 
çalışmalarına şimdiden başladıklarını, 
bu başlıkta özellikle 2019’da daha 
somut neticeler almayı beklediklerini 
söyleyen Serdar Turan, Bilişim 
500 araştırmasını ise şu sözlerle 
değerlendirdi:
“Bilişim 500 araştırması sektörde 

faaliyet gösteren şirketlerin 
çalışmalarıyla öne çıkmasını 
sağlaması, bu çalışmalara kamunun 
dikkatini çekmesi açısından ve 
sektörün büyüklüğünü ve gelişimini 
gözler önüne sermesi açısından 
elbette önemli buluyorum. 
Bu gibi etkinlikler hem şirket 
çalışanlarının motivasyonlarını hem 
de sektördeki tatlı rekabetin kalitesini 
dolaylı olarak olumlu etkiliyor diye 
düşünüyorum.” 

ETKİ ALANIMIzI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEğİz

hEDEF; BULUT TABANLI İŞ UYGULAMALARINDA LİDERLİK

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede

Ofisim Kurucusu ve CEO’su Serdar Turan
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Bilişim 500 araştırmasında Yılın Kesintisiz 
Güç Kaynağı Kategori birincisi İnform 
oldu. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve 
daha hassas ünitelerin üretilmesi enerji 
ihtiyacının yanında temiz ve kaliteli enerji 

ihtiyacını da ortaya çıkardı. Kesintisiz 
güç kaynaklarının (KGK) önemi 
de tam bu noktada ortaya çıkıyor. 
“KGK birimleri, genel kanının aksine, 
yalnızca enerji kesintisini önleyen 
cihazlar değildir, kaliteli enerji elde 
etmenin de bir yoludur” açıklamasını 
yapan Legrand Grup Ülke Pazarlama 
Direktörü Özgür Sarıoğlu’na göre, bu 
özellikleri nedeniyle özellikle projelerde 
KGK’lar vazgeçilmezliklerini yıllardır 
sürdürmekte. Enerji ve çevre birçok 
sektörde olduğu gibi KGK sektöründe 
de en temel iki trend. “Yapılan tüm 
Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının başlıca 
hedefi enerjiyi daha verimli kullanan, 
aynı işi daha az enerji tüketerek yapan 
KGK üretmek” açıklamasını yapan 

Özgür Sarıoğlu, “Bunu yaparken de 
çevreye nasıl daha az zarar veririz ya 
da çevreyi nasıl daha iyi koruruz gibi 
fikirler üzerinde yoğunlaşılıyor. Biz 
de üretimimizde hem bu gelişmeleri 

dikkate alıyor hem müşterilerimizden 
gelen benzer taleplere cevap veriyoruz” 
açıklamasını yaptı. 
Kesintisiz ve temiz enerji ihtiyacında, 
Türkiye'nin ve dünyanın en büyük 
ve güvenilir çözüm ortağı olmayı ve 
bu alanda kaliteden ödün vermeden 
ilerlemeyi ilke edinerek enerji verimliliği 
yüksek, yönetilebilir çözümler 
sunduklarını belirten Özgür Sarıoğlu, 
kurumsal stratejileri ve 2018 yılı hedefleri 
ile ilgili şunları söyledi: 
“2017 Nisan’ından itibaren Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmış sertifikalı Ar-Ge merkeziyiz. 
30’a yakın mühendisimizle Türkiye ve 
Legrand Grup için çalışıyoruz. Ayrıca 
TÜBİTAK TEYDEB program kapsamında 
desteklenen projelerimiz ve üniversite 
işbirliğimiz var. Geniş ürün gamımız 
sayesinde küçük ürünlerimizle konutlara 
çözüm ürettiğimiz gibi, güçlü büyük 
ürünlerimizle veri merkezlerine kadar 

her ölçekte kuruma hizmet sunuyoruz. 
Teknolojiyi ve müşteri beklentilerini en 
iyi şekilde takip ederek, işimizde sürekli 
ileriye gitmek ve yeniliklerle kullanıcıları 
buluşturmak stratejimizin ve başarımızın 
ana parçalarından. Yüzde 40 pazar 
payıyla Ar-Ge destekli inovatif bakış 
açısını benimseyerek, beş yıl içinde 
dünyanın ilk beş UPS firmasından biri 
olmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Yıllık 
cirosunun yüzde 5’i KGK Ar-Ge yatırımı 
yapan küresel bir grubun parçası olarak, 
aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 
20’nin üzerinde ülkede 2 bin 200’ün 
üzerinde Ar-Ge çalışanımız mevcut. Bu 
güçle geliştirdiğimiz ürünlerimizin pazara 
yeni bir soluk getirecektir. 2018 yılına 
hızlı girdik ve yeni trifaze KĞK serimiz 
Forte 10-400 kVA ve yeni monofaze 
serilerimizin lansmanını yaptık. Ar-Ge 
merkezimiz ile üzerinde çalıştığımız yeni 
ürünlerimiz ile sektördeki gücümüzü 
katlayacağımıza inanıyoruz.” 

QNAP Türkiye; öncelikli hedefini 
müşteri ihtiyaçlarını; gelişen ve değişen 
talepler ve teknoloji çerçevesinde 
yakından takip edip, elde edilen 
sonucu çözümlerine yansıtmak ve 
sonrasında ihtiyaca yönelik çözümler 
oluşturup, müşteri memnuniyeti 
sağlamak olarak belirliyor. Bu vizyon 
kapsamında her yıl yoğun analiz 
ve çalışmalar yapan, gelecek yılları 
geçen yıllardan edinilen bilgiler 
çerçevesinde harmanlayıp, en doğru 
şekilde planlamaya gayret gösteren 
QNAP Türkiye ekibi, 2017 yılını şöyle 
değerlendirdi: 
“Önceliğimiz müşteri memnuniyeti 
olduğu için marka olarak Türkiye 
yapılanmamızı da bu yönde 
geliştirmeye gayret gösteriyoruz. 2017 
kapsamında çözümlerimizi en doğru 
şekilde anlatabilmek, tanıtabilmek ve 
daha fazla müşteriye ulaştırabilmek 

adına ekibimize reklam pazarlama 
çalışmalarımızı yönetecek yeni bir 
ekip üyemizi kattık. Ayrıca, marka 
olarak satış sonrası hizmete çok 
önem vermemiz ışığında yerinde 
hizmet modelini geliştirebilmek için 
bir adım atarak, kendi kategorimizde 
farklı bir servis için çalışmalarımızı 
başlattık. QNAP’in Türkiye’de 
bir diğer büyük artısı da yüksek 
miktarda ürün bulundurarak hızlı 
tedarik sağlayabilmesi ve böylece 
bu alanda farklı planlamalar sonrası 
en hızlı lojistik servis için çalışmalar 
gerçekleştirdik. Müşteriye erişebilirlik 
kapsamında, ekip olarak daha fazla 
müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek 
çözümlerimizin yaygınlaştırmak için de 
çalışmalarımız oldu. Müşteri ziyaretleri 
bize daha fazla proje geliştirebilme 
olasılığı sağladığından 2017 sonunda 
ulaştığımız başarıya ciddi katkı 

sağladı. 2017 zor bir yıl olmasına 
rağmen, artan riskler ve farkındalık 
sonrası veri depolama pazarında NAS 
kategorisinde çok ciddi başarılar elde 
ettik.”

İhtiyaca en uygun çözümler öncelik
QNAP Türkiye’nin 2018 yılı hedefi; 
yine maksimum müşteri memnuniyeti 
olduğu için çalışmalarda ihtiyaca 
yönelik doğru çözümler sunmaya 
odaklanma stratejisi de hakimiyetini 
koruyor. Bu kapsamda ekip olarak 
daha fazla müşteriye ulaşabilmek için 
çalışmalarını artıran QNAP Türkiye, 
kendi ekibi ve bayi ağı dışında markayı 
daha da yaygınlaştırma prensibi ile son 
kullanıcı tarafında bir çağrı merkezi 
anlaşması gerçekleştirdi. Bu hizmet 
ile markayı daha fazla yaygınlaştırmak 
temel hedef. 
2018 yılı içerisinde duyurulan yeni 

çözümleri bayiler ile buluşturarak, 
Türkiye’de sadece şirketlerin değil, 
veriye sahip tüm kullanıcıların bu 
alanda çözümlerine ulaşabilmesini 
hedefleyen QNAP Türkiye, 2018 
itibari ile proje oluşturmaya daha fazla 
odaklandığı için Türkiye distribütörü ile 
bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar 
kapsamında son kullanıcı müşterileri 
için ekstra ekipler oluşturdu. QNAP 
Türkiye olarak, veri depolama 
çözümlerini müşteriler ile buluşturma 
noktasında ilişkisel çözümler 
konusunda da çalışmalar yürütülerek, 
müşterilere gerek disk gerekse 
yedekleme yazılımları konusunda 
da doğru çözümleri sunabilmek için 
marka işbirliklerine ağırlık verildi. Tüm 
bu çalışmaların neticesinde 2018 yılı 
sonunda, bir önceki yıla göre çok 
daha iyi sonuçlar elde etmek ise QNAP 
Türkiye’nin temel hedefi.  

Innovera, BTHaber tarafından 
gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi 
Araştırması sonuçlarına göre toplam 
gelirlerini yüzde 40’ın üzerinde 
artırarak, bu yıl yine Türkiye’nin en 
büyük Güvenlik Entegratörü oldu.
Siber güvenlik alanında danışmanlık, 
teknoloji tedariki ve saha hizmetleri 
sunan yerli Ar-Ge faaliyetlerinin 
öncüsü Innovera, toplam gelirlerini 
geçen yıla oranla yüzde 40’ın 
üzerinde artırdı. İlk 500 Bilişim Şirketi 
Araştırması’nın, 19 yıldır bilişim 
sektörüne rehberlik ettiğini belirten 

Innovera CEO’su Gökhan Say, siber 
güvenliğe yönelik olarak, “WEF 
tarafından 3 trilyon dolar olarak 
açıklanan siber saldırıların dünya 
ekonomisine maliyetinin bu noktalara 
gelmesi ne yazık ki yıllarca bu konuya 
verilmeyen önemle bağlantılıydı. Son 
yıllarda siber güvenliğin genel müdür, 
hatta yönetim kurulu seviyesinde 
izleniyor olması ise sevindirici bir 
gelişme” dedi. Gökhan Say, sözlerine 
şöyle devam etti:
“Innovera’nın güvenlik entegratörleri 
arasındaki liderliğinin en önemli 

sebebi, 150’ye yakın üst düzey 
uzman, 80’nin üzerinde güvenlik 
ürün ve hizmetini tek çatı altında 
toplayarak bu büyük probleme 
tek noktadan komple çözüm 
getirebilmesi ve kurumları özellikle 
siber saldırıya uğradıkları o zorlu 
anlarda inanılmaz derecede 
yavaşlatacak şekilde onlarca 
ayrı şirketle çalışmak zorunda 
bırakmaması. Maksimum fayda 
için komple güvenlik yaklaşımıyla 
çıktığımız bu yolda yatırımlarımızı 
artırarak sürdüreceğiz.” 

AR-GE DESTEKLİ İNOVATİF BAKIŞ AçISININ MEYVELERİ

KAPSAMLI ANALİzLER, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ GETİRİYOR

TEK NOKTADAN BÜTÜNSEL çözÜM

İnform Elektronik adına ödülü Betül Berse aldı. 

Innovera CEO’su Gökhan Say
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İsraf ve yoksulluk ile mücadeleye ‘Destek Bulut’ çözümü

Gıda, giyim, 
kırtasiye gibi 
temel ürünlerde 
ihtiyaç fazlasını 
ihtiyaç sahipleri 
ile buluşturan, 
firmaların 

yaptığı ürün bağışlarını dağıtan 
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), 
bu çalışmalarını bir mağazacılık 
modeli çerçevesinde yürütüyor. 
Farklı bölgelerde kurduğu 
mağazalarda geçerli olmak 
üzere ihtiyaç sahiplerine 
dağıttığı ve para yerine geçen 
kuponlar ile alışveriş yapılırken, 
oluşturulan teknoloji altyapısı 
ile israfın da önüne geçiliyor. 
TİDER Kurucusu ve Başkanı 
Serhan Süzer, yaptıkları 
çalışmalar ve oluşturdukları 
teknoloji platformları 
konusunda sorularımızı 
yanıtladı:

TİDER Destek Bulutu Projesi 
nedir, işleyişinden biraz 
bahsedebilir misiniz?
Günümüzde dünyanın en 
önemli sorunları arasında gıda 
israfının yer alıyor.  Dünyada 
üretilen gıdaların üçte biri çöpe 

gidiyor. Gıda bankacılığı tüm 
dünyada açlıkla mücadele için 
bir araç olarak kullanılıyor. Biz 
şanslıyız ki, Türkiye dünyanın 
geri kalanında olduğu gibi 
açlığın çok derin olduğu bir 
ülke değil. Açlık sınırı altında 
yaşayan az insanımız var 
ancak Türkiye’de yoksulluk 
sınırının altında yaklaşık 30 
milyon insanımız bulunmakta. 
İhtiyaç sahibi bunca insanımız 
varken, bir tarafta da tüm 
dünyada olduğu gibi ne yazık 
ki ülkemizde de ciddi bir gıda 
israfı var. Destek Market’imizde 
edindiğimiz tecrübelerimizle 
gıda bankalarının kurumsal 
bağışçılara ulaşmada yaşadıkları 
sıkıntıları giderecek teknoloji 
destekli bir çözüm geliştirmeye 
karar verdik. Perakendeciler 
ve üreticiler çeşitli bağışlarda 
bulunmak isteseler de gıda 
bankalarına ulaşmada zorluk 
yaşayabiliyorlar. 

Geliştirdiğimiz Destek Bulutu 
Platformumuz bu soruna 
çözüm oluyor. Bağışta 
bulunmak isteyen gıda 
üreticileri, toptancıları ve 

perakendecileri arz tarafında 
yer alıyor. Diğer tarafta 
da talepkar konumunda 
bulunan gıda bankaları, 
hayvan barınakları ve biyogaz 
tesisleri  bu platforma üye 
olabiliyorlar. Üretici, toptancı 
ve perakende firmaları 
ile yaptığımız anlaşmalar 
çerçevesinde firmalar ürünleri 
vasıflarına göre tasnif ediyorlar. 
Ürünler ‘ihtiyaç sahipleri 
tarafından tüketilebilecekler’, 
‘hayvan barınaklarına 
gönderilebilecekler’ ve ‘biyogaz 
tesislerine iletilebilecekler’ 
olarak ayrılıyor ve ona göre 
bizim aracılığımız ile ilgili 
kurumlara yönlendiriyorlar. 
Biz onlara ürün ayrıştırması ve 
hangi kurumlara yönlendirme 
yapılacağına dair destek 
veriyoruz. 

Vatandaşlar, bilişim 
teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren kurumlar 
ve STK'lar TİDER’e nasıl 
destek olabilir?
TİDER olarak STK’lar ile 
işbirliği içindeyiz. Bağlantıda 
olduğumuz ihtiyaç sahibi 

ailelerin gıda dışı ihtiyaçlarına 
yönelik olarak bu STK’lar ile 
ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
Ayrıca, bazı STK’lara ürün 
bağışı ulaştırarak onların 
kendi faaliyetlerini daha 
rahat ve daha az maliyetle 
sürdürmelerine destek 
oluyoruz. Bu kapsamda henüz 
TİDER ile bağlantıda olmayan 
STK’ların da bizimle bağlantıya 
geçebileceklerini belirtmek 
istiyorum.
Vatandaşlarımız da yine 
“ilçene sahip çık” projemiz 
kapsamında bizimle işbirliği 
içinde olabilirler. Herkes 
kendi ilçesindeki ihtiyaç 
sahiplerine yönelik destekte 
bulunabilir, ihtiyaç sahiplerini 
bize yönlendirebilirler, ihtiyaç 
sahiplerini belirlemede ve 
onlara ulaşmamızda bize 
destek olabilirler. İhtiyaç 
sahiplerinin gıda bankalarından 
ürün alımına destek olabilirler. 
Ayrıca TİDER’in çalışmalarında 
gönüllü olarak yer alabilir, 
etkinliklerimize katılabilir, 
uzmanlık alanları ile ilgili 
olarak destek verebilirler. 
Vatandaşlarımız düzenli 
bağışçımız da olabilirler. 
Yardım kuruluşları tüm 
vatandaşların her türlü yardım 
ve desteğine ihtiyaç duyuyorlar. 
Biz TİDER olarak onların 
sayesinde ayakta durabiliyoruz.
Öte yandan 2018 yılında 
birçok farklı sektörden kurum 
ile ortak proje yaptık. Saran 
Holding bunlardan biri. 

Teknoloji sektöründe faaliyet 
gösteren kurumlara da kapımız 
açık. Farklı iş birliktelikleri ve 
özel projeler için omuz omuza 
çalışmak isteriz. İsrafı önleyen 
her projeyi değerlendirmek 
isteriz. Kurumsal sosyal 
sorumluluk bilinci yüksek 
kurumlara her zaman kapımız 
açık. 

TİDER olarak önümüzde 
ki dönem hedefleriniz 
nelerdir?
Geliştirdiğimiz Destek Bulutu 
platformumuzla Türkiye’nin 
her yerinde var olan gıda 
bankalarını bir üyelik sistemi 
ile bir çatı altında toplamayı 
hedefliyoruz. İleriki safhalarda 
bu platformumuza eksik olan 
yerlerde gıda bankaları, hayvan 
barınakları ve biyogaz tesislerini 
de dahil etmeyi amaçlıyoruz. 
Böylece insanlar ve hayvanlar 
bağışlardan faydalanacaklar. 
Bunun da ötesinde ülke 
genelinde organik atıklar 
biyogaz tesislerinde elektrik, 
ısı ve zenginleştirilmiş gübre 
üretilecektir. Böylece ülke 
çapında israfı minimize 
edip tüm organik ürünleri 
doğal döngüye yerleştirmeyi 
umuyoruz.
TİDER olarak hedefimiz 
Türkiye’nin her ilçesinde bizim 
standartlarımızda gıda bankası, 
her ilinde hayvan barınağı 
ve biyogaz tesisi kurmaktır.  
Bunun için çalışmalarımız 
devam ediyor.

İhtiyaç fazlası ürünleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak üzere çalışmalar yürüten TİDER, gıda 
bankalarının ortak platformu olması hedeflenen Destek Bulutu’nu hayata geçirdi.

TİDER Kurucu Başkanı Serhan Süzer
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Ayhan Sevgi

TİDER’e “Küresel Gıda Bankacılığı 
İnovasyon Ödülü’ 
“TİDER, kurduğu Destek Marketleri aracılığı 
ile 2015 yılından bu yana israftan kurtardığı 
ürünleri desteğe ihtiyacı olan ailelere 
karşılıksız olarak ulaştırıyor. Dernek aynı 
zamanda, TİDER Destek İK uygulaması 
ile Destek Market’ten yararlanan ihtiyaç 
sahiplerinin ailelerindeki işsiz kişilere istihdam 
olanağı oluşturarak, yoksulluğa karşı kalıcı 
çözümler üretmek için çalışmalar yürütüyor. 
GFN, TİDER’in Destek İK projesini ‘2017 Küresel 
Gıda Bankacılığı İnovasyon Ödülü’ne değer 
bularak, dünyadaki diğer gıda bankacılığı 

yapan kuruluşlara örnek model olarak 
tavsiye etmişti. Aldığımız ödül başarılarımızı 
taçlandırmış oldu. Bu sene de Amerika’da 
GFN’in etkinliğine iştirak ettik. Dünyanın 
32 ülkesinden 794 gıda bankası ile birlikte 
çalışan Global Food Banking Network (GFN) 
- Küresel Gıda Bankacılığı Ağı tarafından her 
yıl düzenlenen konferansa TİDER bu yıl 5. kez 
Türkiye’yi temsilen katıldı. TİDER, GFN’nin 
Türkiye’de gıda bankaları çatı kuruluşu olarak 
tanıdığı tek kurum oldu. Bu gelişme bizi çok 
mutlu etti.” 
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ölçeğiniz önemli değil, tahsilatı cepten yapın!

2014 yılında 
kurulan 
bir fintech 
şirketi olan 
Ödeal, 6493 
sayılı kanun 
kapsamında, 

BDDK lisansı ile yüzde 100 
Türk sermayeli ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) tarafından 
izinli e-fatura hizmeti 
entegratörleri arasında yer 
alıyor. Ödeal Cepte POS 
uygulaması; başka hiçbir 
cihaza ihtiyaç olmadan cep 
telefonları üzerinden banka 
ve kredi kartlarıyla tahsilat 
imkânı sunarak, küçük esnafın 
kotalar ya da yüksek komisyon 
oranları gibi gerekçelerle 
banka ve kredi kartı kabul 
edememesi sorununu çözmeyi 
hedefledi. “Uygulama ile 
mikro işletmelerin ve küçük 
esnafın günlük hayatlarında 
yaşadıkları tahsilat sorunlarını 
çözerek, rekabet avantajına 
sahip olmalarını istedik” 
bilgisini veren Ödeal Kurucu 
Ortağı Fevzi Güngör’e göre, 
Ödeal Cepte POS’ta en 
büyük avantaj; uygulamada 
sabit ücret, verimsizlik 
ücreti ve minimum ciro 
şartı olmaması. Tamamen 
ücretsiz olan uygulamada, 
işletmeler sadece yapılan işlem 
başına önceden belirlenmiş 
bir komisyon ödüyor. Tüm 
bankalar için de aynı komisyon 
oranı uygulanıyor. Anlaşmalı 
bankaların kredi kartlarına 
izin verilen sektörlerde 12 aya 
kadar taksit imkânı da cabası. 
Detayları Fevzi Güngör ile 
konuştuk: 

Ödeal Yazarkasa POS'u 
nasıl bir ihtiyaca karşılık, 
nasıl bir Ar-Ge çalışması ile 
hayata geçirdiniz? 
Ödeal Cepte POS’un tanınıp 
benimsenmesiyle beraber 
yazarkasa yükümlülüğü 
bulunan işletmelerden de 
fiziksel POS tarafı ile ilgili 
talepler almaya başladık. 
Gelen talepler doğrultusunda 
Profilo Ödeme Sistemleri ile 
stratejik bir ortaklık yaparak, 
ilk etapta Ödeal POS adını 
verdiğimiz, Türkiye’nin 
masaüstü yazarkasalara 
bağlanabilme özelliğine sahip 
ilk ve tek POS cihazını çıkardık. 
Ödeal POS’ta tek sözleşme, 
tek mutabakat imkânı 
sunuyoruz. Böylece tek POS 
üzerinden anlaşmalı bankaların 
kartlarına taksit yapılabiliyor, 
işyerlerinin bankalarla tek 

tek görüşüp her bankadan 
POS cihazı almalarına gerek 
kalmıyor. Bundan sonraki 
adımda ise geniş saha 
ekipleri olup, sahada tahsilat 
yapmak isteyen işyerleri için 
mobil özelliği olan Ödeal 
Yazarkasa POS çözümünü 
sunuyoruz. Özellikle farklı 
marka kredi kartlarına taksit 
yapmak isteyen işletmelerin 
çok sayıda POS cihazı alma ve 
çalışanlarına bu POS cihazlarını 
taşıtma zorunluluğunu 
ortadan kaldırıyoruz. Ödeal 
Yazarkasa POS’ta, diğer 
Ödeal ürünlerinde olduğu gibi 
minimum ciro şartı, verimsizlik 
bedeli ve kullanım taahhüdü 
bulunmuyor. Tüm bankalar 
için de aynı komisyon oranları 
geçerli. Ödeal Yazarkasa POS 
ile yapılan tahsilatlar 1 iş günü 
sonra üye işyerlerinin banka 
hesaplarına gönderilirken, 
bazı kartlara taksit imkânı 
sağlanıyor.

Hedef kitleniz ve hedef 
sektörleriniz, bu yapıyı 
onlara tanıtım stratejiniz 
hakkında bilgi verir 
misiniz? 
Hedefimiz; ilk olarak mikro 
ve küçük işletmelerin kartlı 
ödeme kabul edememeleri 
nedeniyle yaşadıkları müşteri 
kaybetme sıkıntısının önüne 
geçmekti. 
Hedef kitlemizi de bu 
yönde belirledik. Alışveriş 
ekosistemini iyi okumamız 
sayesinde, geliştirdiğimiz 
ürünlerimizle de ödeme 
sistemlerine yeni bir soluk 
getirdik ve pazarda faaliyet 
alanımızı genişlettik. 
Üye profilimizde, üye 
işyerlerinin yüzde 71’ini 
bireysel girişimciler ve şahıs 

şirketleri oluştururken, yüzde 
29’u limited şirketler ve 
diğerleri, yani kooperatif ve 
dernekler. Teknolojimize ve 
inovasyonumuza ilgi duyan 
30 – 36 yaş aralığında yer 
alan işyeri sahiplerinin sayısı 
ise Ödeal’ın toplam üye 
işyeri sayısının yüzde 28’sini 
oluşturuyor. Sektöre yeni 
giren, daha önce sunulmamış 
inovatif bir hizmeti sunan 
ödeme kuruluşu olarak 
marka ve tanıtım stratejimizi 
belirlerken, öncelikli olarak 
insanların bize güvenmelerine 
odaklandık. İlk ürünümüz olan 
Ödeal Cepte POS’un tanıtımını 
yaptık ve markamızı güven 
üzerine inşa ettik.

Bankalarla bağlarınız 
nasıl şekilleniyor? 
Onlar bu çözümü nasıl 
değerlendiriyor? 
Yıllardır fazlasıyla regüle, 
içe dönük, partnerlik ilişkisi 
geliştirmeyen ve buna gerek 
duymayan finans sektörü, 
artık tüm oyuncularıyla 
birlikte, partnerlik kaslarını 
geliştirmeye, bir ekosistem 
olmaya doğru ilerliyor, tek 
platform üzerinden farklı 
işlemleri yürütebilmek, farklı 
işlevler elde edebilmek 
istiyorlar. Bankalar açısından, 
aramızda bir iş ortaklığı 
var. Fintek şirketlerinin 
bankalarının birebir ikamesi 
ya da rakibi olarak görülmesi 
doğru bir yaklaşım değil. 
Verdiğimiz benzer hizmetler 
olmakla beraber, hedef 
kitlelerimiz birbirinden farklı. 
Örneğin; bankalar POS 
hizmetlerinde küçük esnaftan 
ziyade, orta ve büyük ölçekli 
işletmeleri hedefliyorlar. Bunun 
nedeni; yapılması gereken 

yatırım maliyetinin küçük 
işletmeler açısından yüksek, 
bu işletmelerin cirolarının 
ise bankalar açısından kârlı 
görülmemesi. Hal böyle 
olunca, bu işletmeler de ister 
istemez bankacılık sisteminin 
dışında kalıyor. Bizim 
devreye girmemizle beraber, 
bankalar için kârlı olmayan 
bu işletmeler, sisteme dahil 
ediliyor ve farklı hizmetlerle 
beraber aslında bankaların 
da müşterisi haline geliyorlar. 
Özetle; karşılıklı bir kazan-
kazan durumu söz konusu. 

Mobil POS'un benimsenme 
hızını, kullanım ilgisini 
ve potansiyelini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
3100 sayılı Kanun kapsamına 
giren veya Genel Tebliğlerde 
ÖKC kullanma mecburiyeti 
dışında bırakılan mükellefler 
mobil POS kullanabiliyorlar. 
ÖKC kullanma mecburiyeti 
olan mükellefler ise kartlı 
tahsilatlarını Seyyar-EFT POS 
özellikli Yeni Nesil Yazarkasa 
POS kullanarak yapabilmekte. 
Mevcut durumda her iki 
ürünün de kullanım alanları 
ve şekilleri belirlenmiş 
olduğundan, kanunun da 
bu açıdan oldukça yeterli 
olduğunu söyleyebilirim.

BDDK'nın lisansı ve 
kanunun mobil POS 
başlığında yeterliliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Bunlara daha nelerin 
eklenmesi sizce faydalı 
olur?
Rekabet Kurumu’nun 7 Eylül 
2017 tarihli kararına göre, 
küçük esnaf ve KOBİ’ler, BDDK 
lisanslı ödeme kuruluşlarından 
ister fiziki ister sanal POS 

hizmeti için teklif alabilecekler. 
Bu noktada, alınan bu kararla 
ister fiziksel ister sanal POS 
almak isteyen işyeri sahipleri, 
bankalarla tek tek iletişim 
kurmaya gerek kalmadan, 
anlaşmalı olan ödeme 
kuruluşları aracılığıyla direkt 
taksitli ödeme de alabilecek. 
Rekabet Kurumu’nun aldığı 
karar sayesinde sağlanan 
erişim kolaylığıyla yeni nesil 
ödeme kuruluşları, artık birçok 
banka ile işbirliği yapabiliyor. 
Türkiye’de öne çıkan ödeme 
sistemleri, para tahsilatı, 
para transferi ve e-Fatura 
gibi Fintech yatırımlarının 
artması için bazı regülatif 
kuralların yumuşatılmasının 
olumlu sonuçlar doğuracağını 
düşünüyorum. Yeni 
düzenlemelerle Fintech 
ekosisteminde müşterinin 
sahibi olan ve ona bütün 
ürünleri sunan değil, ürün 
bazında özelleşmiş ve birbiri 
ile bağlantılı çalışan yapılar 
görebiliriz. Bu bağlamda; 
Türkiye’yi global fintech 
merkezlerinden biri haline 
getirmek elimizde.

Gerek 2018 gerekse orta 
vade için mobil POS ve 
yazarkasa POS'a yönelik 
ilginin nasıl bir seyir 
izlemesini bekliyorsunuz? 
Geçtiğimiz yıl, Ödeal’da 
önemli gelişmeler yaşandı. 
2018’de de büyüme 
grafiğimizi yükseltmeyi, yıl 
sonunda 300 milyon TL 
ciro ile 50 bin üye işyerine 
ulaşmayı, ayrıca yazarkasa 
POS cihazımızın anlaşmalı 
olduğu banka sayısını 
artırmayı hedefliyoruz. Böylece 
ürünümüze olan ilgini de 
artmasını sağlayacağız. Bugün 
25 bin üye işyerini aşmış bir 
ödeme kuruluşu olarak, üye 
işyerlerimizi ilk günkü heyecan 
ile dinliyor, bize gelen her 
türlü istek, soru ya da öneriyi 
dikkate alıp süreçlerimizi 
iyileştirmek için büyük bir 
dikkatle inceliyoruz. Bizim 
farkımız bunlara hassasiyet 
göstererek samimiyetle 
yaklaşmamız. Yaklaşık 3,5 
yıl içinde 25 bin üye işyerine 
ulaşmamızdaki en büyük 
pay bize inanan ve marka 
elçimiz haline dönüşen üye 
işyerlerimiz. Önümüzdeki 
dönemde de üye işyerlerimiz 
ile kurduğumuz bağı 
güçlendirerek, yenilikçi ürün 
ve hizmetlere yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. 

Ödeal'ın hedefi; çözümleri ile mikro işletmelerin ve küçük esnafın tahsilat sorunlarını çözerek, 
rekabet avantajına sahip olmalarını sağlamak, bu kanadı bankacılık sistemine dahil etmek.

Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör

Handan Aybars





TSE onaylı yeterlilik 

belgesi, ertelendi 
• Bilgisayar ve yan ürünleri ithal 

eden şirketlerin Sanayi ve Ticaret Ba

kanlığı'ndan almak zorunda oldukları 

İthalat Yeterlilik Belgesi ile ilgili 1 Tem

muz 1996 tarihinde yürürlüğe gireceği 

belirtilen yeni düzenleme, Ocak 1997 

tarihine ertelendi. Sanayi ve Ticaret Ba

kanlığı'nın "Sanayi Mallarının Satış Son

rası Hizmetleri Hakkında Tebliğ", 24 

Aralık 1995 tarihli Resmi Gazete'de ya

yımlanmıştı. 

• Tebliğ'de bilgisayar ve yan ürünle

rini ithal eden şirketleri en fazla ilgilen

diren konu, ithalat yapabilmek için aç

mak zorunda oldukları Teknik Servis 

İstasyonlarına ilişkindi. Yeni düzenle

me, servis istasyonları için Türk Stan

dartları Enstitüsü'nden hizmet yeterlilik 

belgesi istiyor. Ayrıca, bilgisayar sistem

leri için her coğrafi bölgede en az 1 ta

ne olmak üzere toplam 10 servis istas

yonu kurmayı zorunda hale getiriyor. 

• Konu hakkında görüştüğümüz it

halatçı şirketler, iki farklı görüşü savu

nuyorlar. Bir grup, söz konusu düzen

lemenin yerinde olduğunu savunurken, 

diğer grup, İthalat Yeterlilik Belgesi'nin 

sadece formalite düzeyinde kaldığını 

ve yeni düzenmelerin de gerekli alt

yapı hazırlanmadan uygulamaya 

konulacağı için bir anlam ifade et

meyeceği görüşünü dile getiriyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 3'te) 

Bu sayıda... 

• Turk.Net, TISSAD'a üye 

olmadığını açıkladı 

(Sayfa 9) 

• Internet'ten para 

kazanmanın yolları 

(Sayfa 10) 

• BT şirketlerinin Global 

1000'de etkisi artıyor 

(Sayfa 14) 

• Internet ve iletişim 

teknolojileri-5 

(Sayfa 18-19) 

• Yeni ürünler 

(Sayfa 23-24) 

• Scala, Türkiye'de ofis 

açıyor 

(Arka sayfa) 

• Atlanta Olimpiyatlarının 

BT sponsoru IBM 

(Arka sayfa) ULAKBİM'de ihale hazırlığı 
Ulusal Akademik 

Ağ ile ilgili topoloji 

çalışmaları devam 

ediyor. ULAKBIM 

Müdürü Doç.Dr. 

Yaşar Tonta, bu yı

lın sonuna kadar 

her noktayı Akade

mik Ağ'a bağlama 

konusunda kararlı 

olduklarını belirtti. 

(Ayrıntılı haber 
sayfa 8'de) 

İş Bankası'nda 

'İnteraktif 

Bankacılık' 

Türkiye İş Bankası, para 

çekme dışında tüm banka

cılık hizmetlerinden tele

fon aracılığıyla yararlan

mayı kapsayan İnteraktif 

Bankacılık Sistemini'nin ilk 

adımı İnteraktif Telefon'u 

hizmete açtı. 

(Ayrıntılı haber 

sayfa 6'da) 

Acer, Pentium 200'e hızlı geçiyor 
Acer Türkiye, Empa ile işbirli

ğine giderek en taze ürünleri en 

hızlı şekilde kullanıcılarına ulaş

tırmayı hedefliyor. Bu işbirliği 

çerçevesinde Ağustos ayının ilk 

haftasında Türkiye'ye gelecek 

olan Intel Pentium 200 işlemci

ler, Acer sistemlerinde aynı anda 

kullanılıyor olacak. Acer Türkiye 

Genel Müdürü Faik Burhanoğlu, 

1996 yılında Pentium 200 işlem

cili PC'Ierin toplam satışları için

deki payının yüzde 5 olacağını 

tahmin ediyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 4'te) 

TISSAD'dan TT'ye ağır eleştiri 
Kuruluş çalışmaları devam 

eden Türk Internet Servis 

Sağlayıcıları Derneği (TIS-

SAD) bir basın deklarasyonu 

yayınlayarak TURNET'in te

kel olmasına ve önerilen In

ternet Servis Sağlayıcı Sözleş

mesine kökten karşı oldukla

rını belirtti. 

Deklarasyonda ayrıca, 

TT'nin TURNET'i bir Internet 

tekeli olarak dayatmasının 

tüm taraflar için yıkıcı olma

ya devam edeceği de kayde

dildi. 

Ticari Internet faaliyeti 

olan bazı kuruluşların birara-

ya gelmesiyle oluşturulan 

TISSAD'ın deklarasyonuna 

IBM Türk Ltd., SuperOnline, 

Türkiye Online, EscortNet, 

DomiNet, AdaNet, DekaNet, 

WecNet, MirajNet, DutNet, 

TürkNet ve KilimNet'in imza 

attığı belirtildi. 

(Ayrıntılı haber sayfa 7'de) 

4K'da iki yeni PC markası 

4K, iki yeni PC markasının daha dağıtıcılığını üstlendi. Şir

ket Acer ve Olivetti ile, satıcılarının, her biri ayrı konuda 

odaklanmış ürünlerle çalışıp, her projeye çözüm götürebile

cek nitelikte bir ürün yelpazesine sahip olmasını hedefliyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 9'da) 

IBM, üretim sektörüne 

ilk ATM'i kuruyor 
IBM Türk ve Datem, Türkiye'de endüstri ala

nındaki ilk ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

projesini gerçekleştiriyor. Daha önce finans sek

töründe ve eğitim kurumlarında uygulanan ATM 

teknolojisi, Türkiye otomotiv yan sanayinin bü

yük kuruluşlarından Coşkunöz Holding'de Ekim 

ayı içerisinde kullanıma açılacak. 

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de) 

Topluma ve yakın 

ilgililerine açık mektup: 

Bilim ve eğitim dili 

ülkemizde Türkçe 

olmak zorundadır 

H.Ü. Bilgisayar Yazılımı 

Anabilim Dalı Başkam 

Prof Dr. ERSİN TÖRECİ'nin 

yazısı sayfa 26-27'de 

22 YIL ÖNCE
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*Ersin Uyar
Yakın zamanda yayınlanan 
When Good Customer 
Service Comes Down To 
One Simple Question (İyi 
Müşteri Servisinin Basit 
Bir Soruya Dönüşmesi) 
başlıklı bir yazı bloğu, 
kişiselleştirilmiş müşteri 
iletişiminin rekabette 
farklılık yaratan bir 
unsur olarak kendini 
ortaya koyduğunu 
gösteriyor. Daha fazla 
aynı fikirde olamazdık. 
Aslında, kişiselleştirme, 
perakendecilerin 
2018'de lokasyona 
dayalı mobil teknolojileri 
benimsemelerini hızlandıran 
motive edici etkenlerden 
biridir. İşte konuyla ilgili 
pazarda gördüklerimiz:

Faktör 1: Kişiselleştirilmiş 
Navigasyon ve Görevli/
Yetkili Kişinin Konumunu 
Bulma 
Mobil uygulamanız 

aracılığıyla harita üzerinden 
iç ortamlarda, adım adım 
navigasyon hizmeti alarak, 
istenen ürünlerin aranması 
konusunda zorlanan 
müşterileriniz için, lokasyon 
temelli çözümler artık hızla 
masadaki yerini almaktadır. 

Daha sofistike çözümler, 
asistan hizmeti de 
sağlayarak konuyu bir adım 
daha öteye taşımaktadır. 
Bahsi geçen bu asistan 
servisi, günümüzde 
konum paylaşımı olarak 
da biliniyor. Bu özellik 
sayesinde müşteriler, 
yardım istemeleri 
durumunda yakınlarındaki 
yardımcı personele 
bizzat   ulaşabilmek için 
alışveriş uygulamanıza 
danışabilirler. Bir personel 
ikonunun tıklanması 
önceden tanımlanmış 
bir metnin personele 
gönderilmesini sağlar. İlgili 
personel meşgulse, onlara 
daha sonra ulaşabileceği 
için tüketicinin alışverişe 
devam etmesini önerir, 
bunun yanında, aynı 
personel mevcut bir tahmini 
geri dönüş süresini de 
yanıt olarak müşterisine 
gönderilebilir.

Belki de müşteriye asıl 
yardımcı olabilecek personel 
müşteri için en uygun kişi 
değildir.  Ya da müşteri "bu 
geri dönüş süresi benim 
için uygun değil, çünkü 
mağazayı X dakika içinde 
terk etmem gerekiyor" 
gibi bir taleple personele 
yanıt verebilir. Sorun değil; 
ilgili personel müşteriye 
yardımcı olacak başka bir 
görevli bulmak için yine 
uygulamanızı kullanabilir.

Faktör 2: Daha Hızlı 
Yardım için Ürün İzleme 
(Asset Tracking)
Konum temelli servisler; 
merdivenler, alışveriş 
arabaları, POS cihazları 
veya ürün paletleri gibi 
yüksek değerli eşyalara 
takılan ürün izleme 
sensörleri (asset tracking 
tag) aracılığıyla gecikme 
temelli sorunları aşmanıza 
da yardımcı olabilir.

Stokların tükendiği bir 
senaryoyu ele alalım:  Bir 
müşteri, boş bir ürün rafı 
ile karşılaşır, bir yardımcı 
personele danışır ve 
ürünün daha yeni geldiğini 
öğrenir. Yardımcı personel, 
mağaza boyunca, birçok 
işlenmemiş rafın bulunduğu 

depoya kadar stok kontrolü 
için yürür. Ürün izleme 
olmadan, büyük olasılıkla 
yardımcı, 10-15 dakika 
sonra elleri boş bir şekilde, 
bekleyen müşteriye geri 
dönecektir. 

Rafların ürün takibi 
etiketleri ile donatılması, 
durumu tamamen değiştirir.  
Bir rafın ürün tipine 
göre aranması, yardımcı 
personelin uygun rafı 
saptayıp, müşteri için ürünü 
oradan kolaylıkla almasına 
izin verir. 

Bununla birlikte, aranılan 
ürün, ürün raflarından 
herhangi birinde değilse, 
yardımcı ürün sorumlusunu 
bilgilendirebilir ve ürünün 
yeniden ne zaman geleceği 
öğrenilebilir. Daha sonra, 
yardımcı personel doğru 
bilgilerle müşteriye döner 
ve ürünün beklenen 
geliş tarihini bildirir veya 
online kanalınızdan sipariş 
vermesini önerir. 

Bu bahsedilen senaryo, 
ürün takip etiketlerinin 
(asset tracking tag), 
kişiselleştirilmiş bir deneyim 
ile müşterilere yardımcı 
olduğu örneklerden 

yalnızca biridir. Bunun 
dışında da pek çok 
lokasyonda bu etiketlerin 
kullanım alanı mevcuttur. 
Örneğin, yüksek bir 
raftan hızlıca ürün almak 
için en yakın merdivenin 
harita içerisindeki yerini 
bulma ya da ağır ürünleri 
taşıyabilecek alışveriş 
arabalarının harita 
üzerindeki yerini tespit 
etme gibi. 

Faktör 3: Çığır Açan 
Analitik
En gelişmiş konuma dayalı 
çözümleri benimsemek, 
mağaza içi deneyimleri 
iyileştirmek için bir dizi 
analiz gerektirir.

Örneğin, bahsi geçen 
blogda, mağazadaki en 
favori ürünün rafta eksik 
olup olmadığını keşfetmek 
için kullanılan bir sadakat 
programı uygulamasından 
bahsediliyor. Sadakat 
programınızda 
gerçekleştirilen analizlerle, 
en iyi müşterilerinizin satın 
aldığı favori ürünleri sürekli 
stokta bulundurmaya 
ve böylelikle müşteri 
deneyimini arttırmaya 
odaklanabilirsiniz. 

Analitik, belirli 
periyotlar dahilinde 
uygulamaya koymaya 
çalıştığınız aksiyonlardan 
hangilerinin işe yaradığını 
ve hangilerinin işe 
yaramadığını görsel olarak 
görmenize yardımcı 
olur – bunlara sezonsal 
varyasyonlar da dahildir. 
Bu tür analitik veriler 
"what-if" modellemesiyle 
birleştirilerek, satışları 
artırmak için stratejiler 
geliştirmede de size 
yardımcı olabilir.

Kişiselleştirme 
uygulamalarının ötesinde, 
BLE özellikli konuma hazır 
altyapıyı kullanmanın bir 
başka nedeni daha var: 
Sizi rekabette önde tutmak 
için, hali hazırda kullanılan 
yeniliklerin deneyimlerinden 
hızla yararlanabilirsiniz.

*HPE Aruba Türkiye
Ülke Müdürü

Kişiselleştirilmiş uygulamalar konum temelli 
servislerin benimsenmesini arttırıyor
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 Yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenen kişilerin 
derdi olan yol tutması problemi Citroën’in SEETROËN isimli 
gözlüğü ile ortadan kalkıyor. Advanced Comfort programı 
kapsamında Citroën, SEETROËN isimli gözlük ile yol tutması 
problemini ortadan kaldırarak konfor odaklı bir çözüm sunuyor. 
Denizciler için geliştirilen bir çözümden yola çıkan Citroën, 
SEETROËN gözlükleriyle otomobil, otobüs veya trenle seyahat 
edenlerin yol tutması problemini ortadan kaldırıyor. SEETROËN 
gözlükleri Boarding RingTM teknolojisini kullanıyor. Bu patentli 
teknoloji ile yol tutması problemi yüzde 95 oranında ortadan 
kalkıyor. Gözlüğü çevreleyen sıvılar hem ön tarafta hem yan 
taraflarda yer alıyor. Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden 
yaratılıyor ve bulantı probleminin önüne geçiliyor. SEETROËN 
gözlüklerinin tasarımı için Citroën, Paris’teki kolektif bir 
tasarım stüdyosu olan 5.5 ile çalıştı. Gözlük, Citroën’in konfor 
felsefesine uygun olması için yüksek teknolojili yumuşak 
dokunuşlu beyaz plastik malzemeden üretildi.
Kullanıcıların yol tutma belirtisini hisseder hissetmez gözlükleri 
takması gerekiyor. Kullanıma başladıktan 10 - 12 dakika sonra 
SEETROËN, zihnin de iç kulak tarafından algılanan hareketle 
yeniden senkronize olmasını sağlıyor. Böylece gözlüğü takanlar, 
akıllı telefon veya kitap gibi sabit bir nesneyle ilgilenebiliyorlar. 
Belirtiler ortadan kalktıktan sonra da kullanıcılar gözlüklerini 
çıkarabilirler. Camsız olarak tasarlanan SEETROËN tüm aile 
tarafından rahatlıkla kullanılabildiği gibi, numaralı gözlük 
kullananlar için de uygun. SEETROËN gözlüklerini markanın 
lifestyle mağazası olan lifestyle.citroen.com adresinden satın 
almak mümkün.

Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları 
için geçen yıl 10 milyar 
710 milyon lira harcama 
yapılırken, bu yıl 12 milyar 
950 milyon lira başlangıç 
ödeneği ayrıldığı kaydedildi. 
Ajans Press’in Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) 
ve medya yansımalarından 
derlediği bilgilere göre, 
Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları 
için geçen yıl 10 milyar 710 
milyon lira harcama yapıldığı 
belirlendi.  Bu rakamın da bir 
önceki yıla göre yüzde 17,5 
artış gösterdiği belirlendi. 
Bu yıl ki çalışmalar için ise 

12 milyar 950 milyon lira 
başlangıç ödeneği ayrıldığı 
kaydedildi.

En fazla ödenek genel 
üniversite fonlarının

2018 yılı içinde 
gerçekleştirilen medya 
araştırmasında Ar-Ge ve 
inovasyon başlıkları altında 
28 bin 197 haber yansıması 
tespit edildi. 2017 yılı haber 
adetleri incelendiğinde 
ise rakamın 38 bin 649 
olduğu görüldü. Elde edilen 
veriler neticesinde, Ar-

Ge çalışmaları için ayrılan 
başlangıç ödenekleri sosyo 
- ekonomik hedeflere 
göre sınıflandırıldığında, 
2018 yılı bazında en çok 
ödeneğin yüzde 41,2 ile 
genel üniversite fonlarına 
tahsis edildiği belirlendi. 
Genel üniversite fonlarını 
da yüzde 28,5 ile savunma, 
yüzde 7,7 ile endüstriyel 
üretim ve teknoloji, yüzde 
5 ile eğitim, yüzde 4 ile de 
ulaşım, telekomünikasyon ve 
diğer alt yapılar sırasıyla takip 
etti. Bunlara ek olarak, Ar-
Ge faaliyetleri için devletin 
ayırdığı ödenek sadece kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla 
kalmayıp, ulusal sektördeki 
(mali olmayan şirketler, kar 
amacı olmayan kuruluşlar 
ve yükseköğretim sektörü) 
ve yurt dışındaki Ar-Ge 
çalışmalarını da kapsadığı 
belirtildi.

Bosch ve Daimler, şehir 
içi ortamlarda tamamen 
otonom ve sürücüsüz sürüş 
konusunda, Nisan 2017’den 
bu yana yürüttükleri işbirliğiyle 
şehirlerde trafik akışını 
iyileştirmeyi ve yollarda 
emniyeti artırmayı hedefliyor. 
Bu kapsamda, yollara çıkacak 
ilk test filosu için pilot bölge 
olarak Kaliforniya’yı seçen 
iki şirket, 2019 yılının ikinci 
yarısında müşterilerine, bu 
şehirdeki seçili güzergahlarda 
otonom araçlarla servis aracı 
hizmeti verecek. Daimler 
Mobility Services’in de bu test 
filosunun ve uygulama tabanlı 
mobilite servisinin operatörü 
olması öngörülüyor. Pilot 
proje, mobilitenin geleceğini 
şekillendirmek üzere araç 
paylaşımı (car2go), araç 
kiralama (mytaxi) ve çok 
modlu taşımacılık (moovel) 
gibi mobilite servislerinin 
birbirlerine akıllı bir şekilde 
nasıl bağlanabileceğini 
gösterecek. Bosch ve Daimler, 

bu yapıda Nvidia’nın kontrol 
ünitesi ağının bir parçası 
olarak projenin yapay 
zeka platformu sağlayıcısı 
olmasına da karar verdi. Bu 
arada, Bosch ve Daimler 
çalışanları, Almanya’da 
Stuttgart’ta ve ABD’de Güney 
San Francisco’da yer alan 
Silikon Vadisi’nin Sunnyvale 
bölgesinde ekipler halinde 
birlikte çalışıyor.  
Tamamen otonom ve 
sürücüsüz sürüş için şehir 
ortamında belirleyici bir faktör, 
çeşitli sensörlerin yardımıyla 
aracın çevresinin güvenilir 
bir şekilde tanınması. Gelen 
çeşitli verileri kısa sürede 
analiz etmek, yorumlamak 
ve bunları sürüş komutlarına 
dönüştürmek de ciddi bir 
hesaplama gücü demek. 
Bosch ve Daimler, bu noktada 
sürüş sistemlerinde birden 
fazla ayrı kontrol ünitesinden 
oluşan bir kontrol ünitesi 
ağına güveniyor. Bunun için 
gerekli olan platformu da 

Nvidia sağlıyor. Bu platform, 
aracın hareketi için Bosch ve 
Daimler tarafından oluşturulan 
yapay zeka algoritmalarını 
çalıştırabiliyor. Kontrol ünitesi 
ağı, radar, video, ışıklı radar 
ve ultrason teknolojisiyle 
(sensör veri füzyonu) tüm 
sensörlerden verileri bir araya 
getiriyor, bunları milisaniyeler 
içerisinde değerlendiriyor 
ve aracın hareketlerini 
planlıyor. Bir bütün olarak 
kontrol ünitesi ağı, saniyede 
yüz trilyonlarca hesaplama 
kapasitesine sahip.  
Kontrol ünitesi ağı; Daimler 
ve Bosch’un 2019’un ikinci 
yarısında Kaliforniya yollarına 
çıkartacağı filo araçlarında 
da kullanılacak. Her iki şirket, 
müşterilere Silikon Vadisi’nde 
San Francisco Bay’de bulunan 
bir şehirde seçili olan 
güzergahlarda otonom servis 
aracı hizmeti de sunacak. 
Test operasyonu, tamamen 
otonom ve sürücüsüz araçların 
çok modlu ulaşım ağına nasıl 
entegre edilebileceği hakkında 
bilgiler sağlayacak.  
Teknoloji, otomobil 
paylaşımının çekiciliğini 
de artıracak. İnsanların 
otomobilde geçirdikleri 
zamanı mümkün olan en 
iyi şekilde kullanmasını 
sağlayacak ve sürücü ehliyeti 
olmayan insanlar için yeni 
mobilite fırsatları da gündeme 
gelecek. 

Huawei, akıllı telefonların, 
özellikle 3D oyunlar gibi 
yüksek grafik işlem kapasitesi 
gerektiren uygulamaları 
daha hızlı, stabil ve daha 
az enerjiyle çalıştırmalarını 
sağlayacak, tamamen 
yenilenmiş grafik işlem 
teknolojisi GPU Turbo 
güncellemesinin takvimini 
duyurdu.
Günümüzde mobil cihaz 
pazarı, gelişmiş oyunlar, 
sanal gerçeklik ve artırılmış 
gerçeklik, çok yüksek grafik 
gücü isteyen uygulamalar 
için yeterince güçlü GPU 
üretememe sorunu ile 
karşı karşıya. Bu sorunu ele 
alan Huawei mühendisleri, 
daha akıllıca tasarlanmış 
yazılım altyapıları ile grafik 
işlem süreçlerinde yaşanan 
darboğazların ve performans 
düşüren sistem işlevlerinin 

daha zekice yönetilmesini 
sağlayacak bir yol buldular. 
Yazılımsal ve donanımsal 
sistem kaynaklarının 
daha etkin kullanılarak 
performansın artırılmasını 
hedefleyen bu yeni grafik 
işleme altyapısına HUAWEI 
mühendisleri GPU Turbo 
adını verdiler. Huawei 
Mate ve P20 serisi ile 
güncellemelere başlanacak 
bu altyapı sayesinde grafik 
işleme performansı yüzde 
60’lara kadar artarken, 
güç tüketimi ise yüzde 
30’lar seviyesinde azalıyor. 
Bu durum, kullanıcıların 
oyun veya sanal gerçeklik 
uygulamalarının kullanım 
sıklığını da değiştirecek 
gibi görünüyor, çünkü bu 
uygulamalar aynı zamanda 
yüksek güç tüketimleri ile de 
biliniyor.

Bu devirde artık arabada 
mideniz tutmasın!

2017 yılında Ar-Ge’ye 10,7 milyar lira 
harcadık

Otonom sürüş odaklı işbirlikleri gelişiyor

huawei GPU Turbo güncellemesi

72 23 - 29 TEMMUZ
2018

BThaber





HP, LaserJet portföyüne LaserJet M433a ve M436 ürünlerini 
ekledi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçları düşünülerek 
tasarlanan bu çok yönlü yazıcılar, güvenilir performans özellikleri 
ile profesyonel standartlara uygun maliyetlerle erişim sağlıyor. 
KOBİ’lerin kullanabileceği masaüstü kopyalama özelliği, M436 
ile dakikada 23 sayfaya kadar, M433 ile dakikada 20 sayfaya 
kadar hızlı baskı yapabilme, dahili Ethernet ve M436 serisindeki 
uzaktan denetim ile baskı ortamlarını optimize edebilme 
yeteneği bu yapıda buluşuyor. 
HP LaserJet MFP M433a ve M436 serileri; işletmelerin A3, 
otomatik iki taraflı baskı, fotokopi ve tarama özellikleriyle pek 
çok işlerini kolayca yapmalarını sağlıyor. M436 ile dakikada 23 
sayfaya, M433a ile dakikada 20 sayfaya kadar çıktı alabilmek 
mümkün. HP LaserJet MFP M433a ve M436 yazıcıları Orijinal HP 
kartuşlar ve uzun ömürlü sarf malzemeler ile baskı maliyetlerini 
düşürüyor. HP LaserJet MFP M433a ve M436 serileri, önceden 
programlanmış dört adet hızlı kurulum düğmesi ve doğrudan 
bilgisayara taratma özelliğiyle, kolay dosyalama ve M436 için 
dosya paylaşma çözümü sunarak iş akışlarını kolaylaştırmak 
için tasarlandı. M436 yazıcı, ayrıca dahili Ethernet bağlantısı ve 
uzaktan denetim özellikleriyle kullanıcıların yazıcı yeteneklerini 
artırmasını sağlıyor.  

Büyük ölçekli ve küresel 
ölçekli operasyonlar 
yürüten şirketlerin yazılım 
ihtiyaçlarını karşılayan Enka 
Systems, büyük ekipman 
havuzuna sahip, aynı anda 
farklı lokasyonlarda projeler 
yürüten şirketleri, çok geniş 
özellikler ile tasarladığı 
bulut tabanlı makine-
ekipman yönetim sistemi 
EGEM (Global Equipment 
Managament System) 
ile buluşturuyor. Büyük 
makine-ekipman parkurlarını 
yönetmek üzere özel olarak 
tasarlanan EGEM, web 
tabanlı altyapısı ve çoklu dil 
seçeneğiyle tüm makine-
ekipman parkurlarının 
tek bir platformdan ve 
mobil olarak yönetilmesini 
sağlıyor. EGEM; bu yönüyle 
operasyonların ekipman 
maliyetlerini düşürüyor, 
ömrünü uzatıyor, yakıt 
sarfiyatının kontrol altına 
alınmasını sağlıyor, mevcut 
hizmetlerin kesintiye 
uğramasını engelliyor, 
çalışanların güvenliğini ve 
müşteri memnuniyetini 
artırıyor.
Bulut tabanlı olarak www.
egemcloud.com üzerinden 
kullanılabilen EGEM, ilk 
kurulum, yazılım lisansı 
veya sunucu yatırımı 
gerektirmeden kullanıma 
hazır hale geliyor. 
EGEM Cloud, ilk ay tüm 
kullanıcılara denemeleri ve 
programı değerlendirmeleri 

için ücretsiz sunuluyor. 
İlk ay sonunda kullanıcılar 
hizmetten memnun 
kalmazsa herhangi bir ücret 
ödemeden kullanımlarını 
sonlandırabiliyor. EGEM 
Cloud hizmetini kullanmak 
isteyen şirketler ise kullanıcı 
başı aylık ücret ödüyor. 
Kapsamlı rapor menüsüyle 
tüm makine-ekipman 
parkurunun kontrol 
altında tutulabilmesini, 
zaman, para ve iş kaybını 
azaltarak ekipman 
verimliliğinin artırılmasını 
sağlayan EGEM’in 
gösterge panelinden; 
gecikmiş önleyici bakımlar, 
onay bekleyen ekipman 
transferleri, yaklaşan 
muayeneler gibi kritik veriler 
görüntülenip, özelleştirilmiş 
grafiklerle operasyonlar 
takip edilebiliyor. EGEM ile 
ekipmanın ömrü boyunca 
gerçekleşen yakıt dolumları 
da proje, tarih, istasyon gibi 
kayıtlarla raporlanabiliyor, 
aylık, günlük ve haftalık 
yakıt tüketim analizleri 
yapılabiliyor. Yakıt 
sarfiyatının kontrol altına 
alınması sağlanarak, 
öngörülen tüketim 
değerlerini aşan ekipmanlar 
tespit ediliyor. EGEM, 
ekipmanın sabit kıymet 
değerine göre aylık 
amortisman hesabı yaparak, 
km ve saat bazlı maliyet 
bilgilere ulaşabilmesine 
olanak sağlıyor. Maliyet 

menüsünden ekipman 
üzerinde oluşmuş yakıt, 
işçilik, bakım, sabit kıymet 
gibi masraflar listelenerek, 
maliyet kategorisi ve proje 
bazlı filtreleme imkanı da 
sunuyor. EGEM ayrıca, 
ekipmanlara ait periyodik 
bakımları belirleyerek, iş 
emirlerini kayıt altında 
tutuyor, yaklaşan bakımları 
hatırlatıyor. EGEM ekipman 
zaman çizelgesi menüsüyle 
ekipman puantajlarının 
kaydedilmesi mümkün. 
Böylece makinelerin 
hangi tarihlerde ve saat 
aralıklarında, hangi operatör 
tarafından, hangi aktiveyi 
gerçekleştirmek üzere 
kullanıldığı görülüyor. Enka 
Systems Genel Müdürü 
Kenan Kılıçtepe, şu detayları 
paylaştı:
“EGEM; dünya üzerine 
dağılmış, büyük ekipman 
havuzları ile projeler 
gerçekleştiren şirketler için 
özel geliştirilmiş bir yazılım. 
Büyük ölçekli ve küresel 
düzeyde operasyonlar 
yürüten şirketlerin ihtiyaç 
duyduğu detaylı ekipman 
verisi, ekipmanların bakım 
onarım süreçlerinin ve 
evraklarının standardize 
edilmesi gibi somut katkılar 
sağlıyor. Gerek yetenekleri 
gerekse teknolojik altyapısı 
ile EGEM’in inşaat sektörü 
başta olmak üzere, dünya 
çapında kullanılan bir yazılım 
olmasını öngörüyoruz.” 

Enerji ve telekomünikasyon 
kabloları sektöründe 140 yılı 
aşan tecrübesiyle Prysmian 
Group, 2011 yılında 
Draka ile gerçekleştirdiği 
birleşmenin ardından 2018 
yılında bir büyük satın 
almaya daha imza attı. 
Prysmian Group ve General 
Cable arasında başlayan 
birleşme ile Prysmian Group, 
hisse başına nakit 30 dolar 
ödeyerek General Cable’ı 
satın aldı.
Prysmian Group ve General 
Cable’ın Yönetim Kurulları 
tarafından oybirliğiyle 
onaylanan; borçları ve tüm 
yükümlülükleri dahil, toplam 
değeri 3 milyar dolar olan 
işlem, öngörülenden erken 
bir tarihte tamamlandı. Bu 

satın alma sonrası Prysmian 
Group faaliyet gösterdiği 
50 ülkede, fabrika sayısını 
112’ye, Ar-Ge merkezi 
sayısını 25’e, çalışan sayısını 
da 30 bine çıkardı. Prysmian 
Group'un yaklaşık 8 milyar 
avro olan cirosunun, satın 
alma sonrasında toplam 
11 milyar avro seviyelerine 
çıkması bekleniyor. Bu satın 
alma ile Prysmian Group 
ürün ve hizmetlerini bir üst 
seviyeye taşıyor. Ürünler, 
markalar, teknolojiler ve en 
önemlisi müşteri hizmetleri 
açısından genişleyerek 
Kuzey Amerika’daki varlığını 
güçlendiren Prysmian 
Group, Avrupa ve Güney 
Amerika’da da konumunu 
pekiştirmiş oldu.

KOBİ’lere uygun yazıcılar 
hP’den duble geliyor

EGEM ile uçtan uca
kontrol imkanı geliyor

Kablo odaklı önemli satın alma
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Yaşam alanları artık 
otomasyon teknolojileri ile 
gelişiyor. Panasonic Eco 
Solutions Türkiye tarafından 
bu kapsamda hayata 
sunulan Thea IQ akıllı ev 
sisteminin perde, panjur ve 
aydınlatma otomasyonları 
ile de apartman dairesi, 
villa, ofis, otel odası, 
toplantı salonu ve genel 
mekanlar teknolojinin 
sunduğu konforla tanışıyor. 
Stor perde, yatay perde, 
sinema ve salon perdeleri, 
panjur, jaluzi, garaj kapısı, 

açılır-kapanır tente gibi 
motorla kontrol edilebilen 
tüm ürünler Thea IQ ile 
tek noktadan kontrol 
edilebiliyor. Çift yönlü 
motor kontrolü sağlayan 
perde modülü ile anahtar 
kullanarak manuel şekilde, 
bir senaryoya bağlı olarak 
günün belli saatlerinde ya da 
sensörlerle ilişkilendirilerek 
dış ortam şartlarına 
bağlı olarak kumanda 
sağlanabiliyor. Tek gereken 
ise Thea IQ dokunmatik 
panellerde senaryo 

oluşturmak. Böylece, 
giriş-çıkış gibi senaryolar 
ile perdeler ve panjurlar 
talimata uygun ayarlanmış 
oluyor. Thea IQ, geleneksel 
aydınlatma kontrolü 
yöntemlerinin sağlayamadığı 
esnekliği ve fonksiyonelliği 
sunuyor. Thea IQ otomasyon 
anahtarları, kişiden aldığı 
komutları Thea IQ kontrol 
modülüne iletiyor. Böylece 
mekan içindeki aydınlatma 
ürünleri isteğe göre açılıp 
kapanıyor ya da ışık seviyesi 
ihtiyaca göre ayarlanıyor.

Türk Telekom’un, Türkiye’de 
girişimciliği desteklemek 
ve yenilikçi fikirleri katma 
değer sağlayacak işlere 
dönüştürmek amacıyla 2013 
yılında hayata geçirdiği 
PİLOT girişim hızlandırma 
programının altıncı dönem 
girişimleri belli oldu. Yapay 
zekâ, büyük veri, görüntü 
işleme, network çözümleri 
gibi farklı alanlarda uygulama 
geliştiren teknoloji odaklı 11 
ekibe, toplamda 990 bin TL 
nakit desteği ile birlikte, Türk 
Telekom ile iş birliği fırsatlarını 
değerlendirme imkânı 
sunulacak.
Türkiye’de özel sektör 
tarafından yürütülen 

ilk girişim hızlandırma 
programı olan PİLOT’un yeni 
dönemine seçilen ekipler, iş 
fikirlerini başarılı bir şekilde 
uygulayabilmek için 12 hafta 
boyunca çeşitli konularda 
uzmanlardan eğitim 
alacaklar. Ekipler ayrıca, 
Türk Telekom yöneticileriyle 
çalışma imkânının yanı sıra 
ekosistemin önde gelen 
girişimci ve yatırımcılarından 
mentorluk desteği de 
alacaklar. Yeni dönem 
girişimleri, Türk Telekom’un 
güçlü teknoloji altyapısının 
yanı sıra ofis alanı imkânı, 
bulut hizmetleri ve mobil 
iletişim paketinden de 
faydalanacaklar. Programı 

başarı ile tamamlayan 
ekipler, geliştirdikleri Ana 
Fonksiyonlara Sahip Ürün 
(MVP) ve iş modelini, seçkin 
yatırımcıların katılacağı 
‘Demo Günü’ etkinliğinde 
sunacaklar.
Türk Telekom’un, teknolojiye 
yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon 
ve girişimcilik’ konularına 
öncülük ettiğini ifade eden 
Türk Telekom Strateji, 
Planlama ve İş Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı 
Fırat Yaman Er, “Özellikle 
telekomünikasyon gibi yeni 
fikirlerin ışığında gelişen 
ve dönüşen bir sektörde 
teknoloji girişimlerine destek 
vermek çok büyük değer 
taşıyor. Bu alanda Türk 
Telekom olarak hedefimiz; 
yenilikçi teknoloji girişimleriyle 
iş birlikleri yaparak 
müşterilerimize katma 
değerli servisler sunabilmek, 
girişimleri hızlandırarak 
ülkemiz ve sektörümüz 
için ekonomik fayda 
yaratabilmek” diye konuştu.

Ev sizin eviniz!

Türk Telekom, PİLOT ile 1 
milyon TL destek sağlayacak
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*Emre Aktaş 
EGeçtiğimiz yıl ortalığı kasıp kavuran WannaCry, fidye yazılımı 
tehdidine yeni bir boyut kazandırdı. Çünkü bu yazılım, 
dosyalarınızı şifreleyerek kullanılamaz hale getirmenin yanı 
sıra kendi kendine yayılabilme becerisine de sahipti. Bulaştığı 
ağ sistemleri boyunca otomatik olarak yayılan WannaCry, 
aynı anda yüzlerce, hatta binlerce bilgisayarı savunmasız 
yakalayabiliyordu. Bunun için ağ üzerindeki tek bir bilgisayarın 
zararlı kod içeren mesaj ekine tıklaması veya internetten 
indirdiği şüpheli dosyayı çalıştırması yeterliydi.
SamSam adı verilen bir diğer örnek ise farklı bir yöntem 
izlemeyi seçmişti. SamSam’ın arkasındaki kişiler spam 
ve benzer yöntemlerle aynı anda on binlerce kişiye olta 
atmaya çalışmak yerine, her seferinde özenle seçtikleri tek 
bir organizasyona saldırmayı tercih ediyordu. SamSam’ın 
geliştiricileri, ağ üzerinde yeterince bilgisayara sızdıklarından 
ve aynı anda çok sayıda kritik sistemi şifreleyebileceklerinden 
emin olana kadar işlerini gizli yürütüyorlardı. Bunun 
sağlamasını da ağ güvenliği uzmanlarının kullandığı 
penetrasyon testlerine benzer yöntemlerle yapıyorlardı. 
Bu sayede sistem yöneticileri bir saldırıyla karşı karşıya 
olduklarını anlayıp önlem alana kadar, SamSam pek çok 
sistemi kullanılamaz hale getiriyordu. Tuzağa düşenler sistem 
başına birkaç bin dolar, veya tüm sistemleri açmak istiyorlarsa 
tek seferde 50 bin dolar fidye ödemeye zorlanıyordu.
Kısaca ister genel ister odaklı olsun, bugüne kadarki fidye 
saldırıları önce dosya ve bilgisayarları kullanılamaz hale 
getirip arkasından para isteme mantığıyla hareket ediyordu. 
Bugünlerde bunun tersini, yani haraç isteyenleri görmeye 
başladık. Sistem şöyle işliyor: Bir grup sahtekar size mesaj 
atıyor ve diyor ki: “Sistemlerinize şifreleme yazılımı bulaştırdık. 
İstediğimiz an çalıştırabiliriz. Ama bize önden şu kadar para 
öderseniz biz de dosyalarınızı şifrelemekten vazgeçeriz.” 
Sizi başınıza gelecek beladan para ödeyerek kurtulmakla, 
para ödeyip belayı başınızdan uzak tutmak arasında bir seçim 
yapmaya zorluyorlar. Kendinizi haraç mı, fidye mi ikileminde 
buluyorsunuz.
Kötü haber, “Dikkat, WannaCrypt!” benzeri başlıklarla yayılan 
bu mesajlar son dönemde bir hayli yaygın. İyi haber, şimdilik 
söz konusu mesajın gerçek bir tehdidi yansıttığına dair hiçbir 
işaret yok. 
Tabii burada bir konunun önemle altını çizmek lazım: 
Disklerinizdeki verileri sonradan para ödeseniz dahi 
kurtaramayacağınız şekilde silen zararlı yazılımlar mevcut ve 
oldukça da yaygın. Dolayısıyla WannaCrypt’in arkasındaki 
kişiler teoride de olsa tehditlerinde ciddi olabilirler. Ama en 
azından şimdiye dek bunun gerçek olduğuna dair bir işarete 
rastlanmadı. 
Peki böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapmalısınız? Biz 
Sophos olarak tavsiyelerimizi şu şekilde sıralıyoruz:
• Asla ödeme yapmayın. Bu sizi “yağlı müşteri” olarak 

daha da zor duruma sokar.
• Neme lazım diyerek de olsa iletişim kurmayın. Endişenizi 

belli etmiş olursunuz, açık hedef haline gelirsiniz.
• Yamalarınızın ve korumanızın eksiksiz olduğundan 

emin olun. Böylece söz konusu tehdidin gerçek olması 
durumunda bile karşı koymak ve önemli sistemlerinizi 
güvenceye almak için zaman ve fırsat bulabilirsiniz. 

Son olarak unutmayın ki verilerinizi kaybetmenizin tek 
sebebi fidye yazılımları, disk temizleyiciler, haraç tehditleri 
ve diğer zararlı yazılımlar değildir. Kullandığınız yazılımlarda 
oluşabilecek hatalar, sel, yangın, hırsızlık ve arıza yapan 
donanımlar da değerli verilerinizi kaybetmenize neden olabilir. 
O yüzden üşenmeyin ve yedeklerinizi alın.

*Sophos Türkiye Ülke Müdürü

Yedekleyin… 
Lütfen… 

GöRÜ Ş





Havalimanlarında güvenliğin yapay zeka destekli yüz tanıma 
sistemleriyle sağlanması beraberinde hızlı ve kolay bir şekilde 
kimlik denetiminin gerçekleştirilmesi, ayrıca olası suçlara karşı 
caydırıcı olmasıyla yarar sağlıyor. Komtera Teknoloji uzmanları, 
havalimanlarının güvenliği için yüz tanıma teknolojilerinin 
sunduğu beş avantajı şöyle sıraladı:

1. Makine öğrenimi yapay zekayla entegre edilerek 
başarılı sonuçlar elde ediliyor: Makine öğrenimi ve yapay 
zekanın modern yüz tanıma teknolojisine katılması, yüz 
tanıma teknolojilerini daha etkili hale getirir. Biyometrik 
sistemler yapay zekayla iç içe çalıştırılınca sonuçlar güvenlik 
endişelerini ortadan kaldırır.

2. İnsan kaynaklı hatalar ortadan kalkıyor: Görevlilerin 
en ufak detayları fark etmesini beklemek yerine, en yüksek 
teknolojiye sahip cihazları kullanmak kontrol için zaman 
kazandırırken, hataları azaltarak havalimanının güvenlik 
seviyesini artırır.  

3. İleri eşleştirme tekniklerinden faydalanarak fazla 
müdahale ihtiyacı ortadan kalkıyor: Yüz tanıma 
teknolojilerinde, kimliğini ya da pasaportunu veren kişinin 
gerçekten de kimlik fotoğrafındaki kişi olup olmadığına dair 
genelde eşleştirmeye dayalı bir mantık uygulanır. Eşleştirme 
sistemiyle kimliklerin ya da pasaportların doğruluğunu 
ispatlamak, geleneksel yöntemlerin gerektirdiği fazladan 
çalışan müdahalesini ortadan kaldırır.

4. Yüz tanıma sistemi geleceğin ihtiyaçlarını karşılıyor: 
Güvenlikte geleceğin anahtarı olarak düşünülebilecek dijital 
kimliklere daha fazla yatırımla, kimlik doğrulama işlemleri 
de kolaylaşacak ve geleneksel kimlikler arka planda kalacak. 
Havalimanlarının şimdiden bu teknolojiyi kullanması, 
sektörü geleceğe yönelik hazırlayacak ve güvenlik ile verimi 
artıracak.

5. Eski yöntemlerin işlevsizliğini gideriyor: Günümüzün 
teknolojik belge okuyucuları, kimlik kontrolü alanında 
halihazırda yetkin. Ayrıca, tek başına klasik güvenlik 
kameralarına güvenilemez. Buna karşılık, 7/24 çalışabilen, 
gerçek zamanlı takip ve gerektiği zamanda alarm veren bir 
yüz tanıma sistemi suç oranını azaltır.

Google'ın yeni büyük 
projesi, Cloud alt yapısını 
güçlendirmekle kalmayıp 
Atlantik'in ötesine ulaşa-rak 
kıtaları birbirine bağlayacak. 
Alt yapılar sadece karalar 
üzerinden değil deniz alt 
yapısından fay-dalanarak da 
gerçekleşebiliyor. Denizin 
altından kablo çekmek ise 
oldukça maliyetli ve ileri 
mühen-dislik becerisi isteyen 
bir iş. Şirketler bu projeleri 
uzun vadede kar elde etmek 
ve maliyetleri düşür-mek 
için yapıyor. Google ise 
yeni projesiyle alakalı bir 
duyuru yaparak; Şili'dem 

Los Angeles'a ''Cu-ria'' ve 
''Dunant'' adı verilen özel 
kıtalararası bir kablo ağı 
yapacaklarını belirtti.
Google tarafından 
oluşturulan ağ haritasının 
başlangıcı özellikle GCP 
Kuzey Virginia Bölgesi'ni 
kapsayacak şekilde Virgina 
Sahili'nden başlayacak ve 
Fransız batı sahillerine ve 
Belçika'ya kadar uzanacak. 
Curie kablosunun adı 
Polonya asıllı kimyager ve 
fizikçi olan Marie Curie'den 
gelirken, diğer kabloya 
ismini Kızıl Haç'ın kurucusu 
ve ilk Nobel Barış Ödülü'nün 

sahibi Henry Dunant veri-
yor. Google'dan gelen 
bilgilere göre de 2020'lerin 
sonunda Google Cloud 
bu kablolar üzerinden in-
sanlara hizmet verebilir.
Bu tür kablolar hizmetlerin 
yüksek verime ulaştırmak 
ve hızlandırmak için denizin 
altına döşeniyor. Google 
gibi firmalar da genellikle 
kendi kablo alt yapılarına 
ve ağlarına ihtiyaç duyuyor. 
Şirketin şu anda attığı 
bu adımlar gelecekte 
hizmetlerin tıkanması gibi 
sorunların önüne geçmek 
için yapılıyor.

Microsoft, son zamanlarda 
saldırı altında kalıyor
Sürekli olarak kullanılan 
ve bilindik markaları 
taklit ederek onların 
adınaymış gibi çeşitli URL 
adresleri yollayan Phishing 
e-postaları, şimdi de 
Microsoft'u hedef aldı.
Vade Secure'nin yapmış 
olduğu bir araştırmaya 
göre Microsoft, yılın ikinci 
çeyreğinde kimlik hırsızlığı 
konusunda Facebook'u 

arkasında bırakarak birinci 
sıraya yerleşti. Popüler 
sosyal ağ platformunun 
hemen üstünde ise yıllar 
önce ülkemizde faaliyetlerini 
durduran PayPal bulunuyor. 
Microsoft'un aldığı 
saldırıların başlıca sebepleri 
arasında Office 365'in 
kullanıma sunulması 
olarak gösteriliyor. 
Programın kullanımından 
sonra kurumsal kimlik 
saldırılarında büyük bir artış 

gözlendi.
Microsoft'un Pishing 
URL(kullanıcıları sakıncalı 
web sitelerine yönlendiren 
gizli url adresleri) hataları 
nedeniyle aldığı saldırılar 
%57 artış gözlendi. 
Paypal'da bu artış 
%16 seviyelerinde artış 
gözlemlenirken, şirketin 
dünya çapında bir ödeme 
yöntemi hizmeti sunması 
ve 231 milyon kullanıcısının 
bulunması PayPal'ı açık 
bir hedef haline getirmiş 
durumda.
Facebook'un Pishing URL 
konusundaki istatistiklerine 
göre %54'lük bir düşüş 
söz konusu. Facebook'un 
gelişmiş kişisel bilgileri 
içermeyen yapısının 
bulunması onu biraz 
daha güvenli bir konuma 
getiriyor.

Yüz tanıma 
sistemleri geleceğe 

yön veriyor

Google, Curie ve Dunant 
kablolarıyla kıtaları 
birbirine bağlayacak

Microsoft, son zamanlarda saldırı altında kalıyor
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Kurumlar, Bulut Çağına Huawei
Fusion Cloud ile hazırlanıyor

Sanallaştırma ve bulut 
bilişim, talebe göre 
hizmetlerin ölçeklendirilmesini 
kolaylaştırıyor ve yazılım 
aracılığıyla yönetilen 
BT kaynaklarını, yeni 
gereksinimler ortaya çıktıkça 
çok hızlı bir şekilde yeniden 
düzenleyebiliyor. Bulut 
bilişimin hedefini, minimum 
servis sağlayıcı etkileşimi ile 
yazılım API’ler aracılığıyla 
dinamik olarak yukarı veya 
aşağı ölçeklendirilmesi olarak 
tanımlayabiliriz.
Bulut bilişim uygulamaları 
giderek büyüyor. Google gibi 
kurumsal işletmelerin yatırım 
alanını artıracağı, daha fazla 
işletmenin Google Apps 
kullanacağını düşünmekteyiz. 
Globalde, kendi sunucusunu 
kullanmayı bırakan ve bulut 
bilişim kullanan firmaların sayısı 
önemli ölçüde artıyor ve özel 
bulut bilişim hizmetleri gittikçe 
daha popüler hale geliyor.

Gerçek zamanlı veri analizi bir 
gereklilik
Günümüzde iş uygulamaları 
çok miktarda verinin 
oluşturulmasını ve işlenmesini 
gerektiriyor. Bir dizi ERP 
uygulaması verileri tek bir 
mağazada tutabilir, ancak 
karar vericilere bu verilere 
doğrudan erişim sağlaması, 
yani operasyonel veri 

tabanlarına yönelik sorgular, 
performansı büyük ölçüde 
etkilediğinden bir takım süre 
ve zaman kısıtlamaları getirilir. 
Bu tür kısıtlamalara rağmen, 
gerçek zamanlı bir analiz elde 
etmek zordur. Dolayısıyla ana 
kural, operasyonel ve analitik 
veri kaynaklarını ayrı tutmak 
olmalı.
Operasyonel kaynaklardan 
elde edilen verilerin düzenli 
olarak analiz edilmesi elbette 
önemli ve bu analizin sonucu, 
iş zekası dediğimiz kavramın 
belkemiğini oluşturuyor. Veri 
analizi, çoğu zaman uyumsuz, 
bazen örtüşen ve bazen 
çelişen kaynaklardan bir 
araya getirilen veri tabanları 
üzerinde gerçekleştiriliyor. 
Gerçek şu ki, kurumsal 
organizasyonların üst düzey 
yöneticilerinin ihtiyaç 
duydukları iş faaliyetlerinin 
gerçek zamanlı anlaşılmasının 
sağlanması açısından, bu 
tür gerçek zamanlı analiz 
sistemleri, tartışmasız bir 
gerekliliktir.

İş akışlarının gerçek zamanlı 
analizi mevcut sistemlerde 
sorunlar yaratıyor
Büyük veriyi analiz etmek, 
gelişmiş analitik yetenekler, 
farklı veri kaynaklarına erişimin 
artması ve bulut bilişim 
ile daha ucuz ve gelişmiş 

bilgi işlem gücü sayesinde 
geleneksel sistemlerin yerini 
almakta.  Şimdiye kadar, 
dinamik ve zamana duyarlı 
veri analizini gerçekleştirebilen 
büyük veri performansı 
modelleri için hiçbir iş akışı 
gerekliliği mevcut değildi. 
Günümüzde müşteriler hızlı iş 
kararları alabilmeleri veya bir 
felakete yanıt verebilmeleri 
için gerçek zamanlı ve yüksek 
doğrulukta iş analizi talep 
ediyorlar.
Bu nedenle yürütülen 
projelerde, dinamik 
kaynakların yeniden 
yapılandırılmasına izin veren, 
yürütme işlemlerinin kesintisiz 
bir şekilde birlikte çalışması 
sağlanarak anlık karar vermeyi 
mümkün kılan yeni platformlar 
hedeflenmeli.

Özel bulut sistemlerine 
modern bir soluk
Huawei, bu ihtiyaçlara cevap 
vermek için yeni nesil kurumsal 
‘Full Stack’ özel bulut çözümü 
FusionCloud platformunu 
çözüm olarak sunuyor. ‘Tekil 
bir bulut’ olan bu çözüm, 
tekil veri merkezi ve platform 
mimarisiyle, bulut altyapılarının 
yenilenmesini ve işletmelerin 
yeni bulut çağına doğru 
ilerlemesine yardımcı olmayı 
hedefliyor.

FusionCloud zengin bulut 
servis sunumu ile gelişmiş 
bulut deneyimi sağlıyor
FusionCloud, toplamda 40’tan 
fazla bulut servisi sağlayan 
özel bulut platformumuz. Bu 
çözüm, çeviklik gerektiren 

kurumsal uygulamaların buluta 
geçişi için temel gereksinimleri 
karşılamak üzere yenilikçi 
teknolojilerin avantajlarını 
kullanıyor. FusionCloud, yerel 
ve şehir içi ve çapraz bölgeli 
felaket kurtarma merkezi 
çözümleri, CSHA (Cloud Server 
High Availability), CSDR (Cloud 
server Disaster Recovery) gibi 
servislerin yanı sıra çapraz 
bulut yedekleme çözümleri 
gibi çok sayıda kiracılı 
(Multitenant) felaket kurtarma 
merkezi çözümlerini 
destekleyen ve iş sürekliliğinin 
başarımını önemli ölçüde 
arttıran bir çözümdür.

FusionCloud, bulut işletim 
platformu dahilinde özel bir 
servis kullanarak büyük veri 
servisini de kullanıcılara sunar. 
FusionCloud büyük veri servisi, 
Huawei FusionInsight HD, 
Apache Hadoop, Cloudera 
CDH ve benzeri Hadoop 
platformları gibi çeşitli büyük 
veri platformlarını destekliyor. 
Huawei FusionInsight, iki 
çekirdek motoru içermektedir: 
Masif veri işleme motoru ve 
gerçek zamanlı veri işleme 
motoru. Kurumsal işletmeler, 
FusionInsight ile eski ve 
önceden işlenmiş bilgileri, 
gerçek zamanlı, eyleme 
dönüştürülebilir içgörülere 
dönüştürerek hareket 
kabiliyetlerini arttırabilirler. 
FusionInsight ile, kurumsal 
işletmeler verilerini, gerçek 
zamanlı işleyebilir ve çeşitli 
masif verilerden daha doğru 
ve hızlı bir şekilde değeri 
hesaplayabilirler.

Cüneyt Gürses, Huawei Kurumsal İş Çözümleri IT Çözüm Mimarı

Daha fazla bilgi için e.huawei.com/tr websitesinden iletişime geçebilirsiniz.
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yenilenmesini ve işletmelerin 
yeni bulut çağına doğru 
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fazla bulut servisi sağlayan 
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geçişi için temel gereksinimleri 
karşılamak üzere yenilikçi 
teknolojilerin avantajlarını 
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ve şehir içi ve çapraz bölgeli 
felaket kurtarma merkezi 
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gibi çok sayıda kiracılı 
(Multitenant) felaket kurtarma 
merkezi çözümlerini 
destekleyen ve iş sürekliliğinin 
başarımını önemli ölçüde 
arttıran bir çözümdür.

FusionCloud, bulut işletim 
platformu dahilinde özel bir 
servis kullanarak büyük veri 
servisini de kullanıcılara sunar. 
FusionCloud büyük veri servisi, 
Huawei FusionInsight HD, 
Apache Hadoop, Cloudera 
CDH ve benzeri Hadoop 
platformları gibi çeşitli büyük 
veri platformlarını destekliyor. 
Huawei FusionInsight, iki 
çekirdek motoru içermektedir: 
Masif veri işleme motoru ve 
gerçek zamanlı veri işleme 
motoru. Kurumsal işletmeler, 
FusionInsight ile eski ve 
önceden işlenmiş bilgileri, 
gerçek zamanlı, eyleme 
dönüştürülebilir içgörülere 
dönüştürerek hareket 
kabiliyetlerini arttırabilirler. 
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zamanlı işleyebilir ve çeşitli 
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Cüneyt Gürses, Huawei Kurumsal İş Çözümleri IT Çözüm Mimarı
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2000 yılından bu 
yana siber güvenlik 
alanında hizmet 
veren Biznet Bilişim’in 
2017’de kurduğu 
Siber Güvenlik 
Operasyon Merkezi 
Yöneticiliğine 
Mehmet Karahan 
getirildi. Mayıs 
2018’de yüzde 
100 hissesi Faruk 
Eczacıbaşı’nın 
sahibi olduğu 
FVD İleri Teknoloji 
Yatırımları tarafından 
devralındıktan sonra 
yeniden yapılanma 
sürecine giren 
Biznet’in Genel 
Müdürlüğüne 
de Haziran 2018 
itibariyle Serdar 

Yokuş getirilmişti. Çalışma hayatına 1997 yılında Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nda başlayan Mehmet Karahan, yaklaşık 16 
yıl boyunca, çeşitli projelerde network tasarımı, kurulumu 
ve yönetimi sorumluluklarını üstlendi. Zorunlu hizmetini 
tamamladıktan sonra TSK'dan ayrılan Karahan, 2014 yılında 
Labris Networks'te Kıdemli Uzman olarak çalışmaya başladı. 
UTM, Log ve DDoS Mitigator cihazları alanında kıdemli olarak 
bir süre çalıştıktan sonra Siber Güvenlik Akademisi Yöneticiliği, 
Siber Güvenlik Operasyonları Merkezi Yöneticiliği, Destek 
Hizmetleri Yöneticiliği ve CERT (Computer Emergency Response 
Team) Yöneticiliğini de kapsayan Global Servis Operasyonları 
Müdürlüğü görevinde bulundu.  

Mehmet Karahan Biznet’te 
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Reklam ve tasarım 
ajanslarından basım 
ve yayıncılık sektörüne 
kadar uzanan çok geniş 
bir yelpazede görev alan 
grafik tasarımcıların dâhil 
olduğu dünya, üzerinde 
fazla araştırma yapılmayan 
bir sahadan oluşuyor. 
bidolubaski.com, bu 
noktada Grafik Tasarımcılar 
Meslek Kuruluşu (GMK) ile 
bir anket çalışması yaptı. 
Bu çalışmanın sonuçları 
da eğitimden çalışılan 
sektöre, alınan ücretlerden 
baskı süreçlerinde yaşanan 
sorunlara kadar birçok 
soruya da ışık tutuyor. 
Katılımcıların yüzde 76’sının 
erkeklerden oluştuğu 
ankette, grafik tasarımcıların 
büyük kısmının 35 yaş 
altında olduğu görülüyor. 
Teknik bilgi gerektiren grafik 
tasarımcılığı ‘meslek’ olarak 
seçen katılımcıların büyük 
bölümünü lisans ve lisansüstü 
eğitim alanlar oluşturuyor. 
Tasarımcıların yüzde 56’sının 

üniversite mezunu, yaklaşık 
5’te 1’inin ise lise düzeyinde 
eğitim aldığı görülüyor. 
Ama anketi yanıtlayanların 
yüzde 91’i üniversitede 
verilen eğitimlerin kesinlikle 
yetersiz olduğunda hemfikir. 
Katılımcıların da sadece 
yüzde 40’ının grafik tasarım 
alanında üniversite eğitimi 
aldığı düşünülürse, tasarımcı 
olmak için akademik eğitimin 
şart olmadığı görülüyor. 
Sonuçlara göre, grafik 
tasarımcıların yüzde 28’i 
ajanslarda görev alıyor. 
Katılımcıların yüzde 21’inin 
kurumsal şirketlerde çalışıyor 
olması ise markaların 
tasarıma verdikleri önemin 
artmasının etkisi olarak 
yorumlanabilir. Yaklaşık 
yüzde 20’lik orana sahip 
olan “diğer” seçeneğinde 
ise sadece freelance işler 
yapan tasarımcılar var. 
Freelancer’ların oranı fazla 
olmasa da, tam zamanlı bir 
işte çalışan ve ayrıca bağımsız 
iş yapan grafik tasarımcıların 

oranında ise fark kendini 
gösteriyor. Zira ankete 
katılanların yüzde 84’ü tam 
zamanlı işlerine ek olarak 
freelance işler de yaptığını 
belirtiyor. Freelance çalışma 
eğilimi, piyasadaki maaşlar 
hakkında da fikir veriyor. 

Buna göre, katılımcıların 
yüzde 92’si aldıkları maaşın 
tatmin edici olmadığı 
kanısında. Bu da tasarımcılar 
için sunulan çalışma 
şartlarının gözden geçirilmesi 
gerektiğini gösteriyor. 
Araştırma katılımcılarının 
yüzde 41’i baskı ve matbaa 
ile ilgili işlerde çalıştığını 
ifade ederken, zamanlarının 
büyük bir bölümünü baskı 
için tasarımlar hazırlamakla 
geçirdiklerini de belirtiyorlar. 
Baskı süreçlerinde en 
sık yaşadıkları sorunun 
yüzde 44 oranla kalite 
kaynaklı olduğunu ileten 
tasarımcıların bu sıkıntılarının 
büyük bölümü geleneksel 
matbaalardan kaynaklanıyor. 

Enerji sektöründe üretim, 
ticaret ve dağıtım alanlarında 
yatırımları bulunan 
Limak Holding, sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli 
çalışan sayısını artırmak 
için 2017 yılında hayata 
geçirdiği Türkiye’nin Enerji 
Akademisi ile ikinci dönem 
mezunlarını verdi. Limak 
Holding bünyesindeki 
Limak Enerji’nin Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi ile birlikte hayata 
geçirdiği “Türkiye’nin Enerji 
Akademisi” eğitimleri online 
olarak yürütülüyor. Türkiye’nin 
birçok farklı üniversitelerinden 
ve bölgelerinden İstanbul’a 
gelerek, katıldıkları sınavın 
ardından sertifika almaya 
hak kazanan mühendislik 
öğrencileri, Boğaziçi 
Üniveristesi’nde düzenlenen 
törenle sertifikalarını aldı. 
Kasım 2017’de başlayan ve 
yaklaşık 7 ay süren eğitim 
programının ardından 100 
gencin mezuniyet törenine 
Limak Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Batuhan Özdemir, 

Boğaziçi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın 
Ertüzün, akademisyenler 
ve Limak Enerji yöneticileri 
katıldı. 
Sertifika töreninde 
konuşan Batuhan Özdemir; 
“Türkiye’nin Enerji Akademisi, 
üniversite ile iş dünyası 
arasında çok önemli bir köprü 
kuruyor. Bu köprü sayesinde, 
hem iş dünyası ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücüne 
ulaşabilecek hem de gençler 
iş hayatına girdiklerinde onları 
nelerin beklediğini bilecekler” 
dedi.  

Boğaziçi Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ayşın Ertüzün de yaptığı 
konuşmada, “Üniversitemiz 
bu tür programlarla özel 
sektörün ihtiyacı olan 
özelleştirilmiş eğitimleri 
üreterek nitelikli ve ihtiyaç 
duyulan insan kaynağı 
oluşturulmasına ve bu sayede 
işsizliğin giderilmesine katkıda 
bulunmaya gayret etmekte. 
Toplumumuzun gelişmesi ve 
ekonomik gücünün artırılması 
için girişilen bu tür çabaların 
içinde olmaya bundan sonra 
da devam edeceğiz” dedi. 

Tasarlamak ayrı bir dert 
olursa… 

Enerji Akademisi ikinci 
mezunlarını verdi

İstanbul Balat’ta üretim 
ve ortak çalışma alanı 
olarak faaliyet gösteren 
COZA, Mart 2018 
itibariyle başlattığı eğitim 
programlarıyla Balat’ı bir 
bilişim merkezi haline 
getirmeyi hedefliyor. 
Liseye gitmeyen, eğitimini 
yarıda bırakan ve herhangi 
bir iş dalında çalışmayan 
11-18 yaş aralığındaki 
gençler, COZA’nın 

“Algoritma ve Mantık Eğitim Programı” ile “Temel Kodlama 
Eğitimi” programlarından birine ücretsiz katılabiliyor. Programı 
başarıyla tamamlayanlar, gerçek bir iş sürecinde rol alacakları 
simülasyonlarla, algoritma öğrenmeleri için oyunlaştırılmış 
görevleri bitiriyor, ardından yeteneklerine göre, Udemy’den satın 
alınan online eğitimleri tamamlayarak programdan mezun oluyor. 
Ardından, COZA’nın ajans tarafında uygun bir projede kendini 
kanıtlaması için istihdam ediliyor ya da ihtiyaçlar doğrultusunda 
serbest çalışan (freelancer) olarak görevlendiriliyor.
Projeyle gençleri iş hayatına kazandırmayı, Balat’ı da 
teknoloji meraklıları için bir merkez olarak konumlandırmayı 
hedeflediklerini söyleyen COZA Kurucu Ortağı Burak Karabacak, 
“Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmak için çalışmalarına 
başladığımız eğitim programlarını, Mart 2018’de hayata geçirdik. 
Balat çok kozmopolit, ama eğitim seviyesi düşük bir bölge. 
Liseye gitmeyen, hayata dair ne yapacağını bilemeyen, yani bir 
yol haritası olmayan birçok genç var. Onlara yol gösterme için 
çalışmalarımızın ilk tohumlarını attık” dedi. 

Balat’ta yükselen bilişim 
merkezi





2014 yılından beri 
sektördeki tüm kurum 
ve bireyleri dönüşüme 
adapte etmeyi hedefleyen 
Dijital Pazarlama Okulu, 
uluslararası pazarlarda 
yatırım yapmaya 
hazırlanıyor. Dijital 
dünyadaki gelişmeleri 
sürekli izleyen ve 
Türkiye’de birçok üniversite 
ile işbirliği yaparak 
binlerce katılımcıya; 
seminer, workshop 
ve eğitimleriyle katkı 
sağlayan Dijital Pazarlama 
Okulu, yeni dönemde 
global üniversiteler 
ile temas kuruyor ve 
Avrupa pazarında faaliyet 
göstermeye hazırlanıyor. 

Eğitimlerde verimlilik odaklı ilerlediklerini vurgulayan Dijital 
Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Yılın ikinci yarısında 
hizmet ihracatını arttırarak ülkemize bu anlamda katkı sağlamayı 
ve nitelik iş gücünü arttırmayı hedefliyoruz” dedi.  
Pazarlama teknolojileri, dijital dönüşüm, dijital reklam kanalları, 
dijital marka stratejilerini geliştirmek isteyenlere yönelik 
etkinlikler düzenleyen Dijital Pazarlama Okulu, bünyesinde 
bulunan 25 eğitmen ile üniversitelerle işbirliği yaparak, birçok 
başlıkta bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu başlıklar; Dijital 
Pazarlama 101, Google Ads, SEO (Search Engine Optimization), 
SEM (Seach Engine Marketing), Dijital Dönüşüm, Performans 
Pazarlaması, Dönüşüm Optimizasyonu, Sosyal Medya İçerik 
Atölyesi, Sosyal Medya Reklamcılığı, Blog Yönetimi, Bilişim 
Hukuku, Blockchain Teknolojileri, Fintech, E-Para, UI, UX, Double 
Click, Programmatic Reklamlar, Viral Pazarlama, YouTube İçerik 
Atölyesi, Email Marketing, Online İtibar Yönetimi gibi kapsamlı 
bir içerikten oluşuyor. 

Dijital Pazarlama Okulu, 
dünyaya açılıyor
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Ar-Ge 
merkezlerinden biri olarak 
faaliyet gösteren yazılım 
hizmeti danışmanlığı 
firmalarından Ereteam, bu 
yıl beşincisini gerçekleştirdiği 
‘’Danışman Eğitim Programı’’ 
ile yazılım sektöründe yeni 
bir iş fırsatı sunuyor. ‘Veri, 
İleri Analitik ve Yapay 
Zeka’ konularına ilgi duyan 
gençlerin eğitilip istihdam 
edileceği program; ilgili 
üniversite bölümlerinden 
mezun olmuş ya da 1 yıldan 
az iş tecrübesine sahip 
adayları kapsıyor. Kriterlere 
uygun olarak değerlendirilen 
adaylar 3 ay boyunca 
uzman ekipler tarafından 
temel yazılım ve veri tabanı 
eğitimleri alacak. Eğitimleri 
başarıyla bitiren adaylar 
sürecin sonuna gelindiğinde 
ise Ereteam tarafından 
istihdam edilecek. Eğitim 
programlarının alanında 
uzman ekiplerce verildiğini 
belirten Ereteam’in CEO’su 
Kutlay Şimşek, “Eğitimimiz 
kapsamında gençler; Alteryx, 
ClickFox, Data Robot, IBM 
(Cognos BI, Cognos TM1, 

Infosphere, SPSS, Tealeaf, 
Unica, SPM, PCI, BPM), 
Tableau, Theobald, Boxever, 
Clear Demand, CXO-
Cockpit, Orchestra Network, 
Arcadia Data, Quilliup gibi 
ileri teknoloji ürünlerin 
eğitimlerini de alacaklar. 
İstihdam edeceğimiz 
adaylardan teknik bir sunum 
yapmasını bekliyoruz. 
Sunum, adayların 3 aylık 
eğitim süreci boyunca neler 
öğrendiğini anlamamız için 
gerekli. Başarılı sunum yapan 
adayları değerlendirmeye 
alıyoruz ve seçtiğimiz 
adaylar ‘’Danışman’’ 
olarak göreve başlıyor. 
Yurtdışı projelerimizde de 
görevlendireceğimiz bu 
danışmanlar veri, ileri analitik 
ve yapay zeka alanlarında 
firmamızı temsil ediyor” 
bilgisini paylaştı. 

Veriden anlayan fark 
yaratır!
Büyük veri kavramıyla öne 
çıkan veri bilimciliği, yeni 
nesil mesleklerden. Kutlay 
Şimşek, veri bilimcilerin 
yakın gelecekte en önemli 
meslekler arasında yerini 

alacağını söylerken birçok 
şirketin veri bilimcilere her 
zamankinden daha çok 
ihtiyaç duyacağını belirtti.  
Kutlay Şimşek, şöyle devam 
etti:
‘’Veri bilimci, geniş çaplı 
ve karmaşık verilerin 
incelenmesi, sorunların 
giderilmesi, sorulara cevap 
bulunması ihtiyaçlarından 
sorumlu kişidir. Bilgisayar 
bilimi ve uygulamaları, 
modelleme, istatistik, 
analitik ve matematik 
konusunda bilgili olması 
gereken veri bilimci; 
çalıştığı kuruma önemli 
ölçüde değer kazandıran 
bir role sahiptir. Şirketler, 
algılayabildiğimizden daha 
hızlı gelişen bu teknolojilerle 
oluşan dolaşımdaki verileri 
çözümlemeye çalışırken, 
problem çözme becerisine 
sahip veri bilimcilere ihtiyaç 
duyarlar. Bu noktada; 
veri bilimcinin hemen her 
sektörde çalışabileceğini 
söylemek mümkün. Veri 
bilimcilere baktığımız zaman 
yoğun olarak; Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Enformatik, 
Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Matematik ve 
İstatistik mezunlarının bu 
işi tercih ettiğini görüyoruz. 
Ancak, genellikle belli bir 
bölüm şartı aranmıyor. 
Önemli olan bu işi ne kadar 
iyi yapabildiğinizdir. Başarılı 
bir veri bilimci, inovatif ve 
fark yaratan bir bakış açısına 
sahiptir. Böylece, farklı 
teknikleri akıllıca kullanarak, 
şirketlerin sorunlarını çözmek 
ve rekabette öne çıkmak 
için işlevsel analizler ortaya 
koyar.’’

İstihdama Ereteam desteği
Bireyler açısından serbest çalışma ortamı ve esnek çalışma 
koşulları söz konusuyken, kurumlar için de rekabet artıyor, 
bulut sistemler ve otomasyon güç kazanıyor. Serbest çalışanların 
küresel iş gücündeki payının 2030 yılında yüzde 80’e çıkması 
beklenirken, serbest çalışanların yüzde 75’i de bunu isteyerek 
tercih ediyor. Bu dönüşümün itici gücü ise ortak çalışma alanları. 
10 ülke ve 19 şehirde 100’ün üzerinde ortak çalışma alanıyla 
Cowork7/24’ün “2018 Global Coworking Survey” (Küresel Ortak 
Çalışma Araştırması) raporuna göre; küresel bir olgu haline gelen 
ortak çalışma alanları hızla büyüyor. Ortak çalışma alanlarının 
2018 sonunda yaklaşık 19 bine, bu alanlarda çalışanların 
sayısının da 3 kat artarak 1,7 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. 
Cowork7/24’ün Kurucu Ortağı Serkan Kurtuluş, “Dünyadaki tüm 
işlerin en az yüzde 47'sinin gelecek 10 yılda otomatikleştirilmesi 
bekleniyor. Bu dönüşüm, fiziksel bir alandan ziyade paylaşım 
ve üretkenliği temel alan ortak çalışma alanlarının yükselişini 
beraberinde getiriyor. Cowork7/24’ü kullanan kitlede ilk sırada 
dijital göçmenler ve serbest çalışanları, ikinci sırada girişimcileri 
görüyoruz. Üçüncü sırada ise küresel ve çok uluslu kurumsal 
şirketler, dördüncü sırada da öğrenciler var. Kurumsal şirketler 
de artık ortak çalışma alanlarına yöneliyor. 2025 yılı itibarıyla 
Milenyum ve Z Kuşağı bireyleri küresel iş gücünün yüzde 75’ini 
oluşturacak. Bu rakam, yalnızca bireyleri değil, şirketleri de yeni 
kuşağa uygun serbest çalışma şartlarıyla ortak çalışma alanlarını 
kullanmaya itiyor” yorumunu yaptı. 

Ortak çalışma alanları 
istihdamın buluşma noktası! 

Yüzde 100 Türk sermayeli 
SAP çözüm ortağı Detaysoft, 
“Global Partner”ı olduğu 
United VARs’ın Yönlendirme 

Komitesi’ne girdi. 90 ülkeden 
50 üyesi ve 10 binden fazla 
danışmanıyla 8 bin müşteriye 
hizmet veren uluslararası 
SAP çözüm ortakları 
topluluğu United VARs, 
üyelerine uluslararası ölçekte 
proje yürütme yetkinliği 
kazandırıyor. SAP’nin Platin 
iş ortağı Detaysoft da United 
VARs’ın Türkiye’deki tek üyesi 
olarak dijital dönüşümün 
öncülüğünü yapıp, kurumların 
iş verimliliğini artıran projeler 

yürütüyor. United VARs 
Yönlendirme Komitesi’ne 
seçilen Detaysoft Genel 
Müdürü Alkin Aksoy, “Gerek 
Türkiye'den yurtdışına gerekse 
yurtdışından Türkiye'ye çok 
sayıda Rollout projesine imza 
attık. Bu projelerde, United 
VARs üyesi olmanın verdiği 
gücü de kullandık. 2 milyar 
dolarlık satış hacmine sahip 
United VARs’ın yönetiminde 
ilk ve tek Türk markası olarak 
yer almak gurur verici” dedi. 

Detaysoft, United VARs 
Yönlendirme Komitesi’nde 
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ETKİNLİKTAKV!M!
E T K İ N L İ K L E R Y U R T İ Ç İ

21 Kasım 2018

Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni 
İstanbul Kongre Merkezi
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

21 - 22 Kasım 2018

Bilişim Zirvesi'18 
İstanbul Kongre Merkezi
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

13 Aralık 2018

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

26 Temmuz 2018

BTvizyon Samsun Toplantısı 
Anemon Samsun Otel
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

9 Ağustos 2018

BTvizyon Eskişehir Toplantısı 
Eskişehir
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

20 Eylül 2018

BTvizyon Erzurum Toplantısı 
Erzurum
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

27 Eylül 2018

LOCARD Global Cyber Security 
Summit
Ankara
AYRINTILI BİLGİ: 
www.locard.org 

4 Ekim 2018

BTvizyon Ankara Toplantısı 
Ankara
AYRINTILI BİLGİ: 
www.bilisimzirvesi.com.tr

24 - 26 Temmuz  2018

Next ’18 
San Francisco, ABD
AYRINTILI BİLGİ: 
cloud.withgoogle.com/next18/sf/ 

4 - 9 Ağustos 2018

Black Hat USA 2018 
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ: 
www.blackhat.com/us-18/

26 - 30 Ağustos 2018

VMworld 2018 US 
Las Vegas, ABD
AYRINTILI BİLGİ: 
www.vmworld.com/en/us/index.html

E T K İ N L İ K L E R Y U R T D I Ş I
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Etkinlikleriniz ile ilgili bilgileri bthabersirketleri.com/EtkinlikDuyuru adresine girebilirsiniz.

Yakalar giderek renkleniyor 

Ofis içi işlerde ‘beyaz 
yaka’, üretim sektöründe 
manuel işlerde ‘mavi 
yaka’ terimleri kullanılıyor 
olsa da, günümüzde bu 
ayrımın yeterli olmadığı 
görülüyor. Yenibiriş Ürün ve 
Teknoloji Koordinatörü Eren 

Çamlıkaya’ya göre, özellikle 
BT devrimi sonrasında mavi 
yakalılar da kendi aralarında 
bölündü. Mavi ve beyaz 
dışında, yurtdışında kabul 
gören iki önemli terim ‘altın 
yaka’ ve ‘pembe yaka’. Altın 
yakanın çok yüksek yetkinlik 

isteyen işlerde çalışan 
kişiler için kullanıldığını 
belirten Çamlıkaya, “Buna 
C-level yöneticiler de dahil 
ediliyor. Şirkete stratejik 
katkı sağlayan, yönünü 
belirleyen yöneticilerin 
haricinde, organizasyonun 

operasyonunda ve 
rekabetçiliğinde kritik rol 
oynayan teknoloji çalışanları 
da altın yakalı sayılabilir. 
Pembe yaka ise zamanında 
kadınların daha çok çalıştığı 
insanlararası iletişimin daha 
önemli olduğu servis sektörü 
çalışanları için oluşturulmuş 
bir terim. Ön büro çalışanları, 
garsonlar, yönetici asistanları 
pembe yakalılar olarak 
adlandırılabilir. Günümüzde 
popüler olan deneyim 
ekonomisinde servis sektörü 
çalışanlarının da önemi 
artıyor” bilgisini verdi. 
Türkiye‘de ise altın ve pembe 
yaka tanımlamalarına fazla 
rastlanmadığını kaydeden 
Çamlıkaya, şunları söyledi: 
“Ancak gri yaka hem 
Türkiye'de hem de 
yurtdışında sıkça kullanılan 
bir terim. Yurtdışında ağırlıkla 
üretim sektöründeki nitelikli 
mavi yakalılar, yani bant 

şefleri, liderleri, teknisyenler 
için kullanılıyor olsa da, 
Türkiye‘de daha düşük 
nitelikli beyaz yakalılar için 
kullanıldığına tanık oluyoruz. 
Bu gruptaki çalışanlara çağrı 
merkezi görevlileri, müşteri 
operasyon elemanları, veri 
giriş/evrak kayıt, muhaberat 
gibi görevlileri örnek 
gösterebiliriz. Günümüzde 
firmaların daha rekabetçi 
olmaları için teknoloji 
kadar servis hizmetlerini de 
iyileştirmeleri, müşterilerine 
360 derece iyi bir deneyim 
yaşatmaları, gerektiğinde her 
noktada müşteriyle temas 
kuran nitelikli çalışanlarla 
faaliyet göstermeleri önemli. 
Reklam metin yazarından 
çağrı merkezi elemanına, 
yazılımcıdan tasarımcıya 
kadar çalışanların ve 
departmanların birbiriyle çok 
iyi haberleşerek uyum içinde 
çalışması kritik.” 





Merhaba, 

Bizzat bezdiren sıcaklarda 
kırlangıç misali serine kaçma 
arzusu hakim. Bu vesileyle 
tatil için medeniyetten uzak 
kaçış noktalarını paylaşmak 
boynumun borcudur. 
Hotels.com, son iki yıl 
içinde 'medeniyetten uzağa 
kaçış’ otellerine yapılan 
rezervasyonlardaki artışın 
yanında, konukların bu 
oteller için yaptığı olumlu 
değerlendirmelerde de ciddi 
yükselişi ortaya koymuş. 
Böylece Hotels.com, her 
yıl konukların yaptığı 
değerlendirmelere göre 
belirlenen Konukların En 
Sevdiği Oteller Ödülleri’nde 
Kaçış Otelleri adıyla yeni bir 
kategori bile açmış. 
Madem güneşimiz bol, 
sıcağını bir kenara bırakıp 
enerji konusunda sağladığı 
faydalara bakalım, hatta 
bakmakla kalmayalım, bu 
konuda birileri HES sevdasını 
bırakıp dört mevsim güneş 
alan ülkemize daha çok yatırım 
kazandırsın. Memleketimiz 
bir yana, nüfus artışına 
paralel olarak küresel bazda 
enerji ihtiyacı da tırmanıyor. 
Günümüzün enerji kaynağı 
fosil yakıtlar gibi kaynakların 
azalmasına karşılık, güneş ise 
sürdürülebilir ve bağımsız bir 
enerji kaynağı. Solimpeks de 
güneşin tek başına gereksinim 
duyduğumuz tüm enerji 
ihtiyacını karşılayabilecek 
emsalsiz bir kaynak olduğunu 
vurguluyor. Türkiye’nin her 
bölgesinde güneşten enerji 
üretilebileceğinin altını çizen 
Solimpeks, bu enerjinin 
ısıtma-soğutma, sıcak su ve 
elektrik ihtiyacı için rahatlıkla 
kullanılabileceğini hatırlatıyor. 
Üstüne, güneş enerjisi ile 
çevreye zarar vermeden, 
dışa bağımlı olmadan kendi 
enerjimizi üretip tüketmemiz 
mümkün. Solimpeks Genel 
Müdürü Mehmet Emin 

Keçeciler’in hesabı net: Güneş 
enerjisi ile sıcak su ve elektrik 
üreterek bir evin ihtiyacı olan 
enerjinin tamamında yıllık 
yaklaşık 7 bin TL tasarruf 
sağlanabiliyor. 
“Başımıza icat çıkarma” 
önyargısını yıkmak için 
çalışan Arçelik, 20’incisini 
düzenlediği ‘Buluş Günü’nde 
geliştirdikleri ürün ve 
teknolojilerle tüketicinin 
hayatını kolaylaştıran ve değer 
yaratan 600 buluşçusuna ödül 
vermiş. Geçen 20 yıllarda 
Arçelik buluşçuları Türk kahvesi 
makinesinden buzdolaplarında 
tazelik ölçere kadar pek çok 
teknolojiye imza atmıştı ve 
2 bin 500 Arçelik çalışanı, 3 
bin 300’e yakın patent aldı. 
Yurtdışına yapılan her üç 
patent başvurusunda Arçelik 
çalışanlarının imzası var. Dünya 
Fikri Haklar Örgütü’nün en çok 
uluslararası patent başvurusu 
yapan şirket sıralamasında bu 
yıl 3 sıra daha yukarı çıkarak 
71’inci sıraya yükselen Arçelik, 
ilk 100’deki tek Türk şirketi. 
Yılın buluşçusu özel ödülünün 
sahibi bu yıl alınan patentlerin 
birçoğunda  katkısı bulunan 
Ar-Ge Temizleme Teknolojileri 
bölümünden kıdemli uzman 
Yusuf Koç ve toplam 71 
patent başvurusu var. 25 
yaşındaki Nazlı Ecem Çoker, 
yılın buluşu ödülünü alan 
patentlerde imzası bulunan 
mühendislerden biri ve toplam 
10 patenti var. Yılını buluşu 
ödülüne layık görülen patent 
başvuruları da şunlar: Gardırop 
tipi buzdolabı yeni Hareketli 
Ara Bölme patenti, yıkama 
performansını iyileştiren bulaşık 
makinesi (Corner Wash) 
patenti, çamaşır makineleri 
için sıvı deterjan dozajlama 
patenti. Bu arada, ödül alan 
Arçelik buluşçularından 95’ini 
kadın çalışanlar oluşturuyor. 
En çok patenti olan kadın 

çalışanlar Hasret Gürsoy, Sena 
Davaslıgil, Zehra Ülger, Aslı 
Saime Kayıhan da özel ödüle 
layık bulunmuş. Bu yıl ilk kez 
“Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” 
de verilmiş. Arçelik Eskişehir 
Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalar Tesisi ve Buzdolabı 
İşletmesi’nden çıkan atıkların 
geri dönüştürülüp plastik 
içinde dolgu maddesi olarak 
kullanılmasıyla çevre kirliliğinin 
önlenmesine katkıda bulunan 
Orkun Kaymakçı, Mustafa 
Sezer ve Aydın Dirican bu 
ödülün sahibi olmuş. İcat 
çıkartmaya devam edin, lütfen. 
İstanbul Aydın Üniversitesi 
(İAÜ) de üniversite tercih 
dönemi ile üniversite adayları 
için kolaylık sağlayacak bir 
uygulamayı hayata geçirmiş. 
İAÜ, hem sanal gerçeklik (VR) 
hem de artırılmış gerçeklik 
(AR) özelliklerini buluşturan 
mobil aplikasyon hazırlamış. 
Herhangi bir karekoda 
ihtiyaç duymayan uygulama, 
üniversitenin logosunun olduğu 
bir materyalin okutulmasıyla 
çalışıyor. IAU AR Reader ile 
kullanıcılar, artırılmış gerçeklik 
kartları ile uygulamanın 
içinde gezinmek için İAU ana 
kampüsünü 3D keşfedebiliyor, 
kampüsteki 360 derece sanal 
gerçeklik turuna katılabiliyor. 
IAU AR Reader, Android ve iOS 
için indirilebiliyor.  
Böylece gelelim ödüllere… 

HSBC Yatırım Araştırma Ekibi, 
en iyi araştırma ekiplerinin ve 
analistlerinin belirlendiği Extel 
2018 Anketi’nde “Gelişmekte 
Olan EMEA Ülkeleri - En İyi 
Araştırma Ekibi” seçilmiş. 
Bu yıl 45'incisi düzenlenen 
uluslararası araştırmada, 
Avrupa genelinde 2 bin 600 
portföy yönetim şirketi, 240 
aracı kurum ve Avrupa’nın 
dünya çapında en büyük 
bin 100 halka açık şirketi 
oy kullanmış. Global Mobile 
Suppliers Association (GSA 
- Küresel Mobil Tedarikçiler 
Birliği) 2018 Nisan sonu 
itibarıyla Gigabit 4.5G (LTE) 
için üç temel LTE-Advanced 
özelliğine yatırım yapan 52 
ülkeden 87 operatör belirlemiş. 
41 operatör, bu üç teknolojinin 
tamamını devreye almış ve 
bu teknolojilere dayalı ticari 
hizmetleri başlatmış. Gigabit 
LTE ağlarının referans alındığı 
ve en hızlı indirme ağlarının 
açıklandığı Mayıs 2018 
raporuna göre Turkcell, 1.2 

Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 
2 operatöründen biri olarak 
örnek gösterilmiş. Üç temel 
LTE-Advanced özelliğinin 
tamamını kullanan Turkcell, 
GSA veri tabanındaki en hızlı 
ağlar sıralamasında en üst 
sırada. Hitachi’nin yüzde 100 
iştiraki olan Hitachi Vantara 
da ‘IDC MarketScape: Dünya 
Genelinde Nesne Tabanlı 
Depolama 2018 Marka 
Değerlendirmesi’nde Hitachi 
Content Platform çözümüyle 
Liderler Kategorisi’nde 
yer almış. Bosch Güvenlik 
Sistemleri’nin en büyük 
entegratörü olan Securitas 
Grup şirketlerinden Bosell ise 
VIP Partner toplantısından 
ödüllerle dönmüş. Şirket, 
“Güvenlik Sistemleri” 
kategorisinde “En İyi Sistem 
Entegratörü Satış Performansı” 
ile “En Çok Büyüyen Bayi”; 
“Genel Seslendirme ve Acil 
Anons Sistemleri” ile “Video 
İzleme” kategorilerinde ise 
“En İyi Satış Performansı” 
olmak üzere toplam dört ödül 
almış. Mitsubishi Electric, 
çevre şartlarına dayanıklı bir 
IoT iletişim ağı olan XS-5R/
XS-5T ile Red Dot ödüllerinin 
Ürün Tasarımı kategorisinde 
“Best of the Best” ödülüne 
layık görülmüş, uluslararası 
tasarım dalında ilk kez aldığı 
“Best of the Best” ödülüyle art 
arda dört yıl Red Dot Tasarım 
Ödülü’nü de kazanmış. 

Gurur veren bu haberler 
sonrası, haftaya n’olur daha 
serinde buluşalım,  
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Arçelik, ‘başımıza icat çıkarın’ diyor

İtirazım var…
40 yaşını aşmış ve işsiz kalmış bilişimcilerin, iş 
arama sürecinde gözardı edilmesine itirazım 
var.





Applications for Deloitte’s 
Technology Fast 50 Program – 
Turkey, conducted in a global 
basis, began. The program will 
reveal technology companies 
fastest growing in the last 
four years and increasing the 

turnover, as it does every year.
Held the 13th time this year, 
Deloitte Technology Fast 50 
Turkey will determine the 
fastest growing technology 
companies. These companies 
will be able to get a chance 

to open up to Europe and the 
world by participating in the 
program’s international Deloitte 
Technology Fast 500 EMEA 
program. The applications will 
continue until 31 August 2018. 
Detailed information about the 

program and application form 
is available at https://fast50.
deloitte.com.tr/ 
Since 12 years, 23 different 
companies from Turkey entered 
the list of ‘Deloitte Technology 
Fast 500 EMEA’, moved their 

brand perception levels to an 
international level and won new 
connections. On the fastest 
growing list, Biotekno and 
Logic Bilişim were ranked first in 
‘Deloitte Technology Fast 500 
EMEA’ in 2009 and 2011.

According to the results of 
the 21st Global CEO Survey’s 
telecommunications sector, 
published by PwC this year 
as the “Prudent Optimist 
in the Corner Office”, the 
internet is changing the 
traditional telecommunications 
markets more and more. A 
very large majority of 83% 
of the leaders expect the 
change to come from direct 
or indirect opponents over 
the next five years. Three 
quarters of the participants 
expect fundamental 
technology changes, customer 
behavior changes and sector 
regulation, two thirds expect 
changed to be caused by 
distribution channels. 45% 

of the companies are “very 
concerned” about the speed 
of technological change and 
35% of companies are “very 
concerned” about the new 
companies. About 45% are 
worried about cyber threats 
and all of these ratios are 
above the averages in other 
sectors. Cyber attacks are 
a serious threat, especially 
for telecommunications 
companies, as 
telecommunication companies 
use their own data as well 
as the data of many other 
companies and customers.

According to the report; 
sector CEOs are maintaining 
optimism against the risks of 

digital change. More than half 
of the leaders (57%) think 
that global economic growth 
will be even better in 2018, 
considering that 2017 is a 
good year for global growth. 
The results of the survey are as 
the following:
• A vast majority of leaders 

expect change to come 
from direct or indirect 
opponents over the next 
five years.

• Four thirds of sector 
leaders expect change 
come from core 
technologies, customer 
behavior and sectoral 
regulations; the two thirds 
from the distribution 
channels.

• When leaders are asked 
for threats to their 
companies, 45% of the 
companies are “very 
concerned” about the 
speed of technological 
change and 35% of 
companies are “very 
concerned” about the new 
companies entering to the 
market.

• 45% of leaders are 
very worried about 
cyber threats, as 
telecommunication 
companies use their own 
data as well as data from 
many other companies and 
customers.

• In addition to digital 
change, CEOs are not 

particularly concerned 
about the risks to their 
companies.

• 50% of CEOs are worried 
about over regulation, 
47% worried about the 
increase in tax burden 
and 40% worried about 
terrorism.

• Telecom leaders continue 
to be optimistic about the 
Internet, with only 17% 
believing that restricting 
access to the internet is 
correct. However, many 
also state that countries 
reorient themselves to 
regional trade blocs by 
reemerging nationalism 
in certain rules and 
regulations.

BThaber Newspaper has a 
new addition to the events 
organized for the computer 
enthusiasts in order to get 
them a little out of their work 
life and support to their social 
life. On July 14th, Fenerbahçe 
Veteran Table Tennis Club 
Association cooperated and 
15 teams competed in a table 

tennis tournament sponsored 
by Morten IT Training 
Company. At the end of the 
day, the TP-Link team won 
the first cup. Bilişim AŞ took 
the second place and Sentez 
Business Solution A Team, 
the third. 6 Kare won the 
consolation prize.
Sentez Business Solution A 

Team (Bedri Dikici, Alper 
Çiçek), Sentez Business 
Solution B Team (Fatih 
Demirci, Furkan Süğlün), 
Karel A Team (Nuri Can, İdris 
Kuzkaya), Karel B Team (Ömer 
Faruk Cengiz, Onur Erişgen), 
Artpro (Ferhat Özdağ, Coşkun 
Hendem), CMC A Team(Enes 
Özkaya, Ali Özdemir), CMC B 

Team (Kürşat Karadaş, Yakup 
Demir), Armolis Bilişim (Tolga 
Bodrum, Kaan Adamey), 6 
Kare (İsmail Yaşar, Bülent 
Tuğrul Yüksel), Türkkep 
(Yunus Emre Karaal, Mücahit 
Zengin), Acron Bilişim (Berk 
Akar, Ömer Kaan Sevinç), 
TP-Link (Ali Dinçer, Aldülkerim 
Yıldırım), Experian (Harun 

Doğan, Nagihan Odak), Bilişim 
AŞ (Murat Karaman, Hüseyin 
Erdağ), BThaber (Ferit Çelik, 
Efe Çevikoğulları)
The events that BThaber 
Newspaper brings together 
the computer enthusiasts 
will continue with new 
organizations in the coming 
days.
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Basic Needs Association 
(TİDER), which distributes 
the product donations made 
by companies that bring 
together the basic needs 
such as food, clothing, and 
stationery with the poor, 
carries out these works 
within a retailing model. 
While shopping with 
coupons that distributed to 
the poor in order to be valid 
in the stores established 
in different regions, the 
technology infrastructure that 
is created prevents wastage. 
Founder and Chairman of 

TİDER Serdar Süzer, on the 
work they have done and the 
technology platforms they 
have created, said:

“Today, the world’s most 
important problems include 
food waste. One third of 
the food produced in the 
world goes to waste. Food 
banking is being used all over 
the world as a means of the 
war on starvation. We are 
fortunate that Turkey is not a 
country with a deep hunger 
levels compared to the rest of 
the world. There are few of 

our people living below the 
hunger threshold, but there 
are about 30 million people 
living below the poverty line 
in Turkey. Unfortunately, 
there is a serious waste of 
food in our country even 
though we have all the 
people who are needy and 
all around the world. With 
our experience in the Support 
Market, we decided to 
develop a technology-backed 
solution that would address 
the difficulties that food 
banks face when reaching 
institutional donors. Retailers 

and producers may have 
difficulty accessing food 
banks if they wish to be 
present at various donations.

Our developed Support 
Cloud Platform is the solution 
to this problem. Food 
producers, wholesalers and 
retailers who want to donate 
are on the supply side. 
On the other side, demand 
banks, animal shelters 
and biogas plants can 
join this platform. Within 
the framework of the 
agreements we have made 

with producers, wholesalers 
and retailers, companies 
are classifying their 
products according to their 
qualifications. 

The products are divided 
into sections as ‘Things can 
be consumed by the poor’, 
‘things to be sent to animal 
shelters’ and ‘things to be 
transmitted to biogas plants’ 
and they direct to the related 
institutions through us. 
We give them support for 
sorting out products and 
referral to agencies.”

Nowadays, besides 
conventional safety, the need 
for cyber security experts 
is increasing exponentially, 
as the cyber security is also 
on the agenda. İstanbul 
Aydın University and SODER 
Information Technologies 
collaborated and started 
a training program with 
job guarantee to meet 
the need for 50 thousand 
cyber security experts. 

Doğan Güneş, General 
Manager of SODER 
Information Technologies, 
said that: “There is a serious 
employment gap in the 
field of cyber security. State 
institutions should fill a part 
of this gap by outsourcing 
from the private sector.” He 
also emphasized that the 
academic staff of experts 
in the field and academic 
knowledge of İstanbul Aydın 

University and SODER’s 
IT industry experience 
collaborated and planed a 
cyber security training with a 
total of 60 hours.

“We foresee the private 
and public sector will need 
50 thousand cyber security 
experts.” said Güneş and 
added that experts defined 
as “white hackers” to fight 
for cyber security and cyber 

threats are trained for the 
good purposes. Güneş 
expressed that: “Even though 
the interest is thought to 
come from graduates of 
science, math and computer 
sciences; the training does 
not require much technical 
infrastructure. Anyone with 
a basic level of computer 
knowledge can come to 
our trainings if they are 
interested in cyber security 

and want to specialize in 
that area.” Güneş told that: 
“20 people can join to our 
first program. We give the 
job guarantee to those who 
participate in this training 
and pass the final exam. 
Entry level salaries of cyber 
security experts vary from 4 
to 5 thousand TL. The salaries 
of those who gain experience 
and specialization are up to 
15-20 thousand TL.”

‘Support Cloud’ solution struggles with
waste and poverty 

Public and private sector employment
gap should be closed 
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