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Bulutsuz kurumlar demode olacak
EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez,
Türkiye’de kurumların bulut teknolojilerine geçiş
konusunda yavaş kaldıklarını ve bunun ileride
rekabet açısından dezavantaj oluşturacağını söyledi.
Murat YILDIZ
EMC’nin bu yıl yedincisini düzenlediği EMC Forum etkinliği, dün
Ankara’da gerçekleştirildi. Avrupa
Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci
Egemen Bağış’ın katılımı ile gerçekleştirilen EMC Forum’da bulut
ve büyük veri konuları ele alındı.
EMC Forum öncesinde DÜNYA Gazetesi’nin sorularını cevaplayan
EMC Türkiye Genel Müdürü Önder
Sönmez, 2013'ün hem IT şirketleri
hem de kurumlardaki IT yöneticileri açısından oldukça zorlu geçtğini söyledi. Sönmez şöyle konuştu:
"2013 tüm sektörümüz için zorluklarla dolu bir yıldı. BT bütçeleri artık ciddi anlamda baskı altında ve
birim IT başına ödenen rakamlar
gittikçe düşüyor. Kurumlar artık
aynı parayla daha fazla hizmet, yazılım, donanım veya servis almak
istiyorlar. IT liderlerinin üzerinde
de artık çok daha fazla baskı var.
Diğer iş birimleri harekete geçirmek istedikleri projeler için IT departmanından anında çözüm istiyorlar. Kurumlardaki tüm operasyonların çok daha fazla IT'ye bağımlı ve inovatif fikirlerin oluşması

için IT altyapısının olmazsa olmaz
hale gelmesi ile birlikte bu baskı
çok daha fazla artmış oldu."
Önder Sönmez, kurumlardaki
bu talep beraberinde ciddi bir dönüşüm içerisinde de olduğunu ve
daha fazla yazılım temelli çözümlerin 2014'te ağırlık kazanacağını
belirtti. Özellikle bulut bilişim teknolojilerinin çok daha fazla gündemde olacağını söyleyen Sönmez, bulut teknolojileri konusunda Türkiye’deki şirketlerin halen
ciddi planları olmadığını ve bunun
önümüzdeki dönemde kurumları
gelişim ve rekabet açısından dezavantajlı konuma getireceğini
söyledi. Sönmez şöyle dedi: “Bulut
bilişime geçmeyen firmalar birkaç
yıl içerisinde IT açısından ciddi
anlamda rekabette geri kalacaklar. Eğer IT liderleri altyapılarını
bulut bilişim teknolojiler üzerine
konumlayamazlar ise, iş birimlerini çok ciddi sıkıntıya düşürmüş
olacaklar. Ben şu anda kurumların
IT birimlerinin bulut bilişime geçmemekte nasıl bu kadar plansız
kaldıklarını görüp hayretler içerisinde kalıyorum. Kurumların ölçeklerine bakmaksızın bulut tek-

göre büyük veriyi tam anlamda kullanabilen bir perakende zincirinin
iş hacmini %60 büyütebilme potansiyeli bulunuyor. Şu anda yapılan analizlere göre maalesef kurumlar sahip oldukları verinin yalnızca %5’ini kullanabiliyorlar. IT
birimlerinin bu verinin tamamını
kullanabilecek ve iş birimlerinin
önüne koyabilecek araçları artık
kullanabiliyor olması gerekiyor.”

Herkese ulaşacağız

nolojerilerinden nasıl yararlanacakları konusunda şimdiden planlarını yapmaları gerekiyor. Bulut
Bilişim bir hayal, bir fenomen değil, şu anda önümüzde olan bir
gerçek ve bu teknolojiden yararlanamayan firmalar kısa süre içersinde demode olacaklar. Bulut bilişim konusunda EMC kendi IT’sini
dönüştürmüş durumda. 60 bin kişiye hizmet veren kendi IT’miz
%93’ü bulut bilişim teknolojilerini
kullanıyor ve bu anlamda müşterilerimize en iyi örneği kendimiz

oluşturuyoruz. EMC IT departmanı artık doğrudan sanal ortamları
desteklemeyen çözüm ve ürünleri
kabul etmiyor.”

Büyük veriyi kullanan
işini büyütecek
Önder Sönmez, bulut bilişim,
büyük veri ve güvenlik konularında
önümüzdeki yıl çok daha fazla çalışmalar yapılacağını ve bu alanda
projeler geliştirilmesi gerektiğini
belirterek şöyle dedi: “McKinsey
tarafından yapılan bir araştırmaya

EMC çözümlerinin bu güne kadar çok daha büyük kurumlara yönelik çözümler olduğu algısı olduğunu ancak yeni çözümler ile birlikte KOBİ ölçeğindeki şirketlere de
hitap ettiklerini belirten Sönmez,
şöyle dedi: “Biz kalitemizden ödün
vermeyerek artık daha küçük ölçekteki şirketlerin de EMC çözümlerinden yararlanabilmesini sağlayacak
ürünler pazara sunduk. Bu ürünler
sayesinde kurumlar ölçekleyerek
EMC çözümlerini kurumlarına entegre edebilir ve daha sonra büyütebilirler. Aynı şekilde Kamu sektöründe de ciddi anlamda faaliyet gösteriyoruz. Yüksek Seçim Kurulu gibi
kritik kurumların verisini saklama
konusunda hizmetler veriyoruz.
EMC Forum’da da hem Kamu hem
de KOBİ ve büyük ölçekli şirketlere
sunduğumuz avantajlı çözümleri ve
başarı öykülerini anlatıyoruz.”

Alman şirket, Türkiye’den bilgi ihraç edecek
İstanbul’da destek
merkezini açan Alman
şirket All For One
Steeb, Türkiye’den SAP
bilgisi ihraç edecek.

Sevgi DEMİRKALE
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
yazılımları alanında dünyanın önde
gelen şirketlerinden birisi olan
SAP’nin Almanya’daki en önemli iş
ortaklarından All For One Steeb, Türkiye’deki ilk destek merkezini açtı.
Yürüttükleri çalışmalar ve şirket vizyonu konusunda DÜNYA Gazetesi’ne
özel açıklamalarda bulunan All for
One Steeb Türkiye Genel Müdürü
Detlef Mehlmann, “Almanya, İsviçre
ve Avusturya merkezli olmak üzere
toplamda 2000, sadece SAP alanında
ise 1500 müşterimiz bulunuyor. Bu
müşterilerimize 24 saat hizmet vermemiz gerekiyor. Sadece 24 saat hizmet verebilecek kişilere değil, en azından İngilizce ve Almancayı akıcı konuşabilen çalışan kişilere ihtiyacımız
var” dedi. Türkiye’de ofis açmadan
önce Polonya, Mısır ve Romanya pazarlarında da incelemeler yaptıklarını

ifade eden Mehlmann “Çok kısa süre
sonra Türkiye’de karar kıldık. Çünkü
özellikle İstanbul’da, iyi eğitim görmüş, SAP bilgisi olan, oldukça iyi Almanca konuşabilen kişileri bulabileceğimizi fark ettik” diye kaydetti.
Mehlmann, Türkiye ofisi haricinde
başka bir yabancı ülkede ofis kurmayı
planlamadıklarını da belirtti.

Vardiyalı sisteme
İstanbul’da geçecek
Seyrantepe’de açılan ofis All For
One Steeb’in Almanca konuşulan pazarlardaki müşterilerine telefon ve
internet üzerinden destek verecek.
İlk etapta bu yılsonuna kadar destek
elemanı olarak 9 kişi işe alacaklarını
söyleyen Mehlmann, 2014’ün Eylül
ayı sonuna kadar da İstanbul’da 25
çalışana ulaşmayı planladıklarını açıkladı. Şirketin beş yıllık planında ise
İstanbul’da 70 çalışana ulaşmak var.
Geçtiğimiz günlerde şirket olarak

2017 planlarını açıkladıklarını söyleyen Mehlmann “Yani önümüzdeki
beş yıl içinde 70 kişiye kadar büyüme
gibi bir plan var” açıklamasında bulundu. Mehlmann, Türkiye pazarına
açılmayı düşünüp düşünmedikleri konusunda ise “Böyle bir planımız yok.
Türkiye pazarını bilmiyoruz. Türkiye’de müşteri aramıyoruz” dedi.
Orta büyüklükteki şirketlere yazılım satış ve desteğinde bulunan şirket, İstanbul’daki merkezinde ilk kez
vardiya sistemini uygulamaya başlayacak. Almanya’da bu sisteme geçmemelerini kültürel nedenlerle açıklayan Mehlmann, şöyle dedi: “Almanya’da danışmanlar ofiste çalışmak istemiyor. Dünyayı görmek istiyor. Seyahat etmek istiyor. Müşteriyi yakından görmek istiyor. Ama Türkiye’de
bu biraz farklı. Birçok insan İstanbul’da yaşamı seviyor. Farklı şehirlerden iş başvuruları alıyoruz. Ofiste
çalışacak kişi bulmak çok daha kolay.”

Avaya, PartnerConnect’i düzenledi
Kurumsal iletişim sistemleri ve
hizmetleri sunan Avaya, PartnerConnect adı atında düzenlediği etkinliklerin Dubai ve
Nairobi’den sonra İstanbul ayağını gerçekleştirdi. 150’den fazla iş ortağı çalışanı bir araya
getiren şirket, bölge genelindeki veri iletişim, tümleşik iletişim, orta ölçekli işletme ve dikey sektör pazar fırsatlarını masaya yatırdı. 2013 yılında bölgesinde iki haneli büyümeye
yakaladığını açıklayan şirketin
Doğu Akdeniz Bölge Direktörü
Sinan Dumlu “İş ortaklarımızdan, müşterilerine yeni çözümlerimizi sunmaları için bulut

bilişime hazır olma, veri ve video iletişim yeteneklerini geliştirme, yazılım entegrasyon
becerilerini artırma taleplerimiz var. Avaya Partner Connect
etkinliği ile iş ortaklarımıza son
kullanıcıların beklentilerini ve
Avaya’nın yeni çözümlerini içeren büyük resmi anlatmaya çalıştık. Avaya için kritik bir önem
taşıyan bu bölgede her açıdan
lider ve dinamik bir firma olma
hedefimiz var” dedi. İstanbul’un ardından Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Hindistan’da da Avaya PartnerConnect etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Sony’nin oyun konsolu
satış rekoru kırdı

İnsansız su altı teknolojisi
İTÜ ARI Çekirdek’te

Sony, 15 Kasım’da piyasaya sürdüğü ve şu anda 32 ülkede satılmakta olan
PlayStation 4 (PS4)
oyun konsolundan
dünya genelinde 2
milyon 100
bin adet
sattığını
açıkladı.
Sony tarafından yapılan açıklamada “Oyun seveler
için tarihi bir yıl yaşanıyor. Yeni
bir dönüş noktasını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Kuzey Amerika’da 15 Kasım’da
satışına başlanan PS4’te PlayStation tarihindeki en büyük satış
gerçekleşti. PS4’ü 24 saat içinde

İTU Teknokent içerisinde yer
alan ve girişimcilere farklı olanaklar tanıyan İTÜ ARI Çekirdek’in bu seneki girişimcilerinden Autonomytech, insansız
araçlarla ilgili önemli bir projeye imza atıyor. Şirket, Uzaktan Kumandalı Araç (RemotelyOperatedVehicles-ROV) alanında geliştirdiği teknoloji ile
Türkiye’nin bu konuda eksikliğini gidermesine yardımcı
olarak milli teknolojiye katkı
sağlamayı hedefliyor. Autonomytech, sadece su yüzeyi ve
su altında değil, karada ve havada da kullanıcısı olmadan
kendi kendine karar verebilen
ve istenilen görevleri yerine ge-

1 milyondan fazla kişi aldı.”
denildi. İngiltere’de de buna
benzer sonuçlar yaşandı. PS4, ülkede ilk 48 saat içinde 250 binden
fazla sattı. Bu rakam Sony’nin bu
alandaki en büyük rakibi olan
Microsoft’un Xbox One için açıkladığı 100 bin rakamının yüzde
66 üzerinde. Microsoft, Xbox
One’dan İngiltere genelinde toplamda 150 bin adet sattı.
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tirebilen otonom platform oluşturdu. Projenin, sadece Türkiye
değil dünya çapında da önemli
bir ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor. Marine Technology
Reporter dergisi tarafından,
Haziran 2012 sayısında yayınlanan araştırma sonuçlarına
göre, ROV üretiminin yaklaşık
yüzde 70’i ABD ve İngiltere,
geri kalan kısım ise yine az sayıda ülke tarafından üretiliyor.
Türkiye de dahil olmak üzere
pek çok ülke, ROV kullanımında dışarıya bağımlı durumda.
Ülkeye yurtdışından giriş yapan bu araçların fiyatları oldukça yüksek ve cihazların kullanımı yeterince bilinmiyor.

All for One Steeb Türkiye Genel
Müdürü Detlef Mehlmann

23

TEKNO STRATEJİ
Murat YILDIZ
myildiz@dunya.com

Para 2.0
Hayatımızdaki değişimler hep yavaş yavaş
olurdu. Yalnızca teknoloji değil, günlük alışkanlıklarımız ve yaşam biçimimizdeki değişimlerin
onlarca yıla yayıldığı dönemler olmuştur. Şimdi,
muhakkak ki içinde teknolojinin de parmağı olduğunu bilerek söylüyorum ki, tüm değişimler
aniden gerçekleşiyor. Ve tuhaftır yaşam biçimimizi kökten sallayan bu değişimleri, sanki
olağanmış gibi bir anda kanıksayıp, kabulleniyoruz. Mesela cp telefonlarının bakalım. Şu
anda ekonomik sınıf farkı gözetmeksizin herkeste
var olmakla beraber, bir sonraki nesle yani akıllı
cep telefonlarına doğruda da hızlı bir geçiş var.
Sokakta, evde, siyasette, eğitimde veya birbirimizi algılayış biçimimizdeki değişimler inanılmaz.
Peki, aynı değişimlerin para birimlerinde
olmayacağının öngörmek pek safça olmaz mı?
Yani bugün alışık olduğumuz, Lidyalı’lardan bu
yana dokunduğumuz, bir mal karşılığı birbirimize
verdiğimiz paradan farklı, fiziksel olarak var olmayan ancak yaşat
mımızı idame ettiren
FARKLI DİJİTAL
bir başka forma büÖDEME SEÇENEKLERİ
rünebilir mi?
ARTTIKÇA, PARANIN
Geçtiğimiz hafta
BİRİMİNİN
bu köşede Bitcoin’in
NE OLDUĞU DA
ne kadar tutarsız olÖNEMSİZLEŞMEYE
duğundan ve son zaBAŞLIYOR.
manlarda artan sahtekârlıklardan bahsetmiştim. Görünen o ki tüm bunlara rağmen Bitcoin üzerindeki efsane artarak büyümeye devam
ediyor. Ve şimdilik internetin alt sokaklarında
illegal işler yapmak için yoğun bir şekilde kullanılsa da, yakında yukarıdaki temiz caddelere
girmek için etrafı kolluyor.
Bitcoin meselesini bir kenara bırakın, günümüzde fiziksel olarak para taşımanın gittikçe
anlamsızlaştığını görmek mümkün. Farklı dijital
ödeme seçenekleri arttıkça, paranın biriminin
ne olduğu da önemsizleşmeye başlıyor. Eğer
yeterince kredim varsa, Microsoft Live hesabımdan oyun almak, Apple Store veya Google
Play’den uygulama indirmek, iTunes’da müzik
satın almak veya Amazon’dan yeni bir kitap sipariş etmek benim için yeterlidir.
Bir zamanlar müşteriler sadakat programı
için başlatılan puan veya kredi biriktirme hevesi, bir anda müşteri gözünde sanal paraya
dönüşebilir.
Şimdi asıl sorulması gereken soru, bu sanal
para biriminin veya kredilerin hangi değerden
işlem göreceği, nereden ve kim tarafından
yönetileceğidir. Dijital müşterisi çok olanın
elbette şansı da daha fazla olacaktır. Ancak
yine de sürpriz oyuncular için geleceğin yeni
nesil parasını belirleyen bambaşka biri olabilir.
Asıl o zaman küresel ekonomide yepyeni bir
çığır açılacak ve günümüz para politikaları
baştan yazılacaktır.

