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Teknoloji Platformları, güncel ‘’Teknoloji’’ konularının paylaşıldığı Etkinliği, BThaber Özel Dosyası ve Ek Yayını ile etkileşimli bir paylaşım platformudur.
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Kurumsal yetkinliği geliştirmek bizim misyonumuz
 

Teknoloji artık herkes için var, herkes için bir gereklilik ve bundan 
kaçış yok. Bu gerçek paralelinde Bilişim Zirvesi Şirketi olarak 2016 
yılında Teknoloji Platformları ile önemli farkındalıklar yarattık, 
bunun bilincindeyiz. Hem de birçok başlıkta… Bilgi ve doküman 
yönetiminden finansta dijital inovasyona, e-Dönüşüm kapsamında 
kamuda BT yönetişiminden biyometri ve önemi kaçınılmaz olarak 
artan güvenliğe, dijital dönüşüm ve mobiliteden IoE - Internet of 
Everything başlığında birçok etkinliği sizlerin katılımı ve ilgisi ile hayata 
geçirdik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, teknolojiyi takip etmek ‘en yeni’ 
ya da ‘en pahalı’ olanı almaktan çok daha fazlası… Temelde bir anlayış 
değişimi söz konusu, kendini ve hedeflerini bilmek ön planda. İşte biz 
de bu gerçekleri ve gereklilikleri bilerek gündemlerimizi belirledik, 
2017 yılı için de belirlemeye devam ediyoruz. Zira biliyoruz ki, her 
ölçekte şirket teknolojiyi takip edebilir, yeterli bilgisi ve net öncelikleri 
olursa hem kurumsal verimini artırır hem de rekabette öne geçme 
imkanını beraberinde getirir.  İşte tüm bu gerekçeler ve gerçekler 
ışığında, 2016 yılında hayata geçirdiğimiz başlıkları, 2017 yılında da 
geliştireceğiz ve kurumsal verimlilik için iş dünyası ile işbirliğimizi tüm 
gücüyle devam ettireceğiz. Teknoloji Platformları’nda binlerce kişiyi, 
alanında uzman isimlerle buluşturduk ve biliyoruz ki bu buluşmaların 
devamlılığı esas olmalı. Bu gerçekten yola çıkarak, 2016 ve öncesinde 
olduğu gibi, 2017 yılında da her ölçekten kurumsal şirketle farkındalık 
yaratma yolculuğumuz devam edecek. Kurumsal verimlilik kadar 
önemli olan gerçek, Türkiye ekonomisinin gelişimi, istikrarı ve bu 
gelişimin atardamarı olan kurumsal verimliliği pekiştirmek. Bunun yolu 
yetkin, doğru teknoloji kullanımı ve biz de bu noktada rehber olmayı 
sürdüreceğiz.

 

Sevgi ve Saygılarımla

Neslihan Aksun

İçerik ortamlarının kardeşliği…
 

Teknoloji hayatımızın her anına girmiş durumda. Sosyal ve iş hayatımızın genlerinde artık bilişim 
teknolojileri var. Çok büyük bir hızla gelişen teknolojileri takip edebilmek için yöneticilerin en etkili 
kaynağını yayınlar ve etkinlik platformları oluşturuyor. Yöneticiler, teknoloji içeriklerine bilişim 
yayınları ile kağıt ortamında, düzenlenen etkinlikler ile de salon ortamlarında sahip oluyorlar. Bu iki 
içerik ortamını birbirinin rakibi değil, birbirlerini destekleyen platformlar olarak görüyoruz. İşte bu 
iki platforma da sahip olan BTHaber Şirketler Grubu, BThaber Gazetesi ve Bilişim Zirvesi tarafından 
düzenlenen çeşitli etkinlikleri ile Türkiye’nin en köklü teknoloji içerik sunucusu görevini yıllardır 
başarıyla sürdürüyor.

Bilişim Zirvesi’nin önemli etkinlik markalarından bir tanesi olan Teknoloji Platformları, her yıl farklı 
teknoloji konularını ele alan etkinlikleriyle yöneticileri yeni gelişmeler hakkında bilgilendiriyor, bilişim 
profesyonellerinin yanı sıra farklı birim yöneticilerini de bilişim şirketleri ile buluşturuyor. BThaber 
olarak, Teknoloji Platformları’nın ele aldığı konularda hazırladığımız dosya çalışmalarıyla ve etkinlikte 
ortaya çıkan içerikleri detaylı olarak okuyucularımıza aktarmaktan gurur duyuyoruz.

Tüm dünyada iş dünyası dijitalleşiyor, yeni süreçler yeni teknolojiler geleceğimizi belirliyor. Geleceğimizi 
çizen bu dönüşüm esnasında ise Dünya Ekonomisi yeni bir evrim geçiriyor. Bu evrime öncülük ve 
aracılık eden teknolojiler bize yaşam döngüsünde yepyeni ufuklar gösterirken görüyoruz ki artık yeni 
teknolojiler de kendi evrenlerinde bir network ağı gibi birbiri ile entegre çalışıyor. Bundan yola çıkarak 
yapılandırdığımız Teknoloji Platformları kapsamındaki Konferanslarımızda, bu süreçlerde geleceği 
işaretleyen teknolojileri kendi özelinde dinleyicileri ile buluşturuyoruz.  2016 yılında Finans’ta Dijital 
İnovasyon, Bilgi ve Doküman Yönetimin Geleceğine, Internet of Everything, Kamuda BT Yönetişimine, 
Biyometri ve Güvenlik, Dijital Dönüşüm ve Mobil olmak üzere farklı konularda bir başına koşan ancak 
yılı tamamladığında bir bütünü oluşturan teknolojilerin tamamını görüyoruz.  Bu konular devamında bizi 
Endüstri 4.0 devrimine getirdi.

Tüm süreçlerin dijitalleştiği, birbiri ile konuşan teknolojilerin değişim ve geçiş sürecinde Teknoloji 
Platformları aynı perspektifte aynı planlama ve aynı güç ile sürdürecek. 2017 yılında yine Platformlarda 
Dünya’dan Türkiye’ye, ülkemizdeki planlamalardan bizi bekleyen çözümlere kadar çok geniş bir 
perspektifte geleceğimizi ve teknolojinin getireceği döngüyü, tüm evreleri ile 360 derece konuşmaya 
devam edeceğiz. 2017 Teknoloji Platformlarında görüşmek üzere…

Talar Süslü
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2016 yılında; Bilgi ve Doküman Yönetimi, Finansta Dijital İnovasyon, Kamuda 
BT Yönetişimi, Biyometri ve Güvenlik, Dijital Dönüşüm ve Mobil, IoE - 
Internet of Everything temalarında 6 farklı platform etkinliği gerçekleşmiştir. 
İçerik gücünü BThaber yayıncılığından alan bu zincir etkinlikler 2006 yılından 
bu yana sürekli düzenlenmekte olup, araştırma ve pazarlama gücünü de M2S 
Pazarlama ve Araştırma Şirketinden elde eder. 20 yılı aşan birikimi ile Bilişim 
Zirvesi etkinlikleri süreklilik ve samimiyet ilkesi ile sürekli kendini yenileyerek 
odakta kalmayı başarmıştır. 2016 yılı içinde gerçekleşen Teknoloji Platformları 
etkinliklerinde Ankara ve İstanbul olmak üzere 1000’in üzerinde doğru 
profilli katılımcı yer almıştır. 2016 yılında bu gücü ICT Summit – 16. Bilişim 
Zirvesi etkinliği içerisine de taşıdık. Zirvenin gücüyle birleşen köklü platform 
etkinlikleri Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmiş olduğumuz 16. Bilişim 
Zirvesi içerisinde paralel salonlarda, 200’ü aşan konuşmacısı, 3000’ü aşan 
katılımcı sayısı ile gündemi oluşturan farklı tema başlıklarında tam 17 platform 
etkinliğini de extra olarak gerçekleştirmiş olduk.
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Kurumların en değerli varlığı olan 
bilginin, en etkin şekilde korunması, 
işlenmesi ve muhafaza edilmesi 
gerekiyor. Bu nokta da kurumlar 
için hayati önem taşıyan bilgi ve 
doküman sistemlerinin yönetimi, 
kurumların rekabet ortamında öne 
çıkmalarını sağlayarak; iş süreçlerini 
takip etmelerini kolaylaştırıyor 
ve minimum maliyetle maksimum 
verimlilik elde etmesini sağlıyor. 
Rekabetçi piyasa koşullarında değişen 
pazar dinamiklerine ve dijitalleşmenin 
tetiklediği kitlesel değişime ayak 
uyduran kurumlar, karar alma 
süreçlerini basitleştirmek, hizmet 
kalitesinin arttırmak ve zamanı 
daha verimli bir şekilde kullanmak 
için bilgi ve doküman yönetimi 
alanına yatırımlarını arttırıyor. Yeni 
teknolojiler, şirketlerin rekabet etme 
güçlerini değiştirirken, bilgiye sürekli 
ve hızlı erişim sağlayan kurumlar, 
kendilerini bir adım daha ileriye 
taşıyor.

Bilgi ve doküman 
yönetiminde yeni eğilimler
 
25 Şubat’ta Hilton İstanbul 
Bosphorus Convention Center’da 
gerçekleşen Bilgi ve Doküman 
Yönetimi Teknoloji Platformu’nda 
bilgi ve doküman yönetiminin 
döngüsü, dijital dönüşüm ve içerik 
yönetimindeki yeni yaklaşımlar, 
e-ticarette dijital belge ve bilgi 
yönetimi, bulutta bilgi paylaşımı ve 
elektronik belgelerle yaşamanın 
nasıl bir şey olduğu gibi konular 
konuşuldu. Katılımın yoğun olduğu 
etkinliğin sonunda izleyicilere Canon 
ve Quadro’dan hediyeler verildi.
200 kişinin katılımıyla gerçekleşen 
platform Bilişim Zirvesi Genel 
Müdürü Neslihan Aksun’un 
gerçekleştirdiği açılış konuşması ve  
ardından etkinliğin Platin Sponsoru 
Canon Eurasia’dan Genel Müdür 
Wilbert Verheijen görüntü yakalama 

ve görüntüleri yazdırma sistemleri 
konusunda verdiği bilgiler ile başladı. 
Doküman yönetimi pazarında 2015’te 
Türkiye’deki pazar payında birinci 

sırada yer alan Canon’a göre bilgi 
hacmi yıldan yıla yüzde 56 büyüyecek.
Sahibinden.com Servis ve Müşteri 
Deneyimi Yönetim Müdürü Elif 

Kavran, Sahibinden.com’un e-arşiv 
faturaya, e-devlete ve e-faturaya 
nasıl geçtiğiyle ilgili detaylı bilgi verdi. 
Basılı faturaların büyümekte olan bir 
şirkette oluşturduğu yüke değinen 
Kavran, e-arşiv faturanın ulaştırma 
sorunlarına çözüm getirdiğini 
detayları ile beraber paylaştı.
Elif Kavran’ın ardından kürsüye Aksis 
Satış ve Pazarlama Grup Müdürü 
Mithat Göksel ve Aksis Ürün 
Yöneticisi Ali Yıldırım çıktı. Mithat 
Göksel, Aksis’in akıllı içerik yönetimi, 
kayıtlı elektronik posta, doküman 
sınıflandırma ve veri işleme gibi 
geniş bir yelpazede hizmet verdiğini 
belirten Ali Yıldırım, yeni ürünleri 
Dox’un fark yaratan özelliklerine 
değindi.
Dox tanıtımının ardından kürsüye 
Bilkom İş Uygulamaları Uzmanı Seda 
Özeren ile Bimser Ürün Müdürü 
Onur Kızılyel çıktı. Onur Kızılyel, 
“Marmaray” adı verilen projesinden 
bahsetti. eBA ürünüyle kağıtsız ofise 
nasıl dönüşülebileceğini ve ne gibi 
faydalar sağlayacağını anlatması için 
mikrofonu Seda Özeren’e devretti. 
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BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ
TEKNOLOJİ PLATFORMU
VERİMLİLİĞİN ANAHTARI BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ

Canon Eurasia’dan Genel Müdür 
Wilbert Verheijen
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Canon İş Çözümleri Danışmanı 
Bora Şar

“Operasyona bir yerden 
dâhil olan bilgi sisteminde 
kullanıcılar yürüttükleri 
günlük operasyonlardaki 
iş yükünün ve hata riskinin 
azalmasını fark ederek, iç 
yönetimlerine konu ile ilgili 
kendi taleplerini iletiyorlar. 
Bu durum iç yönetim için 
bilgi yönetim sistemlerini 
diğer departmanlarda 
kullanılması adına, 
otomatik bir farkındalık 
yaratığı gibi aynı 
zamanda karar vericiler 
için gelen taleplerin 
raporlar ile maliyetler 
değerlendirmesinin 
yapılmasını çok 
kolaylaştırıyor. “
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Forrester Research, e-Ticaret ve 
Dijital Stratejiler Direktörü Ömür 
Topaç, Forrester’ın müşteri odaklı 
stratejiler geliştirme konusunda 
araştırma ve danışmanlık hizmeti 
verdiğini söyleyerek konuşmasına 
başladı. Bilgi ve doküman yönetimini 
nasıl tanımladıklarından bahseden 
Ömür Topaç, Forrester’ın yaptığı 
anketlerin sonuçlarına dayanarak 
firmaların ve yöneticilerin doküman 
yönetimi ve içerik yönetimiyle ilgili 
duruşlarını, ihtiyaçlarını, yatırım 
alma kararlarının nedenlerini 
izleyicilere aktardı.
Eczacıbaşı Baxter Bilgi Teknolojileri 
Müdürü Utku Atak, Canon 
doküman ve baskı yönetimleri 
projesinden bahsetti. Eczacıbaşı 
Baxter’ın yüzde 50 Baxter – yüzde 
50 Eczacıbaşı ortaklığı olduğunu 
söyleyen Atak, proje öncesinde çok 
sayıda yazıcı bulunan kurumlardaki 
yazıcı sayısını büyük oranda 
düşürmeyi başardıklarını aktardı. 
119 yazıcıdan 17 cihaza düşülmesini 
sağlayan bu projeyle beraber tüm 

hizmetin devam ettirilebildiğinin 
bilgisini verdi. Tek cihaz tipi, tek 
yazılım ve tek sürücüyle hizmet 
verdiklerini söyleyen Atak, 
konuşmasını sonlandırdı.
Bir sonraki sunumu Sinpaş GTO 
Bilgi Teknolojileri Müdürü Hakan 

Cem Topal gerçekleştirdi. Bulut 
bilişim projeleri hakkında bilgi 
veren Topal, bulut bilişim altyapısı 
üzerinde kullanılan doküman 
yönetimi sisteminin ayrıntılarına 
değindi. Bulut bilişimden 
insanların korkmaması gerektiğini 

söyleyen Hakan Cem Topal, 
bütün teknolojilerin buluta doğru 
yöneldiğini ve artık kurumların 
buluta yatırım yapmaları gerektiğin 
belirtti. 
Platformun son sunumunu Milli 
Kütüphane Yönetim Bilgi Sistemleri 
ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Hakan 
Ünlü gerçekleştirdi. Kitap, dergi, 
harita gibi çok sayıda içeriği 
dijital ortama aktarıp muhafaza 
etmeyi ve aynı zamanda kolaylıkla 
erişilebilmeyi hedefleyen dijital 
kütüphaneden bahseden Ünlü, 
sesli kitapların, konuşan kitaplığın 
ve kayıtlı taş planların da dijital 
kütüphanede yer aldığını söyledi. 
Arama konusunda OCR, OLR ve 
nesne tarama gibi yöntemlerden 
faydalanıldığını anlatan Hakan Ünlü, 
konuşmasını sonlandırdı.
BThaber Gazetesi Yayın 
Koordinatörü Ayhan Sevgi’nin 
moderatörlüğünde gerçeleşen 
panelde, Aksis Satış ve Pazarlama 
Müdürü Didem Demirkaya, 
Forrester Research, e-ticaret ve 
Dijital Stratejiler Direktörü Ömür 
Topaç, Canon Euraisa İş Geliştirme 
Müdürü Sinan Karabacak ve Milli 
Kütüphane Yönetim Bilgi Sistemleri 
Bilgi İşlem Şube Müdürü Hakan 
Ünlü bilgi ve doküman yönetimiyle 
ilgili değerli görüşlerini paylaştılar.

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ
TEKNOLOJİ PLATFORMU
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Finans sektörü, dijital yenilikleri en 
yakından takip eden sektör dersek, 
abartmış olmayız. Hele de Türkiye 
özelinde teknolojik yeniliklere 
uyum hızı ile beklentileri de sürekli 
yükselen müşteriler, finans dünyasına 
yol gösteriyor. Finans sektörü bu 
yönüyle sadece kendi iç yapısında 
BT yetkinliğini artırmak için bilişim 
yatırımları yapmakla kalmıyor, müşteri 
beklentilerini takip edip bunlara hızlı 
dönüşler yapabilmek için ya kendi 
içinde çalışmalar yapıyor ya da bu 
konuda dış kaynak kullanımını tercih 
ediyor. Türkiye, finansal ürün ve 
çözümleri ile birçok ülkeye fark atıyor 
ve bunda finans kurumlarının uzmanlığı 
kadar, bu kurumların tercih ettiği 
bilişim şirketlerinin yetkinliğinin de 
payı var. Düzenleyici kurumlar da bu 
gelişimin bir diğer itici gücü.
Bundan sonra ise finans sektörünün 
dijital yolculuğunda paydaşları daha 
da artacak ve bunda, yine gelişen 
teknolojik eğilimler belirleyici olacak. 
Bunun ilk akla gelen örneği giyilebilir 
teknolojiler ve sırf bu başlıkta bile 
dünyada ‘fintech’ olarak nam salan 
‘finans odaklı girişimler’ sayıca artacak. 
Şu dönemde Türkiye’de sayısı sınırlı 

bulunan ‘fintech’lerin ilerleyen süreçte 
artacağına sektör temsilcileri kesin 
gözüyle bakıyor. 

Finans Sektörünün 
Teknolojik Geleceği

Bilişim Zirvesi tarafından düzenlenen 
Teknoloji Platformları’nın ikinci ayağını 
Finansta Dijital İnovasyon Platformu 
etkinliği oluşturdu. Etkinliğin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Moka 
Ödeme Kuruluşu Genel Müdürü 
Selim Güsar, finansta 2016 yılındaki 
beklentiler konusunda önemli 
bilgi verdi. Fintech ‘in en önemli 
eğilimlerden olacağını vurgulayan 
Güsar, konuyla ilgili olarak girişimci 
sayısının artacağının da altını çizdi. 
Brocade Türkiye ve Yunanistan Ülke 
Müdürü Feyyaz Atalay sunumunda, 
tüm gelişmelere ayak uydurabilmek 
için güçlü bir sistem altyapısının 
olması gerektiğini belirterek,  yeni 
nesil şebekeler ve yazılım tanımlı ağlı 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Daha sonra söz alan Vega Bilgisayar 
Hizmetleri Genel Müdürü Okan 
Emir de bankacılık yasal raporlama 
çözümlerinde başarı hikayeleri başlıklı 

bir sunum gerçekleştirdi. 
VMware Türkiye İş Geliştirme 
Müdürü Ayhan Turhan da 
yazılım tanımlı ağlar ve ağ 
güvenliğindeki yeni eğilimler 
konusunda bilgi verdi.
Etkinliğin ikinci bölümünde 
ise gerçekleştirilen Finans 
Sektörünün Teknolojik 
Geleceği konulu panele 
konuşmacı olarak Moka 
Ödeme Kuruluşu Genel 
Müdürü Selim Güsar, Vega 
Bilgisayar Hizmetleri Genel 
Müdürü Okan Emir ve 
etkinliğin Altın Sponsoru Viva 
Bilgi Teknolojileri’nden İş 
Geliştirme Direktörü Mehmet 
Göktaş katıldılar.
Müşterinin bankaya gelmesi 
devrinin bittiğini belirten Selim 

Güsar, özellikle giyilebilir teknolojilerin 
önümüzdeki dönemde bu sektöre 
önemli bir ivme kazandıracağı bilgisini 
verdi.
Mehmet Göktaş da finans alanında 
teknoloji kullanımı konusunda önemli 
bir değişimin yaşandığını belirterek, 
şunları kaydetti:
“Gelişen dünyada güvenlik ve 
güvenilirlik konusu her geçen 
gün önem kazanıyor. Bankalar ve 
finans kuruluşlarının kendilerini 
modernize ederken yazılım tanımlı 
veri merkezlerine kavuşmakla ilgili 

dönüşüm geçirmeleri gerekiyor. 
Yazılım tanımlı veri merkezi kurulması 
konusu güvenlik ile ilgili soruları 
yanıtlayabilmek için bir platform 
olacaktır. Finans kuruluşlarının bu 
konuda önceliklerini de belirlemesi 
gerekmekte.”
Okan Emir ise “Hızlı ürün geliştirme 
bir bankayı diğerlerinden ayıracak 
önemli bir etken olacak. Müşteri 
açısından baktığınızda size özel hareket 
eden yaklaşımlar ön plana çıkmalı ve 
banka müşterisini tanımalı” dedi.
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Garanti Bankası
Genel Müdür Yardımcısı

Didem Dinçer Başer

“Garanti İnternet Şubesi, bir 
şubede yapılan neredeyse tüm 
işlemleri sunan yapısıyla fiziksel 
bir şubeye yakın. Buna bağlı olarak 
Cep Şubesi de kullanım anlamında 
İnternet Şubesi’ne yaklaşmış 
bulunuyor. 

Bu da gösteriyor ki, müşterilerimiz 
İnternet Şubesi’ni yatırım, fon 
alış-satış ya da döviz işlemleri gibi 
daha çok zaman gerektiren işler 
için kullanırken, Cep Şubesi’ni 
mobil alışkanlıklarıyla doğru 
orantılı olacak şekilde, hareket 
halindeyken daha rahat ve hızlı 
yapabilecekleri işlemler için tercih 
ediyorlar.”

Brocade Türkiye ve
Yunanistan Ülke Müdürü

Feyyaz Atalay 

6
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Günümüzde büyüme ve gelişme 
ancak BT teknolojileriyle, desteğiyle 
ve yönetişimiyle gerçekleşebilmekte. 
Kamu yönetişimi denildiğinde; artık 
bir yapbozdan çok her biri birbirini 
destekleyen ve tüm parçaların diğer 
parçalarla bir ve entegre olduğu 
karmaşık bir yapıdan bahsedilebilir. 
BT yönetişimi ise bu karmaşayı en 
aza indirgeyebilmek için karmaşanın 
ortaya çıkarmış olduğu risk ve 
tehditleri fırsatlara dönüştürebilir. 
Diğer yandan bilgi güvenliği, 
verilerin bütünlüğü ve güvenilirliği, 
kişisel verilerin korunması, 
verimlilik, etkinlik, kalite ve 
değişen mevzuata uyum gibi 
başlıklarda yaşanan sorunlar da 
BT yönetişiminin önemini giderek 
artırmakta. Bilgi güvenliğine ilişkin 
riskler de, ancak kamuda ideal 
bir BT yönetişimi ile yönetilebilir 
duruma gelebilir. 

Kamuda yatırımlar hız 
kesmeden devam ediyor

BThaber Şirketler Grubu’nun 
etkinlik şirketi Bilişim Zirvesi, 
sektörde büyük ilgi gören 
Teknoloji Platformları’nın Ankara 
ayaklarından birini 23 Mart 
2016 tarihinde Swissotel’de 
“Kamuda BT Yönetişimi Teknoloji 
Platformu” başlığındaki etkinliğiyle 
gerçekleştirdi. Etkinlik, özel 
sektörden kamuya büyük bir 
kalabalığa ev sahipliği yaptı. 
200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan 
Platform, BTHABER Şirketler 
Grubu başkanı Murat Göçe’nin açılış 
konuşması ile başladı. Konuşmasında 
kamu alanındaki yatırımların hızla 
devam ettiğini vurgulayan Göçe, 
“Pazar araştırmaları gerçekleştiren 
grup şirketimiz M2S’den aldığım 
bilgiye göre, Türkiye’de bilişim 
pazarının  2016 yılında yüzde 
9.5 büyüyerek 85 milyar TL’yi 
geçmesini bekliyoruz. Bu pazarın 
ağırlıklı kısmı olan iletişim 

teknolojileri pazarında ise 4.5G 
nedeniyle yapılacak yatırımlarla, 
telekom pazarının büyüyeceğini 
öngörüyoruz. Yazılım pazarında; 
iş analitiği, mobil uygulama, veri 
güvenliği, hizmet pazarında ise; 
bulut üzerinden yedekleme ve  
barındırma  hizmetlerinin büyümesi 
bekleniyor. Kamu sektöründe; özel 
bulut altyapısına yönelik yatırımlar, 
özel sektörde ise 
bulut servislerinin 
kullanımı 
yaygınlaşacak. 2017 
yılında da; Türkiye 
pazarında buluta 
bağlı servislerin sayısı 
ve çeşitliliği artacak” 
dedi.
Dışişleri Bakanlığı 
Bilişim Teknolojileri 
Daire Başkanı ve 
Elçi Haldun Koç ise 
“Dışarıdan bir gözle 
e-Devlet” sunumunu 
gerçekleştirdi. 
Koç, e-Devletin 
kurumların birlikte 
çalışabilmeleriyle 
anlamlı hale 

geldiğinin altını çizip eşgüdümün 
önemine vurgu yaptı Koç ayrıca 
bakanlığın e-Vize, EBYS – Belge 
Arşiv ve Konsolosluk Otomasyonu 
örnek projeleriyle ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu. 
TÜRKSAT Genel Müdürü Prof. 
Dr. Ensar Gül, güçlü bir ülke 
olmanın yolunun yazılımdan 
geçtiğini vurguladı ve sözlerine 

şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
yazılımcıları dünya standartlarında iş 
üretiyor ama yazılım ihracatı kötü 
durumda. Bunu artırmanın yollarını 
aramalıyız. Eğer proje yönetimini iyi 
yapamazsanız, geniş ölçekli yazılım 
gerçekleştiremezsiniz. Yazılım 
projelerinde, proje yönetiminin 
öneminin kavranması gerekiyor. 
TÜRKSAT olarak işimiz proje 
yönetimi yapmak. Devletten proje 
alıp özel sektöre yaptırıyoruz ve 
onların tecrübelerini artırıyoruz. 
Türkiye’deki başarılı yazılım 
projelerini yurt dışına ihraç etmek 
istiyoruz.”
QlikView Satış ve İş Ortağı 
Yöneticisi Can Doğu, e-Devletten 
a-Devlete hızlı geçişten bahsederek 
‘Qlik’ ile kurum ve kurum 
dışındaki farklı veri kaynaklarına 
erişilebileceğini kaydetti. “Hız; 
hayatımızdaki yeni ‘normal’” diyen 
Hewlett Packard Enterprise Yazılım 
Teknik Danışmanı Alev Aydın, 
kurumlardaki dijital dönüşüm 
yolculuğunu anlattı. Aydın, artık 
BT’nin kurum içi iş ortağı olmasının 
beklendiğinin altını çizerek 
firmaların 4 ana dönüşüm alanını 
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Canon B2B Pazarlama Müdürü 
İsmet Özdemir

“Bilgiyi saklamak kadar ona 
istenildiği anda hızla erişebilmek 
de önemli. Bilgiyi saklamak 
günümüzde üstesinden 
kolaylıkla gelinebilir sorun. 
Bilginin elektronik ortama 
aktarılması ya da elektronik 
olarak oluşturulmasından önce 
bu bilgilere kolaylıkla erişmek 
kurumların veya özel sektörün 
en hayati meselesi. Bilgi; 
yüzde 56 büyüdü. Bilgide artış 
olmasına rağmen eğer bu bilgi 
arandığında bulunabilir değilse, 
bilgi değerliliğini kaybediyor. 
Bilginin değerinin korunabilmesi 
için arandığında bulunabilir olması 
büyük önem taşıyor.“ 

Dışişleri Bakanlığı Bilişim 
Teknolojileri Daire Başkanı ve Elçi

Haldun Koç

“Son dönemde küresel olarak yaşananlar, 
ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki 
hassasiyetler, siber güvenlik konusunu 
gündemin üst sıralarına taşıyor. Bu konuda 
kabul gören genel gerçek, ülkelerin 
otomasyon sistemlerine ya da gizli 
verilerine yönelik saldırıların, maliyetleri 
bakımından ölçülemez zararlar verebildiği. 
Bu durum siber uzayın artık yeni bir 
mücadele alanı haline geldiğini açıkça 
ortaya koymakta. Tüm kamu kurumlarını 
yakından ilgilendiren bilgi güvenliğinin 
sağlanması, hassas verilerin saklanması, 
kamu hizmetlerinin sunulduğu otomasyon 
uygulamalarının siber saldırılara karşı 
etkin biçimde korunması artık bilişim 
uzmanlarının sürekli tartıştığı konuların en 
başında yer alıyor.”

8
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şöyle sıraladı: Dönüşün, Koruyun, 
Etkinleştirin, Güçlendirin
Etkinliğin Platin Sponsoru Canon 
Eurasia’dan B2B Pazarlama Müdürü 
İsmet Özdemir, müşteri ihtiyaçlarını 
saptayıp bu doğrultuda donanım ve 
yazılım ihtiyaçlarını sağladıklarına 

dikkat çekti. Özdemir, “Amacımız; 
ihtiyacınız kadar yazılım ve donanım 
sağlamak” şeklinde konuştu.
Canon yazıcı çözümleri hakkında 
bilgi veren Canon Eurasia 
Ürün Uzmanı Ceyda Çetin, 
“Kullanıcılardan gelen geri 

dönüşlerle değişiklikler yapıyoruz” 
ifadesini kullanarak, DMO’da 
satılan modelleri de olduğunu 
söyledi. EBYS ve TS13298: 2015 

ile Yenilikçi Yaklaşımlar: DOX 
sunumunu gerçekleştiren Aksis Satış 
ve Pazarlama Grup Müdürü Mithat 
Göksel ve Aksis Ürün Yöneticisi 
Ali Yıldırım detayları paylaştılar. 
5 milyarın üzerinde belgenin, 
kurdukları sistemlerde çalıştığının 
altını çizen Göksel, hem yazılım hem 
de donanım tarafında Türkiye’nin 
önde gelen firmalarıyla çalıştıklarını 
söyledi EBYS’nin yazışmaların 
standartlaşmasını sağladığına dikkat 
çeken Yıldırım, ‘DOX Cloud’un 
maliyet tasarrufu sağladığını açıkladı. 
Canon Eurasia İş Çözümleri 
Danışmanı Bora Şar, verinin 
güvenliğinin altını çizerek ‘Bilgi ve 
Doküman Yönetiminde Yeni Nesil 
Çözümler’i anlattı ve görevinin 
donanım çözümleriyle yazılım 
çözümlerini birleştirmek olduğunu 
söyledi. Fujitsu Proje Yöneticisi 
Gözde Sümer, başarı öyküsü olarak 
‘Garanti’yi katılımcılarla paylaştı ve 
‘PalmSecure’ cihazının nasıl tercih 
edildiğini anlattı. Sümer, “Kamunun 
da bu tür projelere ihtiyacı olduğunu 
düşünerek farkındalık yaratmak 
istedik” açıklamasını yaptı. 
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Hewlett Packard Enterprise Yazılım Teknik Danışmanı
Alev Aydın
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Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi, 
23 Mart 2016’da “Kamuda BT 
Yönetişimi Teknoloji Platformu” 
paralelinde “Biyometri ve Güvenlik 
Teknoloji Platformu” isimli 2 
ayrı konferans dizisini Ankara 
Swissotel’de gerçekleştirdi.  Kamu 
ve özel sektör kurumlarından çok 
sayıda kişinin katılımcı olarak yer 
aldığı konferanslarda, kamu söz 
sahibi ve karar vericileri, özel sektör 
yöneticileri ve teknoloji devlerinin 
seçkin konuşmacıları ile birlikte 
yeni eylem planlarında teknoloji 
yapılanmasına verilen önem ve 
bu alanda yapılmakta olan yatırımları 
konuşuldu. e-Devlet alanındaki tüm 
teknolojik konulardaki gelişimler 
güncel biyometri projeleri ile beraber 
ele alınarak, veri güvenliğinden sistem 
seçimine kadar pek çok konu kıdemli 
söz sahipleri tarafından paylaşıldı. 

Güvenlik, biyometri ile değer 
kazanıyor

Biyometri ve Güvenlik Teknoloji 
Platformu’nun açılış konuşmasında yer 
alan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet 
Sunum Genel Müdürü Lütfi Aydın, “SGK 
Süreçlerine Yeni Teknolojilerin Entegre 
Edilmesi” başlıklı konuşmasında BT’nin 
kamu hizmetlerinde etkin kullanımının 
önemli faydalar sağladığına değindi. Lütfi 
Aydın, SGK reformu öncesi farklı ve 
dağınık bir yapıdan, bugün yetkin bir 
yapıya kavuşulduğunun altını çizdi. Kasım 
2015’te veri merkezlerinin Batıkent’de 
biraraya geldiğini söyledi.

Rekabet avantajında dijital 
dönüşümün payı 
Lütfi Aydın’ın ardından sözü, Etkinliğin 
Platin Sponsoru olan Fujitsu Türkiye’den 
Servis Direktörü Cengiz Yeker 

aldı. Dijital dönüşümü önemli bir 
gündem maddesi olarak tanımlayan, 
çevremizdeki her şeyin birbirine 
bağlandığını, entegrasyon teknolojilerine 
yönelik yatırımların giderek arttığını 
vurgulayan Cengiz Yeker’e göre, büyük 
veriyi kontrol edebilmek ve güvenlik 
çok önemli. Yeker, bu kapsamda 
bilginin bütünlüğü, doğrulama gibi 
kavramların önem taşıdığını ifade etti. 
Bu noktada biyometrik çözümler, kimlik 
doğrulamasını birçok alanda mümkün 
kılıyor. Yeker’in ardından Garanti 
Bankası Single Sign On Projesi’ni anlatan 
Fujitsu Türkiye Proje Yöneticisi Gözde 
Sümer, çalışma ile ilgili şu detayları 
paylaştı: 
“Projeyi, Garanti Bankası ve Garanti 
Teknoloji ile birlikte hayata geçirdik. 
Hedefimiz şifrelerde daha güvenli 
doğrulama işlemi oldu. Biyometrik 
çözüm gibi birçok gerekçe ışığında 

PalmSecure yapısını tercih ettik. Garanti 
Bankası ve tüm iştirakleri için bu yapı 
geçerli. ATM’lerde de biyometrik 
doğrulama hedef, ama bunun için 
e-kimlik belli aşamaya gelmeli.”

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı 
İbrahim Semizoğlu, KYKNET, 
KYK e-Devlet Çalışmaları odaklı 
sunumunda, 1998 yılında geliştirilen, eski 
teknolojilere dayanan, mobil desteği 
olmayan, ayrı modüllerde yazılan bir 
yazılımı, nasıl yetkin bir platforma 
dönüştürdüklerini anlattı. 
Bioser İcra Kurulu Üyesi Kemal Okyay, 
‘E-B Group Yeni Nesil E-Kimlik Kartı’ 
başlıklı sunumunda küresel bazda 
biyometri kullanımının yaygınlığına işaret 
ederek, şu anda parmak izinin ön sırada 
olduğunu, ama zamanla damar izinin 
öne çıkabileceğini vurguladı. “14 Mart’ta 
dağıtımı Kırıkkale’de başlayan yeni nesil 
e-kimliklerin 2019 yılına kadar 78 milyon 
vatandaşa dağıtılması hedefleniyor” 
diyen Kemal Okyay, Bio Enterprise Suite 
çözümü hakkında detayları paylaştı ve 
“TÜBİTAK onaylı ilk yerli KEC (Kart 

Erişim Cihazı) 
Bio-Ser tarafından 
üretildi” bilgisini 
verdi.
BMM Bilgi İşlem 
Başkanlığı Sistem 
Analisti Yiğit Uslu, 
“Parlamentoda 
bilişim güvenliği” 
başlıklı sunumu ile 
Milletvekillerinin 
kullandığı elektronik 
sistemlere dikkat 
çekerek, bunların 
kullanım sıklığında 

Türkiye olarak öne çıkıldığını vurguladı. 
Ones Technology Teknik Müdürü 
Güçlühan Kuzyaka ve Fujitsu Türkiye 
Proje Yönetimi ve Entegrasyon 
Hizmetleri Müdürü Alper Yıldırım’ın 

‘Biyometride Çarpıcı Başarı Hikayesi’ 
sunumunun ardından, Quadro Türkiye 
Genel Müdürü Serkan Gezici biyometrik 
çözümler ve bunların sağladığı faydalara 
değindi. ODTÜ Teknokent Genel 
Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek, 
“Bilişim ve Teknolojinin Merkezleri: 
Teknokentler” başlıklı sunumu ile 
“Hedefimiz ODTÜ’den bir veya birkaç 
tane milyar dolarlık şirket çıkartmak” 
diyerek, teknokent yapısında çalışmalara 
ve hedeflere dikkat çekti.

Paneller büyük ilgi gördü
BThaber editörü Handan Aybars’ın 
yönettiği “Biyometri ve Güvenlik 
Çözümlerinin Geldiği Nokta, Kurumlara, 
Bireylere ve Ülkemize Sağladığı Yararlar” 
paneline  Fujitsu Türkiye Proje Yönetimi 
ve Entegrasyon Hizmetleri Müdürü 
Alper Yıldırım, Orman ve Su işleri 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi Emre 
Aliç, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı 
İbrahim Semizoğlu ve TSE Bilişim 
Teknolojileri Test ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanı Mariye Umay Akkaya 
katıldı. 
“Siber Güvenlikte Milliliğin Önemi” isimli 
son panelinin moderatörlüğünü Bilgi 
Güvenliği Derneği Denetleme Kurulu 
Başkanı Mustafa Ünver gerçekleştirdi. 
400’ün üzerinde ilgili katılımcının büyük 
dikkatle dinledği panele; Bilgi Güvenliği 
Derneği Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, 
TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
Bilgi Teknolojileri Müdürü Gülsen 
Bayramusta, KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı İsmail Şakalak ve Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı, MEBS Daire Başkanı 
Süreyya Yiğit katıldı. 

BİYOMETRİ VE GÜVENLİK 
TEKNOLOJİ PLATFORMU
GÜNCEL BİYOMETRİ PROJELERİ
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Fujitsu Türkiye Servis Direktörü
Cengiz Yeker

“Günümüzde kuruluşlar için siber dolandırıcılık ve bilgisayar 
korsanlığından korunmayla ilgili maliyetler gün geçtikçe artarken, 
e-Devlet vizyonu doğrultusunda yaygınlaşan elektronik hizmetlerde, 
vatandaşların kamu kurumlarından işlemlerinin güvenli hale 
gelmesi için beklentileri artmış durumda. Veri hırsızlığı, onay dışı 
para transferi ve hedefli kişisel zarar vermek gibi riskler açısından 
bilgisayar korsanlarının günümüzde çok daha ileri teknoloji 
ve yanıltıcı yöntemlerle çalıştıkları göz önüne alınırsa, kamu 
kurumlarının yanı sıra vatandaşların kişisel güvenliği için de, en 
güvenli çözüm çoklanma ihtimali olmayan biyometrik çözümlerin 
yaygınlaşmasıdır.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet 
Sunum Genel Müdürü

Lütfi Aydın
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BİYOMETRİ VE GÜVENLİK  TEKNOLOJİ PLATFORMU

ANALİZİ

42%

27%

6%
4% 4%

Biyometri ve Güvenlik Teknoloji Platformu
Sektör Dağılımı

Bilgi Teknolojileri

Kamu

İletişim Teknolojileri

Eğitim

Elektrik Elektronik Makine

24%

12%

11%9%
9%

9%

7%

5%
4%

4% 3% 3%

Biyometri ve Güvenlik Teknoloji Platformu
Pozisyon Dağılımı

Genel Yönetim

Bilişim Yönetimi

Bilişim Diğer Çalışan

Çalışan

Pazarlama

Satış

Proje Yönetimi

Mimarlık / Mühendislik

İş Geliştirme

Diğer

Basın

IK ve Danışmanlık

48%

18%

15%

11%
5% 2%

1%

Biyometri ve Güvenlik Teknoloji Platformu
Görev Kademesi Dağılımı

Orta Düzey Yönetici

Üst Düzey Yönetici

Uzman

Çalışan

Mühendis

Sorumlu

Uzman Yardımcısı
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Mobil kelimesi artık sadece bir 
teknolojik ürünler ve çözümler 
grubunu değil, bir yaşam biçimini 
anlatıyor. Mobil olmak, mobilde iş 
yapmak, mobil cihazları kullanmak, 
mobil teknolojilerle çözümler 
geliştirmek ve hizmet sunmak günün 
normali haline geldi. 2000’lerin 
başıyla birlikte konuşulmaya başlayan 
“dijital dönüşüm” kavramı ise mobil 
teknolojiler ile birlikte gerçek 
manada kurumların hayatının içine 
girmeye başladı. İş ofis binalarından 
sokağa, masa üstlerinden ceplere 
taşındı.
Dijital dönüşümü sadece bir 
‘teknoloji hamlesi’ olarak gören 
şirketler geride kalırken, bu 

dönüşümü kurum DNA’larının 
parçası haline getiren şirketler 
ise kazandıkları hız, performans, 
verimlilik ve yaratıcılık gücüyle 
rekabette ve inovasyonda çok 
avantajlı hale geldiler. Dolayısıyla 
dijital dönüşüm bir kere uygulanan 
ve biten bir proje değil, sürekli 
devinen ve her gün gelişen bir nefes 
alma şekli oldu. 

Dijital dönüşüm trenini 
kaçırmayın
BThaber Şirketler Grubu’nun 
etkinlik şirketi Bilişim Zirvesi, 
sektörde büyük ilgi gören Teknoloji 
Platformları’nın İstanbul ayağını 28 
Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdi. 

BThaber’in de medya ve içerik 
sponsoru olduğu “Dijital Dönüşüm 
ve Mobil Teknoloji Platformu” 
Hilton Bosphorus Oteli’nde 
gerçekleştirilirken etkinlik, özel 
sektörden kamuya büyük bir 
kalabalığa ev sahipliği yaptı.
200’ün üzerinde katılımcısı ile 
bulaşan platformun içeriğinde; 
ThoughtWorks Inc. Baş Danışmanı 
Patrick Sarnacke, Forrester 
Research Türkiye Ülke Müdürü 
Murat Yaşar, Hewlett Packard 
Enterprise Yazılım Teknik Danışmanı 
Alev Aydın, Hürriyet Dijital Deneyim 
ve Reklam Çözümleri Grup 
Koordinatörü Emre Faks, Maxus 
Türkiye CEO’su Neslihan Olcay, 
Genart Media CEO’su Burak Yılmaz, 
Doğan Online İş Geliştirme Bölüm 

Başkanı Emre Ekmekçi, TEB Dijital 
Bankacılık Direktörü Deniz Cengiz, 
Ziraat Teknoloji Koordinatörü 
Gökhan Özdemir, Türkiye İş Bankası 
Digital Bankacılık Bölüm Müdürü 
Mehmet Fahri Can, Intertech Satış 
İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi 
Genel Md. Yrd Murat Tekcan, ING 
Bank Dijital Bankacılık Grup Müdürü 
Özge Yılmazkurt, Yapı Kredi Bankası 
Dijital Bankacılık Kanalları Yöneticisi 
Utku Cebeci, Bitaksi & Getir Kurucu 
Ortağı Turancan Salur, Panasonic 
Kurumsal Mobil Çözümler Ülke 
Müdürü Ali Oktay Ortakaya, 

İntertech, Satış Öncesi Hizmetler 
ve Pazarlama Yöneticisi Ersan Bilik, 
eFinans Genel Müdür Yardımcısı 
Okan Murat Dönmez, MV Holding 
Bilgi İşlem Müdürü İ. Ethem Topgül, 
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri 
Kurucu ve CEO’su Işık Deliorman 
Aydın, Enocta CEO’su Ahmet 
Hançer, Sensormatic Güvenlik 
Hizmetleri CEO’su İsmail Uzelli ve 
Acıbadem Teknoloji Yönetim Kurulu 
Üyesi Kemal Kaplan yer aldı.
2006 yılından bu yana, uzman 
konuşmacıların sunumları ve 
panellerdeki etkileşimli paylaşımları 
ile gerçekleşen Teknoloji Platform 
konferansları, gündemdeki sıcak 
konuları, haberlerin perde arkasını, 
uzmanların görüşleriyle iş dünyasına 
sunmaya devam ediyor. Platformun 

bu yıl işlediği konu “Dijital Dönüşüm 
ve Mobil” olurken, etkinlik Bilişim 
Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel 
Müdürü Neslihan Aksun’un yaptığı 
hoş geldin konuşması ile başladı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını 
“Gelecek dediğimiz geçmişte kaldı” 
temasıyla gerçekleştiren BTHABER 
Şirketler Grubu Başkanı Murat 
Göçe, dijital dönüşümün kurum, 
şirket ve sektörler üzerindeki 
etkinden söz etti. Göçe, dijital 
dönüşümün lüks olmaktan çıkıp, 
zorunluluk haline geldiğine vurgu 
yaptı. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİL 
TEKNOLOJİ PLATFORMU
DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ EVRE…
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Hewlett Packard Enterprise 
Türkiye Yazılım Teknik Danışmanı

Alev Aydın

“Hewlett Packard Enterprise 
olarak, şirketlerin mevcut 
süreç ve araçlarını hızla mobile 
uygun hale getirebilecekleri, 
organizasyonlarının ölçeğindeki 
değişimlere hızla ayak 
uydurabilecek esneklikte ve 
müşteri, çalışan ve ortaklar 
dâhil olmak üzere tüm taraflar 
arasında güçlü bir iletişim 
kurulmasını destekleyen 
verimli bir çalışma ortamı 
oluşturmalarına yardımcı 
oluyoruz.”

ThoughtWorks Inc. Baş Danışmanı 
Patrick Sarnacke
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Tüm güne yayılan etkinliğin sabah 
etabında söz alan Forrester Research 
Türkiye Ülke Müdürü Murat Yaşar, 
yapılan dijital araştırma araştırmasının 
sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı. 
Yapılan araştırma sonuçları ile 

katılımcıları dijital dönüşüm süreci 
hakkında bilgilendiren Yaşar, Türkiye’nin 
dijital dönüşümü olan bakış açısını da 
ortaya koydu. 
“Reklamda Dijital Dönüşüm” 
konulu söyleşi, katılımcıları reklam 

dünyasındaki dönüşüm 
hakkında bilgilendirdi. 
Hürriyet Dijital Deneyim 
ve Reklam Çözümleri Grup 
Koordinatörü Emre Faks, 
Maxus Türkiye CEO’su 
Neslihan Olcay ve Genart 
Media CEO’su Burak 
Yılmaz’ın katılımları ile 
gerçekleşti. Söyleşide söz 
alan Burak Yılmaz, dijital 
dönüşümü anlamak için 
insanların davranışlarını 
anlamak gerektiğinin altını 
çizerken, Neslihan Olcay 
ise şirketlerin ölçeklerine 
bakmadan dijitalleşme 
sürecine girmeleri gerektiğine 
vurgu yaptı.
Etkinliğin ikinci bölümünde 
de paneller ve söyleşiler ile 
şirketlerin ve kurumların 
dijital dönüşüm yolculuklarına 
ışık tutuldu. Dijital dönüşüm 
hakkında bilgi sahibi olan 
katılımcılar, dijital dönüşümü 
başarılı bir şekilde kendi 
yapılarına entegre etmeleriyle 
birlikte elde edebilecekleri 
kazançları ve avantajları 
birinci ağızlardan dinleme 
şansı yakaladılar. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİL
TEKNOLOJİ PLATFORMU

14

eFinans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Okan Murat Dönmez

“Şirketler 
e-Dönüşüm 
konusunda öncelikle 
güvenilir bir iş ortağı 
bulmalılar. Birçok 
şirket kendi çabaları 
ile e-Dönüşümde yol 
kat etti ancak hala 
sürecini başlatmamış 
şirketler bulunuyor.”

Panasonic Mobil Kurumsal Çözümler
Ülke Müdürü

Ali Oktay Ortakaya

“Kurumsal müşterilerimize en 
iyi hizmeti sunmak için dikey 
pazar stratejisi uyguluyoruz.”
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİL TEKNOLOJİ PLATFORMU

ANALİZİ
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Stajyer
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Çevremizdeki birçok cihaz ve eşya 
nesnelerin interneti sayesinde 
birbirleriyle iletişime geçebilme 
özelliği kazanırken aynı zamanda 
günlük yaşamımızı da kökünden 
değiştiriyorlar. Artık sensörler ve 
kablolu - kablosuz bağlanabilirlik 
özellikleriyle donatılmış nesneler her 
yerde. Uzmanların tahminlerine göre 
2020 yılına geldiğimizde tam 50 milyar 
makinenin “çevrimiçi” olacağı tahmin 
ediliyor. Bu rakam, Facebook’un aylık 
aktif kullanıcı sayısının 30 katı. Belki 
de insandan çok makinenin çevrimiçi 
olduğu bir günü bile görebileceğimiz 
söyleniyor. Geliştirilen yeni cihazlar 
son kullanıcılara çeşitli kolaylıklar 
sağlarken, iş yapış şekillerini 
değiştiriyor, üretim bantlarını yeniden 
şekillendiriyorlar. Günümüzde, 
önceden hiç görülmemiş bir hızla 
gelişen cihazlar arası etkileşim ile 
Endüstri 4.0 devrimi yaşanıyor. Bu 
devrimde ise veriyi doğru analiz 
eden, kullanıcı arayüzü ve deneyimine 
odaklanan şirketler öne çıkıyor.
Dördüncü sanayi devrimine hem 
şirketlerin, hem de bireylerin hazır 
olması gerekiyor. İleride işletmeler, 
sektör ya da coğrafya ayrımı 
yapmadan, çok daha dijitalleşecek. 
Robotlar daha marifetli ve mobil 
bağlantılı hale gelecek, çevreyi 
daha iyi algılayacak. Yalnızca fabrika 
imalathanelerinde değil, depolarda, 
antrepolarda ve perakende satış 
yerlerinde boy göstermeye 
başlayacaklar.

Endüstri 4.0 ve IoE’i es 
geçme lüksümüz yok!
2016 yılının beşinci Teknoloji 
Platformları toplantısı ‘Internet 
of Everything’ (IoE) başlığında 25 
Ağustos Perşembe günü Hilton 
İstanbul Bomonti’de gerçekleştirildi. 
300 ilgili katılımcıya ev sahipliği 
yapan etkinlikte; IoE ekseninde 
ürün ve hizmet geliştirmeden, 
yaratıcılığı kullanmaya ve değişen 
risk algısına kadar birçok başlık 
etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı. IoE 
Teknoloji Platformu toplantısının 
açılış konuşmasını yapan BTHABER 
Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, 
zengin katılımcı ve sponsor yapısı 
çerçevesinde IoE’nin potansiyeline 
dikkat çekti. Her yıl 5 milyar mikro 
işlemci üretildiğini, ama bunların 
sadece yüzde 10’unun bilgisayarda 
kullanıldığı bilgisini veren Murat Göçe, 

geri kalan mikro işlemcilerin adresinin 
ise bu etkinlikte kapsamlı biçimde ele 
alınacağını vurguladı. IoE başlığında 
güvenlik ve altyapının önemine 
dikkat çeken Göçe, şu uyarıyı yaptı: 
“İnternet altyapısı, yeni teknolojileri 
kaldıracak güçte değil. Birçok meslek 
IoE ile ortadan kalkacak ve eğitim 
yapısını bu eksende geliştirmek şart.” 

Veriyi işlemede IBM 
felsefesi
IoE Teknoloji Platformu’nda Göçe’nin 
ardından söz alan isim Platin Sponsor 
IBM’den IoT MEA Satış Lideri Dr. 
İzzet Yılmaz Önel oldu. Dünya 
ilginç bir yere gidiyor, teknoloji hızla 
gelişiyor, yazılım ve kodlama üzerine 
gelişim ön planda. Bu tespitlerini, 
yazılım ve gömülü sistemlerin 
önemine dair örnek olarak gösteren 
Dr. İzzet Yılmaz Önel, böylece 

miktarı git gide artacak verinin yapısal 
olmadığına işaret etti. Bunları işleyip 
anlamlar çıkartacak yaklaşımlar 
ise kavramsal yaklaşım olarak 
tanımlanıyor. Farklı sektörlerde 
bu yaklaşımı kullanarak üretimi ve 
süreçleri iyileştirdiklerini söyledi. 

“IoT’nin Müşteri Deneyimi Üzerine 
Etkisi” sunumuyla The Peppers & 
Rogers Türkiye Genel Müdürü Selim 
Uçer,  gelinen noktada artık herkesin 
IoT, büyük veri gibi başlıkları konuşur 
hale geldiğine işaret etti. “Eskiden 
markalar konuşur insanlar dinlerdi, 
ama şimdi tüketici konuşuyor ve 
önümüzdeki dönemde nesneler 
de konuşmaya başlayacak” sözleri 
ile ayrıma dikkat çeken Selim 
Uçer, böylece büyük verinin etkin 
kullanımının önem kazanacağını 
söyledi. 

IBM partnerı Ayrotek’ten Teknik 
Danışman Onur Dişanlı, IBM bakış 
açısıyla IoT teknolojilerine dair 
detayları paylaştığı sunumunda, 
bu başlıkta beklentilerini, IBM 
stratejisini ve öncelikleri anlattı. 

IoE – INTERNET OF EVERYTHING 
TEKNOLOJİ PLATFORMU
NESNELERİN İNTERNETİ ARTIK GERÇEK ANLAMDA BAŞLIYOR
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IBM Türk İş Analitiği Ülke Lideri
Nicholas Anderson

 “Kognitif IoT kuruluşların bağlı aygıtlar, sensörler, makineler 
ve diğer kaynaklardan gelen verilerden bir şeyler öğrenmesini 
sağlar ve iş operasyonlarına, müşteri deneyimlerine, ürünlere 
ve kişilere zeka katar. Kişilerin bağlama ve deneyime dayanarak 
fiziksel çevremizi anlaması ve algılayabilmesi gibi kognitif IoT 
teknolojisi de kuruluşların aynısını yapmasını sağlar. Bu da iş 
performansını yükseltir ve kişilerin deneyimlerini geliştirir. IBM 
2008 yılında oluşturduğu “Akıllı Dünya” vizyonuyla ulaşımı, 
şehirleri, binaları akıllı hala getiriyordu. 2015 yılının sonunda ise 
“Watson IoT” adı altında nesnelerin interneti çözümleri için 
özel bir iş birimi oluşturuldu. Münih’te bulunan laboratuvarlarda 
IBM müşterileri için çalışmalar yapılıyor. Akıllı Dünya konseptiyle 
yaşaması daha kolay bir dünya hedefleniyor”

IBM IoT MEA Satış Lideri
Dr. İzzet Yılmaz Önel

16
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IoE – INTERNET OF EVERYTHING 
TEKNOLOJİ PLATFORMU

Fujitsu Türkiye Satış Öncesi Destek 
Direktörü Emin Çalıklı, “Herşeyin 
İnterneti” başlıklı sunumunda Fujitsu 
çözümleri hakkında bilgiler verdi ve 
şu uyarıları paylaştı: 
“Saldırı ve sızmalara maruz kalan 
cihaz sayısı artıyor. IoT cihazlarla 
sızma olabilir ve Linux açıklarını 
kullanan daha akıllı script’ler var. 
Kolayca decode edilebilen cihaz 
iletişimlerinin yanında, yeni bir 
kavram olan ‘ThingsBOT’ hayatımıza 
girecek ve sensörler üzerinden bu 
uygulamalar kendini gösterecek.”
“Bulut Bilişime Kurumsal Bakış” 
sunumuyla Dia Yazılım Genel 
Koordinatörü Süha Onay, Girişimci 
ve KOBİ’lere yönelik türlü destek 
yapılarına rağmen, düşünen değil 
yapanın kazandığına dikkat çekti. 

Teknoloji Platformu’nda günün ilk 
yarısı, ‘Akıllı Cihazlar Devrimi’ başlıklı 
panelle noktalandı. GelecekHane 
Kurucusu Halil Aksu’nun 
moderatörlüğünde üç genç isim, 
Giyilebilir Teknolojiler üzerine Marker 
Afra Sönmez, Okan Üniversitesi VDC 
Öğretim Üyesi Gizem Renklidağ ve 
Raspberry Pi Türkiye Lideri Ramazan 
Subaşı, kendi çalışmaları hakkında 
bilgi verirken, maker hareketinin 
potansiyeli konusunda da detayları 

anlattı. “Akıllı her şey internete 
bağlanıyor ve biz de daha yaratıcı 
çalışmaları hedefliyoruz” diyerek 
GelecekHane yapısını anlatan Halil 
Aksu, ekledi: “Canlı-cansız her şeyin 
internete bağlanacağını düşünüyoruz. 
Tüketmekten ziyade, üretmeye ve bu 
algıyı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.” 
dedi.
Panelde söz alan Ramazan Subaşı, 
Raspberry Pi yapısının gelişimini, 
Cambridge’de fon oluşmasının 
ardından, yeni çağın eğitimi odaklı 
BT cihazının yapılışını anlattı. 
Gizem Renklidağ, reklam ve 
sanatın birbirinden ayrıldığını 
belirterek başladığı konuşmasında, 
görsel sanatların son zamanlarda 
interaktiviteden bahseder olduğuna 
işaret etti. Yaptığı çalışmaları ‘giyilebilir 
elektronik’ olarak tanımlamayı tercih 
ettiğini vurgulayan Afra Sönmez, 
bunun gerekçesini, “Akla akıllı saatler 
geliyor, ama bizim yaptığımız çalışmaya 
elektronik tekstil veya dikilebilir 
teknoloji demeyi tercih ediyoruz” 
sözleri ile anlattı. Odaklandığı başlıkları 
katılımcılarla paylaşan Afra Sönmez, 
ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin giydiği, 
her şeyin yazılıma bağlı olduğu 
CuteCircuit kostümünü, Lady 
Gaga’nın en büyük müşterisi olduğu, 
İngiltere merkezli Studio XO’nun 
mühendislik yetkinliklerine dair 
detayları katılımcılarla paylaştı.

Bosch Türkiye IoT ve Sanayi 4.0 
Koordinatörü Mustafa Ayhan, “Akıllı 
Yaşamda Veri Yönetimi” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Sanayi 4.0 
vizyonunun temelinde insan olduğunu 

belirten Mustafa Ayhan, “Sanayide 
artık kas gücü değil, beyin gücü ön 
planda. 2011 yılında Almanya’da 
Sanayi 4.0 kavramının ortaya atılması 
ile birlikte kendi fabrikalarımızda 
dönüşümlere başladık ve özellikle 
üretim alanında ciddi kazanımlar 
elde ettik. Bu konuda elde ettiğimiz 
tecrübeyi tüm ekosistemimize de 
aktarıyoruz” dedi.
“Oyunun Kuralları Nesnelerin 
İnterneti ile Değişiyor” başlıklı bir 
sunum gerçekleştiren Intel Türkiye 
IoT ve Gömülü Sistemler Teknik 
Çözümler Müdürü Cem Vedat Işık 
“Günümüzde artık sensör maliyetleri 
yarı yarıya düştü. Bant genişliği ve 
depolama maliyetlerinde de ciddi 
düşüşler yaşandı ve yaşanmaya devam 
ediyor. Bu da nesnelerin interneti 
kapsamında yer alan ve alacak 
cihazların maliyetlerine doğrudan 
etki ediyor. Bu değişimler iş yapış 
şekillerini, modellerini ve süreçlerini 
doğrudan etkiliyor.” açıklamasında 
bulundu.
PTC Türkiye, Yunanistan ve İsrail 
Bölge Satış Müdürü Dr. Bilgehan 
Baykal da sunumunda şu bilgileri verdi: 
“Gelişmiş ülkeler artık verimliliklerini 
artıramaz hale geldiler. Bunun 
yolunun dijital dönüşüm ve Endüstri 
4.0’dan geçtiğinin farkına vardılar. Bu 
dönüşümü üç aşama olarak görmek 
gerekiyor. Anlamak, gelişmek ve 
başarmak. Tabii Türkiye olarak 2023 
hedeflerimiz var ve bu hedeflere 
ulaşmak için ülke olarak üretkenlik 
anlamında çok ciddi yol almamız 
gerekiyor.”
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 

“Hayalimizdeki Akıllı Ürünler Belki 
2020’den Daha da Yakın” başlıklı 
panelin moderatörlüğünü Dr. Bilgehan 
Baykal gerçekleştirdi. Katılıcılardan 
IBM IoT MEA Satış Lideri Dr. İzzet 
Yılmaz Önel, “Günümüzde hemen 
hemen tüm tesislerde SCADA 
sistemleri kullanılıyor. Veri üretiyoruz 
ama bu verilerin analiz edilmesini 
göz ardı ediyoruz. Günümüzde 
mühendislik ve yazılım iç içe 
girdi ve bu yazılımların yönetimi 
de artık önemli hale geldi” dedi. 
Dijitalis Kurucusu Tolga Yanaşık 
da “Endüstri 4.0’a geçiş konusunda 
katetmemiz için gereken daha çok 
yol var. Örneğin, veriyi analiz edecek 
yapılara henüz yeterince yatırım 
yapılmıyor.  Akıllı üretimin aklı, tüm 
süreçleri optimize etmekten geçiyor” 
dedi. Fujitsu Türkiye Satış Öncesi 
Destek Direktörü Emin Çalıklı da 
konuşmasında, “Dönüşüm süreci 
hala pek çok kurum tarafından 
anlaşılmış değil. Endüstri 4.0 büyük 
bir fırsat ama bu potansiyeli henüz 
değerlendiremiyoruz. Gelecekte 
tek merkezden iletişimin olduğu 
sistemler gündeme gelecek ve büyük 
ölçüde bunları hizmet olarak satın 
alacağız” dedi. Zorlu Holding Enerji 
ve Bilgi Teknolojileri Müdürü Bora 
Selcanoğlu da konuşmasında Endüstri 
4.0’ın en büyük yansımalarının olacağı 
alanlardan bir tanesinin enerji olacağını 
vurguladı. 
Panelin ardından söz alan Quadro 
Genel Müdürü Serkan Gezici, 
nesnelerin internetinin sağlık, askeriye, 
endüstri, otomotiv, tarım gibi pek çok 
alanı etkilediğini belirterek, bu konuya 
en çabuk uyum sağlayan sektörün 
otomotiv olduğunu kaydetti. Hem 
sanayi hem de kişisel yaşam alanlarında 
çok ciddi değişimlerin ortaya çıkacağını 
kaydeden Gezici, nesnelerin interneti 
konusunda standartların önemli 
olduğunu ve konunun hızla gündeme 
gelmesi gerektiğini vurguladı. Etkinliğin 
son konuşmacısı olan Sinpaş GTO 
Bilgi Teknolojileri Müdürü Hakan Cem 
Topal da Türkiye inşaat sektörünün 
dünyada ikinci büyük pazara sahip 
olduğunu, BT ile inşaat sektörünün 
biraraya gelerek dünyaya yayılan 
çözümler geliştirebileceğini söyledi.

Fujitsu Türkiye Satış Öncesi 
Destek Direktörü

Emin Çalıklı

GelecekHane Kurucusu
Halil Aksu
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IoE Herşeyin İnterneti Teknoloji Platformu
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Bilgi Teknolojileri
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Elektrik Elektronik
Bankacılık
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Telekom
Perakende
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Otomotiv
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Holding
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Halkla İlişkiler
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Orta Düzey Yönetici
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Uzman

Basın
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