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Blippar Turkey CEO’su, 360 + Media Kurucu Başkanı  

ZEHRA ÖNEY 

Artırılmış gerçeklik 
stratejiye dönüşüyor
Bankacılık sektörünün gelişimi 

ATM’lerden çağrı merkezlerine, 

internet bankacılığından mobil 

bankacılığa uzanan bir yol. Böylece 

bir uygulama devrimi başlıyor. Ödeme 

dünyasında mobil cihaz üreticileri 

ve farklı platformlar da yerini alıyor. 

Artırılmış gerçeklik, yeni bir davranış alışkanlığı halini alıyor ve 

her sektör bu artırılmış gerçeklik kavramını bir strateji olarak 

belirliyor. Dünyada mobil bankacılığa yapılan yatırım artıyor, 

çünkü mobil bankacılık kullanımı agresif biçimde artıyor. 

Herkesin akıllı telefonu var ve bunların önemli bir bölümü 

Forrester Research Türkiye Ülke Müdürü   

MURAT YAŞAR 

Mükemmel değil,  
hızlı olmak önemli
Müşteri çağının itici güçleri büyük veriyi doğru kullanmak, mobili 

benimsemek, müşteri deneyimini dönüştürmek. Sonuçta herşey 

müşteri deneyimi ekseninde başlıyor ve herşey verinin doğru 

analizine bağlı. Bu devirde mükemmel olmayı değil, hızlı olmayı 

öncelik olarak belirlemek gerek. Bu noktada geleceğin bankacılık 

sistemi açık bir teknolojiye ve geliştirme algısına odaklanmalı, 

omni-channel yapısı ile her kanalda aynı deneyimi sunabilmeli. 

Unutmamak gerekir ki müşterinin teknoloji kullanması, şubelerin 

kapanması anlamına gelmiyor. Ama bankaların yapması gereken, 

şubelerin konseptini geliştirmek. Dijital dönüşüm için 4 önemli 

unsur var: Kültür, organizasyon, teknoloji ve ölçütler. Bu yolda 

yöneticileri de dijitalden anlar hale getirmek gerek.

Finans ve Bankacılık Platformu: Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Zorunluluğu başlığı altında 
düzenlendi.

internet kullanıcısı olduğu için potansiyel banka müşterisi. 

Blippar, dijital ve fiziksel dünya arasında köprü oluyor  ve  

bankacılık sektöründe de bunun kullanım alanı çok çeşitli.

Palo Alto Networks Güvenlik Danışmanı  

ZEKERIYA ESKIOCAK 

Artık şubeler değil,  
bilgiler soyuluyor
Artık soyulan şey şube değil, POS 

cihazlarından çalınan kart bilgileri. 

Soygun ve tehdit yapısı değişti, iz 

takibi de zor. 1 trilyon dolarlık bir 

siber suç endüstrisi var. Mobilite ile 

tehdidin yapısı da değişti. Bu nedenle 

bizim de değişmemiz şart oldu. Yeni 

düzen, caydırıcı önlemler ile uçtan uca güvenlik şart. Çünkü 

geleneksel güvenlik mimarisi çöktü. Mobil cihazlarda, internet 

ve intranet çıkışlarında, veri merkezlerinde, bulut yapısı içinde 

uçtan uca güvenlik ile atağı bulup önlemek gerek. Yani koruma 

ve log’lama yanında önleme stratejisini gündeme almalısınız.

Software AG Global Finans ve Bankacılık Çözümleri Direktörü 

FILIPPO DE MONTIS 

Y nesli değişimi 
zorluyor
Y neslinin gelişimi ile sektörün de 

değişimi zorunlu hale geldi. Geleceğin 

bankasında merkezde müşteri var. Bu 

yüzden değişim gereklilik halini aldı. Bu 

nedenle bankaların çevik olmasında, 

çevik süreçler kurgulamasında, 

hızlı değişime hep hazır olmasında 

fayda var. Bankalar müşterilere sunumlarında ve maliyet 

yönetiminde dikkatli olmalı. Ayrıca sektörde rekabet algısının 

değiştiği de unutulmamalı. Düzenlemelerin de bu değişime 

uyum sağlaması gerek. Vizyonunuz, teknolojide en yeniyi 

yakalamak, değişime hazır olmak, hızlı değişim yapabilmek 

olmalı.  

Ölçsan Genel Müdürü  

BURAK SONDAL 

Canlı ve cansız 
teknolojileri tanımalı
Biyometri gibi çok geniş bir başlıkta 

en son teknojiler ve en iyi ürünlerle 

güvenilir çözümler sunuyoruz. Yeni 

teknolojiler içinde iz bırakan teknolojiler 

parmak izi, ses ve yüz tanıma. İz 

bırakmayan teknolojiler ise damar izi, 

iris, 3D yüz tanıma teknolojileri. Genel 

biyometri tipleri; parmak izi, temassız parmak izi, parmak damar 

izi, göz damar izi, avuç damar izi olarak sıralanıyor. Güvenlikte 

süreçler ise kayıt güvenliği, veri aktarım güvenliği ve doğrulama 

güvenliği olarak sıralanıyor. 

VeriPark Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü 

ARMAĞAN GÜRKAN

Mobil ve CRM’in 
merkezindeyiz
Omnichannel uygulamaları 

geliştiriyoruz, mobil ve CRM 

uygulamalarının merkezindeyiz. Önemli 

çalışmalar yaptık ve sigorta sektörüne 

birçok yenilik sunuyoruz. CRM tarafında 

sigorta ve bankacılıkta 360 derece 

müşteri görünümü Microsoft Dynamics 

üzerinde hayata geçiyor. Birçok mobil bankacılık projesi de 

geliştiriyoruz, altyapıları sunuyoruz. Direkt satış temsilcisi 

uygulaması iş süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırıyor. 

‘Bankaların 2015 yılı Dijital Dönüşüm Stratejileri’ ‘Bankalar Y Kuşağı İçin Ne Yapıyor?’ 

Moderatörlüğünü Murat Yaşar’ın yaptığı Bankaların 2015 yılı Dijital Dönüşüm 
Stratejileri panelinde, konuşmacılar şu bilgileri verdiler:

Türkiye Finans Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek: Finans 
sektörünün farkı, sunulan herşeyin bir hizmet olması. Bunun da arkasında iki unsur 
var: Teknoloji ve insan kaynağı. Dijital dönüşümün hep içinde finans sektörü. Kamu 
ilişkisinde ise mevzuat boyutu var. Uyum için ciddi projeler yapıyoruz. MASAK 
gibi kamu kurumlarının projelerine entegrasyon için de projeler yapıyoruz. Her 
kanaldan ürün geliştirmemiz gerekiyor. İçerde de proje geliştirmeliyiz. Mevzuata 

uyum için daha fazla efor harcıyoruz ve sonuçta maliyet artıyor. Network yatırımları 
telekomda yüksek, ama ortak konu yenilikleri ürünlerle rekabet. Türkiye bu konuda 
fark yaratıyor ve güvenlik bunun ayrılmaz parçası. 

Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Küçük: 2015’te tüm servis sektöründe 
omnichannel var ve birçok banka bu konuda çalışmayı hayata geçirecek. Bizim de 
çalışmamız sürdürülebilir işlem, tüm kanallarda sürdürülebilirlik. Kanal tarafında 
omnichannel çok kullanılacak. Ama aslında tüm sektörlerde bunun olması lazım. 
Yani bankacılıkla sınırlı kalmamalı. Siber tehditler konusunda ise yolun başındayız. 
M2M, IoT, BYOD gibi konularda yeni mecralar açılıyor. 2014’te çok güvenlik sorunu 
oldu ve yolun başındayız. Ama arka tarafta kamu ile önemli çalışmalar var. BDDK 
talimatıyla SOME çalışması yapıldı. Siber güvenlik ve etkin yönetim hedefleniyor. 
Önemli olan ise kurumlar arası iletişim, ülkeler arası işbirliği. Kurumların yanında 
kişiler de belli adımları atmalı. Sonuçta güvenlik herkes için önemli. 

Kuveyt Türk CIO’su Mücahit Gündebahar: 5 yıl süren projemiz ile uçtan uca dönüşüm 
sağladık. Ar-Ge merkezini bünyemize kattık. 2015’te insansız şube sayımız 100’ün 
üzerine çıkacak. Şubeleri bankalar açısından daha verimli kılacak projelerimiz 
olacak bu yıl. Operasyonel verimlilik projelerimiz de var. Müşteri deneyimi kilit 
rolde ve burada uygulamalar başarı demek. 

Palo Alto Networks Ülke Müdürü Vedat Tüfekçi: Karşı taraf artık komplike 
saldırılarla geliyor. Bu yüzden bankalar için tüm kanallara güvenlik önem 
kazanıyor. Özellikle atak yöntemlerinin değişimine paralel önlemler de değişmeli. 
Güvenlikte geç kalırsanız, açığınızı kullanırlar. Kurumda BT yöneticilerinin trafiği 
çok iyi görebilmesi ve bu trafiğe hakim olması gerek. Uygulamalar katmanındaki 
trafiği görmeleri önemli. 

Gazeteci Kerem Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı Bankalar Y Kuşağı İçin Ne 
Yapıyor? Yeni Nesil Bankacılık Uygulamaları başlıklı panelde konuşmacılar şu 
bilgileri verdi:

Akbank BT Direkt Bankacılık Bölüm Başkanı Çiğdem İltemir Carino: Y kuşağının 
özelliklerine bakmak gerek. Onlar çocukluklarında teknoloji ile tanıştılar, 
teknolojiye çok hakimler. Uzun soluklu sadakatleri yok. Onlar için deneyim önemli, 
kendine güvenleri yüksek, sosyal medyayı iyi kullanıyorlar, sabırsızlar. Bu da hızlı 
bankacılığı şekillendirecek. TEB İnternet ve Mobil Bankacılık Kıdemli Pazarlama 
Müdürü Nazım Erdoğan: Y kuşağını belirleyen iki temel unsur var: İstediklerini 
onlara anında sunmalısınız. Aksi halde alternatife ilerliyorlar. İcat Çıkar yarışmamız 
var ve onlardan gelebilecek fikirleri onlara sunmak gibi bir hedefimiz var. Ürün-
servis olarak yapmamız gerekenler ve kişisel finansman yönetimi konusunda bir 
ihtiyaç var. Bir konu da iletişim kısmı. 

Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Uygulamaları Direktörü Korhan Kuyu: Eskiden 
insanlar için bilgi edinmek zorken, şimdi hepsi dijital ortamda dağınık duruyor. 71 
milyon mobil abone var ve mobil kullanımı 23 kat arttı. İş Bankası verileri de bu 
tabloyu doğruluyor. Yıl sonuna kadar mobil kullanımı internet kullanımını aşacak. 
Kişiler yaşamlarını geçirdikleri alanlarda, tablette, telefonda bankacılık işlemi 
yapabilmek istiyor. Saat, bileklik gibi giyilebilir teknolojiler daha çok hayatımızda 
olacak. 

Yapı Kredi Bankası Dijital Bankacılık Kanalları Direktörü Evren Şahin: Y kuşağı 
sabırlı değil, hızlı ve rahatlık odaklılar, bürokrasiyi sevmiyorlar. Bizim de onlara 
hızlı ve rahatlık temelli deneyim sunmamız gerekiyor. Süreçlerde rahatlığı yaratınca 

kazanıyoruz. Onlara hızlı sonuçlar vermemiz gerek. Odağımız mobil ve tamamen 
mobili kullanan bir segment yaratmak istiyoruz. Bu müşterileri yaratmak için 
Y kuşağı çok uygun. Bu amaçla farklı modeller geliştirip sunuyoruz. Y kuşağı 
için arayüzlerimizi sade sunuyoruz. Video Y kuşağı için çok popüler. İçerik ve 
kişiselleştirilmiş mesajlar vermek fayda sağlıyor. Oyun pazarı da yüksek potansiyel 
sunuyor. Y kuşağı için şube modelimizi de değiştirmemiz gerek. 

Finans ve 
bankacılıkta 
dijital  
dönüşüm ve 
inovasyon

Finans ve bankacılık
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Canon Avrupa ve Birleşik Krallık Ürün Pazarlama Müdürü 

TIM BROSNIHAN

Kullanıcı dostu 
arayüzler büyük 
avantaj sağlıyor
Bilgi ve doküman yönetimlerinde 

e-dönüşüme giden şirketlerin büyük 

rekabet ortamında bir adım öne 

geçebiliyorlar. Tarama alanındaki 

yeni nesil teknolojilere bu noktada 

bir parantez açmak gerekiyor. İş süreçlerinde Wi-Fi ve bulut 

ortamını tercih eden kurumların ve şirketlerin, bu tercihlerinden 

karlı çıktığını görüyoruz. Müşterilerin mobil cihazları üzerinden 

hızlıca ulaşabilecekleri ve tek bir merkezden kullanabilecekler 

uygulamaları tercih ettiğini görüyoruz. Kullanıcı dostu, sade ve 

basit arayüzlerle müşterilere ulaşabilecek bu yapılar, şirketlere 

büyük avantajlar sağlıyor. 

IGDAŞ BIlgi Teknolojileri Müdürü  

AHMET TOSUNOĞLU

İş anlayışı ve  
modellerinde değişim
BT departmanlarının iş süreçlerinde yaşanan e-dönüşüm, iş 

anlayışı ve modellerinde de değişim yarattı. BT ekiplerinin bilgi 

ve doküman yönetimlerinde değişen iş süreçlerine adapte 

olmaları gerekiyor. Bu noktada sürdürülebilirlik ve yaratıcılık 

konusuna eğilecek ekipler, klasik BT operasyonlarını belirleyen 

ekiplere göre bir adım önde olacaktır. Bununla beraber bilgi ve 

doküman yöntemlerinde yaşanan değişimde sürdürülebilirlik ve 

işlevselliğe önem verilmesi gerekiyor. Dijitalleşme projelerine 

başlanırken, kurumların ve şirketlerin kısa vadeli yararlardan 

ziyade, uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. İGDAŞ olarak “Dijital 

Arşiv Yönetim Sistemi, Dijital Gaz Açma Sistemi” ve “Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi” projelerinde bu ilkeleri baz alarak çalıştık 

ve iş süreçlerinde gerek kısa vadede, gerekse de uzun vadede 

büyük faydalar sağladık. 

Canon’un platin sponsorluğunda düzenlenen Bilgi ve Doküman Yönetimi Platformu’nda yeni trendler, 
dijital dönüşüm sayesinde elde edilen kazanımlar ve bu sistemlere geçiş süreçleri ele alındı.

PwC Türkiye Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri 

BURAK SADIÇ

İş süreçleri yeniden 
tasarlanıyor
Bilgi ve doküman yönetimleri giderek 

çehre değiştiriyor. Günümüzde 

kullanılan yöntemler, gelecekte 

yerlerini yapay zeka, bulut bilişim ve 

mobil teknolojilere bırakacak. Şirketler, 

dönüşümlerini gerçekleştirirken iş 

süreçlerini ön plana almaları hatta 

yeniden tasarlamaları gerekiyor. Bu konuda asıl dikkat 

edilmesi gereken husus ise güvenlik. Bilgi ve doküman 

yönetiminde verilerin güvenliğini sağlamak için ilk adım hangi 

bilginin ne seviyede korunması gerektiğini belirlemek olmalı. 

Bilginin iş önceliklerine göre değerlendirildiği bu sınıflandırma 

projesinden sonra da bilginin hangi yöntemlerle kimlerle 

paylaşıldığı, yani yaşam döngüsü kapsamlıca değerlendirilmeli. 

Bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yapılacak insan, 

süreç ve teknoloji yatırımları yardımıyla da kurumsal bilginin 

bulundurulması ve paylaşılmasından doğan riskler kabul 

edilebilir bir seviyeye indirilmeli.

Canon Eurasia Ürün ve Iş Geliştirme Müdürü  

SINAN KARABACAK 

Farkındalığı 
artıracak çalışmalar 
yapılmalı
İş dünyasında hızlı bir e-dönüşümün 

yaşanıyor. Şirket ve kurumlar, dijital 

dönüşümlerini gerçekleştirirken tercih 

ettikleri altyapıların test süreçlerini 

uzun tutmalılar. Bu yapılar bir defa 

oturduğu zaman değiştirmek oldukça zor ve neredeyse 

imkansız oluyor. Bu sebeple şirketler ve kurumlar ihtiyaçlarını 

doğru bir şekilde belirlemeli ve tercih edilen yazılımdan 

emin olana dek test etmeliler. Sektör bazında orta ve küçük 

ölçekteki şirketlerin bu konudaki farkındalıklarını artırmaları 

gerekiyor. Bu noktada düzenlenecek panellerin ve şirketlerin 

özel olarak tertipleyeceği “bilinçlendirici” etkinlerin önemi çok 

daha fazla artıyor. Canon olarak bu konudaki bilincin artması 

konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Aksis Genel Müdürü 

BURAK MÜJDECI

Maliyet odaklı 
bakışta büyük tablo 
gözden kaçıyor
E-dönüşüm konusunda şirketlerin ve 

özellikle KOBİ’lerin farkındalıklarının 

artırılması gerekiyor. Şirketler ve 

kurumlar bu konuda yavaş yavaş 

harekete geçmeye başladılar. 

Kurumsallaşmış veya kurumsallaşmaya adım atmaya karar 

vermiş firmalar rekabette öne geçmek için ciddi yatırımlar 

yapmaya başladılar. Finans, bankacılık ve telekom sektörleri 

bu konuda öncü sektörlerken şimdi inşaat, otomotiv, 

perakende gibi birçok sektör bu konuda yatırımlar yapıp 

sonuç almaya başladı. Burada yönetimlerin vizyonu ve 

cesareti önemli çünkü bu şirket kültüründe değişikliğe yol 

açıyor. 

KETS Iş Geliştirme Yöneticisi

YASIN ILHAN

İhtiyaca uygun 
çözümler seçilmeli
Olaya maliyet açısından baktığımızda, 

bilgi ve doküman yönetiminde 

yaşanan dijitalleşmeye beraber 

şirketlerin ve kurumların kırtasiye ve 

eleman maliyeti gibi konularda ciddi 

tasarruf sağladığını görüyoruz. Bunun 

yanı sıra depolama alanı konusunda 

da önemli avantajlar yakalayan şirketler, bu sayede kendi 

yapılarına çok daha uygun ofislerde çalışma imkanına sahip 

oluyorlar. Bununla birlikte bilgi ve doküman yönetiminde 

dijitalleşme yolunu seçen şirketlerin dikkat etmesi gereken 

hususlar var. Şirketlerin ilk etapta kendi ihtiyaçlarını masaya 

yatırarak, doğru ürünü tercih etmeleri gerekiyor. Seçilen 

ürün yeterli testlerden geçirilerek, sistemde oluşabilecek 

kayıpların önüne geçilmeli. Aksi takdirde geri dönüşü 

olmayan bir yola girilebilir.  Ayrıca seçilen ürünün kullanıcı 

dostu olmasına dikkat edilmeli ve çalışanlara bu konuda hatırı 

sayılır eğitimler verilmeli. Kısacası süreç doğru bir şekilde 

planlamalı.

Escort Yazılım Çözümleri Sektörel Çözümler Müdürü 

CAHIT TERZIOĞLU

Tüm çalışanlar tüm 
sürece adapte olmalı
Bilgi ve doküman yönetimi süreçleri 

de , dijitalleşen iş süreçlerine bağlı 

olarak, dijital platforma geçmeye 

başladı. Ülkemizde de, şirketlerde 

ve kurumlarda dijital iş süreçlerine 

geçişin büyük bir hızla dönüşümler 

yaşandığını gözlemliyoruz. Dijitalleşen 

iş süreçlerine uyum sağlamadaki en önemli nokta, kurum 

ve şirket çalışanlarının bir bütün halinde yeni süreçlere 

adaptasyonunun sağlanması olarak öne çıkıyor. Başarı için en 

kritik nokta uçtan uca , bütün çalışan ve birimler ile dijitalleşen 

iş süreçlerinin benimsenmesi ve uygulanması olduğunda 

şirketin operasyonunda gerçek anlamda bir dijitalleşme 

yaşanabilir. Parçalardan birinin süreçteki uyumsuzluğu, bütün 

bir zinciri olumsuz olarak etkileyecektir. 

Canon Eurasia Kurumsal Satış Müdürü  
TAYLAN AKALIN

Çevreye önem 
veren bir şirketiz
Çevreye verdiğimiz önem 

doğrultusunda geliştirdiğimiz entegre 

baskı ve tarama yönetimi çözümü 

uniFLOW ile önemli miktarda kağıttan 

tasarruf etmeyi başardık. Bunun 

yanı sıra UniFLOW teknolojisini 

tercih eden kurumlar ve şirketler, 

gerçekleştirdikleri baskı işlemlerinin çevreye olan etkisini de 

gözlemleyebiliyorlar. Bu sayede çevreye daha duyarlı bir iş 

süreci oluşturulabiliyor. 

UniFLOW’un bir diğer artısı da toner maliyetlerini gözle 

görülür derecede azaltması. Şirketler, göze pek batmayan 

kırtasiye maliyetlerini UniFLOW ve benzeri çözümlerle 

azaltarak, bütçelerinde önemli rahatlamalar sağlayabiliyorlar. 

Başarıya
giden yol…

Günümüzde Çeviklik, Etkili Bilgi Yönetiminden Geçiyor

Bilgi ve Doküman Yönetimi Platformu kapsamında “Günümüzde Çeviklik, 
Etkili Bilgi Yönetiminden Geçiyor” başlıklı bir de panel düzenlendi. Panelin 
moderatörlüğünü Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Kurucusu ve Genel 

Müdürü Işık Deliorman Aydın yaptı. 

Panel konuşmacılarından Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet N. Aydın, şunları kaydetti:

“Türkiye’de KOBİ’lere bilgi belge ve yönetim konusunda çok önemli hizmetler 
sunulabilir. Fakat bu konuda şu ana dek çok az çalışma yapılmış olması da oldukça 
dikkat çekici. Özellikle bilgi ve doküman yönetiminin bulut bilişime entegrasyonu 
konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu noktada Türkiye’deki bulut bilişim algısının 
geliştirilmesinin anahtar görevi üstleniyor..” 

Koçtaş İş Çözümleri Müdürü Volkan Baş’ın da panelde verdiği mesajlar şöyle:

“Son dönemin en gözde kavramı ‘omni channel’. Müşteri talepleri sonucunda oluşan 
bu kavram, ortaya kusursuz alışveriş kavramını çıkartıyor. Günümüze gelen kadar 
oluşan teknolojik gelişmeler, bu kavramın oluşmasına uzun süre izin vermese de, 
bu eğilim yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başladı. Bu eğilim müşterilerin önceki 
hareketlerini takip ederek, ortaya bir yol haritası çıkarıyor.” 

 İGDAŞ Bilgi Sistemleri Müdürlüğü İş Analizi Şefi Süleyman Yazıcı’nın görüşleri de 
şöyle:

“Ağırlıklı olarak kamu alanında hizmet veren bir kuruluş olmamız sebebiyle tercih 
ettiğimiz sistemler biraz farklılık gösterebiliyor. Bilgi ve doküman yönetiminde 
yaşanan e-dönüşümde bizim için önemli olan nokta güvenlik. İGDAŞ olarak İstanbul 
genelinde 5 milyon 700 bin aboneye hizmet verdiğimiz düşünürsek, güvenlik 
konusuna ağırlık vermemiz çok da şaşırtıcı değil.” 

Panel konuşmacılarından TEB İş Süreçleri Yönetimi Direktörü Caner Çınar da şu 
bilgileri verdi:

“Çeşitli ve geniş bir müşteri portföyüne sahibiz. Bu yüzden müşterilerimizi 
daha yakından tanımamızı sağlayacak sistemleri tercih ediyoruz. Bu sayede 
müşterilerimiz hakkında çok daha kaliteli ve nitelikli veriye sahip olarak, onlara 
daha verimli hizmet sunma imkanı yakalıyoruz. Tabi bu verilerin en önemli 
kıstasının tutarlılık olduğunu unutmamak gerekiyor. 

Kağıtsız yönetime geçmemizle birlikte bu konuda önemli bir avantaj elde ettiğimize 
inanıyorum. Sektördeki hızlı dönüşümü ve bu dönüşümün getirdiği rekabet ortamını 
göz önüne alırsak, fark yaratan şirketlerin bir adım öne geçtiğini görüyoruz..”

Bilgi ve Doküman 
Yönetimi Platformu
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Netaş Icra Kurulu Üyesi  

AHMET HAMDI ATALAY

BT hedefleri için 
güçlü sistem 
entaegratörleri şart
Önümüzdeki 10 yıllık dönemde BT 

sektörüne yapılacak yatırım 500 

milyar doları aşacak ve mevcut yapı 

değişmez ise bunun büyük kısmı 

ithalat yoluyla karşılanacak. Küresel 

pazarlarda rekabetçi yerli katma 

değeri yüksek ileri teknoloji üretmek ancak güçlü BT sistem 

entegratörleri ile mümkün olabilir. Netaş olarak geliştirdiğimiz 

yeni nesil teknolojik ürün ve çözümlerle küresel çapta rekabet 

edebilen Türkiye’nin ve bölgenin en büyük sistem entegratörü 

konumundayız.

ZyXEL Genel Müdürü  

VEFA TARHAN

SDN yeniden 
tanımlanacak
İnternet ve ağ iletişim teknolojilerindeki 

eğilimleri; yüksek genişbant ihtiyacı, 

büyük veri, bulut bilişim, ‘Software 

Defined Networking (SDN)’, ‘Her Şeyin 

İnterneti’, mobilite, BYOD, ağ güvenliği 

ve gizlilik olarak açıklayabiliriz. 2015 

SDN’nin yeniden tanımlanacağı yıl 

olacak. SDN; ağ operasyonlarını basite indirgiyor, hızlı inovatif 

servisler sunarken maliyetleri de düşürüyor. Mobil cihazlar, 

bulut servisleriyle beraber sanallaşıyor. Bu da mobiliteyi 

tetikliyor. “Kablosuz altyapınız ve ağ güvenlik sisteminiz BYOD 

ve artan mobiliteye hazır mı?” sorusunu gündeme getirmek 

isterim. Yatırım ve projelendirme yapılırken BYOD’un göz 

önünde bulundurulması gerekiyor. 

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü  

LÜTFI AYDIN

Kamu bilişim pazarında standart ve 
regülasyonlar farklılık gösteriyor
Bilişim teknolojilerini kullanarak kamu hizmetlerini elektronik 

ortamda sunan kamu kurumlarının, teknolojileri kendilerine 

fayda sağlamak yerine ‘Teknoloji Yönetim Süreci’ne odaklanarak 

kullanmaları daha yüksek kamu yararı sağlayacaktır. Kaldı ki; 

teknoloji yönetiminin en önemli unsurlarının başında, ona ilişkin 

standart ve regülasyonların belirlenmesi gelmekte. Kamu hizmetleri 

için kullanılacak bilişim teknolojileri ister yazılım ister donanım olsun 

geliştirilmesi ya da üretimi özel uzmanlık gerektiren bir iş. Ancak bu 

konunun, işinde uzman olan bilişim firmalarıyla birlikte ortak iş birliği 

içerisinde yürütülmesi gerekiyor. 

EFB Elektronik Satış ve Pazarlama Yöneticisi  

EROL CEYLAN

Fiber optik kablolardan bilgi 
çalmak mümkün olmuyor
EFB; yenilikçi kablolama ve altyapı çözümleri sunan bir 

firma. Lojistik, hizmet ve üretim alanında çalışıyoruz. 

Yapısal kablolamada; fiber optik veri teknolojileri ve bakır 

veri teknolojileri sunuyoruz. Yapısal kablolamada dünya 

standartlarına sahibiz. Fiber optik sistemin büyük avantajları 

bulunuyor. Öncelikle çok büyük bant genişliği ve taşıma kapasitesi 

sağlıyor. Gizlilik ve güvenliği ön plana çıkartıyor; fiber optik 

kablolardan bilgi çalmak mümkün olmuyor. Fiber kablo tipleri; 

‘MultiMode F/O Kablolar’ ve ‘SingleMode F/O Kablolar’ olarak 

ikiye ayrılıyor. Her iki tür kablonun da ortak dezavantajı; yapıları 

nedeniyle kırılgan olmaları. ‘MDIC Kablo’ ise, çok esnek bir yapıya 

sahip ve kolay kolay kırmak ya da yıpratmak mümkün değil. Bu 

arada sadece S/FTP kablo ile manyetik alan etkisini minimize 

edebilirsiniz. EFB olarak; kablolu bağlantı bizim işimiz diyoruz.

 Canon’un platin sponsoru olduğu Kamuda BT Yönetişimi Platformu’nda; BT alanındaki gelişmeler, 
yönetişim kavramı, BT yaklaşımları, yeni stratejiler ve yeşil BT gibi pek çok konu ele alındı. 

Mas-Deha Danışmanı  

YUSUF TULGAR

Elektronik  
ortamda verisi olan 
herkes için
Stock Disk ile “Her şeyi saklayın, 

istediğinizi paylaşın” diyoruz. Stock Disk; 

kullanıcıların elektronik ortamda tüm 

bilgi ve belgeleri koruma altına alıyor. 

Tüm verileri saklarken yetkilendiriyor, 

versiyonluyor, yedekleyip logluyor 

ve organize ediyor. Stock Disk sayesinde tüm dosyalarınıza 

bulunduğunuz her yerden (internet üzerinden, evinizden, iş 

yerinizden ve hareket halindeyken) kolaylıkla erişebilirsiniz, siz 

neredeyseniz, dosyalarınız harekete ve paylaşılmaya her zaman 

hazırdır.

VMware Türkiye, Sistem Mühendisleri Takım Lideri  

BÜNYAMIN ÖZYAŞAR

Geleneksel BT yapısı 
şirketlerin ihtiyaçlarına 
yetişemiyor
Değişen BT yapısını; ‘İstemci – sunucu 

mimariden mobil buluta’ şeklinde 

tanımlayabiliriz. Hızlı çalışma temposuna 

uygun güvenli çalışma alanı yaratmaya 

çalışıyoruz. Tekilleştirilmiş çalışma 

alanına; her zaman ve her yerden bağlantı sağlayabiliyoruz. 

Tüm uygulamalara ve çevrimiçi kaynaklara kolay erişim 

sunuyoruz. Yazılım tanımlı veri merkezindeki yeniliklere 

değinecek olursak öncelikle şunu vurgulamamız gerekiyor: 

Artık geleneksel BT yapısı şirketlerin ihtiyaçlarına yetişemiyor. 

Sunucu sanallaştırma katmanında akıllılık sağlarken 

donanımdan bağımsız bir hale getiriyoruz. 

Bütüncül yaklaşım; ancak  
sertifikasyon ve standardizasyona 
gidildikçe sağlanabilir

Yönetişimde stratejik ortaklık ön plana çıktı

Kamuda BT Yönetişimi etkinliğinin ilk paneli olan ‘Kamuda BT’nin Dünü 
Bugünü’nü, Bilişim Zirvesi A.Ş. Başkanı Murat Göçe yönetti. Netaş, Kamu 
ve Telekom İşletmeleri Teknik Satış Müdürü Bülent Müsellim, Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yavuz Sanisoğlu, Canon Avrupa Ürün ve İş 
Geliştirme Müdürü Sinan Karabacak, Mas-Deha Danışmanı Yusuf Tulgar panelin 
katılımcılarıydı. Bilgi güvenliği konusuna vurgu yapılan panelde, ‘bilgi birikimi’nin 
yedeğinin alınmasının önemine de değinildi. Sorunsuz ‘Felaket Kurtarma 
Merkezleri’ için testin önemine dikkat çekilirken ‘Kağıtsız Ofis’ kavramından 
sonra dünyada kağıt kullanımında düşüş gözlendiği söylendi. “Arşiv kullanımında; 
önemli olanın taranan evrağın yetkin kişiler tarafından indekslenmesi” yorumu 

yapılıp aksi halde defalarca aynı evrakların taranacağı kaydedildi. 
Müsellim, sertifikasyon ve standardizasyona gidildikçe ancak bütünlük 
sağlanacağına vurgu yaparak kamu için bulut hizmetinin de son derece 
destekledikleri bir uygulama olduğunu dile getirdi. “Verinin başka ellere 
geçmesi, bilgi güvenliğinin zedelenmesi çok önemli bir sorun. Önümüzdeki 
yıllarda bilgi güvenliği konusu çok daha fazla ele alınacak” diyen Tulgar, 
“Bilgi sistemlerini kurmak problem ama işletmek daha büyük problem. 
‘Bilgi birikimi’nin yedeğinin alınması çok önemli. Sisteminizi FKM’ye 
yönlendiremezseniz, sürecinizi işletemezsiniz” yorumunu yaptı.

Karabacak, yazılıma doğru da gittiklerine işaret ederek kurumların sertifikalara 
sahip firmalarla çalışmaları gerektiğini söyleyerek “Firmaların getirdiği 
teknolojilere bakmak lazım” dedi. Sanisoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin 
4 yıllık geçmişi olduğunu kaydederek 300 civarında bilgisayar bulunduğunu ve 
bulut sistemi içinde herkesin kendi şahsi dosyalarını tutabildiğini ifade etti. 

Yöneticiliğini; BThaber Ankara Temsilcisi Sedef Özkan’ın yaptığı ‘Kamuda BT 
Yönetişimi’ panelinin konukları; MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 

Adem Eylence, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Huzeyfe 
Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Internet Portal Şube 
Müdürü Turgut Demir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mesut Akyol 
oldu. Fatih Projesi ile ilgili olarak ‘Fatih bir tablet projesi değildir!’ açıklaması 
getirilirken tabletin projenin küçük bir adımı olduğu, öğretmenlerin eğitimine 
ve sayısal içeriklere büyük önem verildiği kaydedildi. Eylence, paydaşlardan 
Fatih Projesi’ne içerik anlamında katkı beklediklerini ifade etti. Panelde; verinin 
bütünlük içinde olması gerektiği aktarılırken bu bağlamda Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’ndeki ‘Stock Disk’ uygulaması anlatıldı. Üniversitelerde ‘ters 
mühendislik’ kavramının önemine dikkat çekilirken öğrencilerin bu şekilde 
ayakta kalabilecek şekilde yetiştirilebileceği kaydedildi. Diğer yandan özel 
sektörden daha ciddi projeler beklenildiği söylenip hem gençlik hem spora yön 
verecek içeriklere ihtiyaç olduğu ifade edildi. Yazılım teknolojilerinin öneminin de 
vurgulandığı panelde; Ar-Ge’ye yatırım yapılmadan rutinle idare edilerek bir sonuç 
elde edilemeyeceğine dikkat çekildi. 

Kamuda BT yönetişimi için bütüncül bakış açısı şart

Doküman Yönetimi Sistemi’ni etkin olarak kullandıklarını söyleyen Eylence, 
e-Sınava başlandığını da hatırlatarak EBA’da da sayısal içeriklerin üretildiğini 
gündeme getirdi. Yılmaz da; özel sektör mantığı güttüklerinin altını çizerek proje 
yönetimi metodolojisiyle çalıştıklarını söyleyip analiz çalışması başlattıklarını 
vurguladı ve özel sektöre seslenerek “Bizi kendinize stratejik ortak olarak 
düşünün” çağrısında bulundu. Çok hızlı şekilde teknolojiye yatırım yapıldığını 
ifade eden Demir, 4 yıllık bir proje olan ORBIS’in son yılına geldklerini dile 

getirerek kamunun artık yönetişim mantığıyla hareket ettiğini aktardı. Akyol, 
tek yetkili eğitim ve sınav merkezi olduklarını belirtti ve yönetişim kavramı 
içinde geliştirilen programlarının uyumlu olması gerektiğine dikkat çekti. Günün 
sonunda; özel sektör ve kamu ve üniversite arasındaki stratejik ortaklık düşüncesi 
öne çıkarken kamuda yönetişim kavramı altındaki bütüncül bakış açısı ve fikir 
alışverişi gündeme getirildi.

Yönetişim 
için stratejik 
adımlar

Canon Avrupa Direktörü  

HARRY YAMAMOTO

İş süreçlerine hızlı 
erişim sağlıyoruz
Taramadan ‘Akıllı Süreç 

Otamasyonu’na geçiyoruz. 

Uzmanlığımız: görüntüleme. Belge 

tarama çözümlerini; ImageFormula 

olarak adlandırıyoruz. Pazarı 

etkileyen eğilimler; rekabetçi 

pazarlar, mobil evrim, esnek çalışma 

yöntemleri, bulut bilgi işlem ve müşteri beklentileri olarak 

göze çarpıyor. Taramadaki son yenilikler ise; bulut, wifi, 

mobil ve ağ iken, internet en önemli unsur olarak karşımıza 

çıkıyor. Müşterilerimizi; hareket halindeki, ofisteki ve uzman 

uygulamalara sahip olarak biçimlendirip ürün çeşitliğimizi 

her segmente göre geniş bir şekilde sunuyoruz. Uzman 

uygulamalarımızdan olan ‘Özel Çek Tarama Çözümlerimiz’ 

büyük önem taşıyor ve ilgi görüyor. 

Kamuda BT Yönetişimi
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