
PLATİN Dergİsİ’NİN ücreTsİz ekİDİr. eYLüL 2021

TürkİYe'Ye DeĞer kATAN ŞİrkeTLer & BİLİŞİMİN YILDIzLArI

DİA, bulut tAbAnlı kurumsAl 
yAzılımDA DünyA mArkAsı 
olmAyı heDeflİyor

suhA onAy 
DİA YAzILIM, ceO



www.platinonline.com 3

sIgNIfY, 2021 sONuNA kADAr TüM TükeTİcİ ürüNü AMBALAjLArINDAkİ PLAsTİk kuLLANIMINI 
sONLANDIrArAk, YILDA 2 BİN 500 TONuN üzerİNDe PLAsTİk kuLLANIMININ öNüNe geçecek.  
sıgnıfy’ın mAlzeme ve nAklİyeDen kAynAklAnAn kArbon emİsyonlArı İse yılDA  
6 bİn ton AzAlAcAk

signify yılda 2 bin 500 ton  
plastik kullanımını önleyecek

Hue paketlerinden plastiği tama-
men çıkarmak olmuştu. Tüketici 
ürünü ambalajlarımızdaki plastik 
kullanımını sonlandırarak, plastik-
ten arınma hedefimize yıl sonunda 
ulaşacağız. Tüm tüketici ürünü 
ambalajlarımızdaki plastiklerden 
arınarak kullanımını engellediği-
miz bu miktar, peş peşe dizildiğin-
de 8 bin kilometreden fazla 
uzayabilecek 125 milyon plastik 
şişeye denk geliyor. Malzeme ve 
nakliyeden kaynaklanan karbon 
emisyonlarımız da yılda 6 bin ton 
azalmış oluyor. Bu da bir yıl boyun-
ca ancak 270 bin ağacın emebildiği 
karbondioksite eşdeğer” bilgisini 
aktardı.

ÖDüllü sürDürülebİlİrlİk 
performAnsı    
Signify olarak, 2017-2019 yılları ara-
sında 3 yıl üst üste Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 
(DJSI) Endüstri Lideri seçildikleri-
ni hatırlatan Ertan Bilge, sözlerini, 
“2020’de ise dünyanın en güvenilir 
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlu-
luk performanslarını derecelendir-
mesiyle tanınan EcoVadis, Signify’ı 
sürdürülebilirlik alanındaki çalış-
malarından dolayı platin madalya 
ile ödüllendirdi. Sürdürülebilirlik 
anlamında bu denli önemli kuru-
luşlar tarafından derecelendiril-
mek büyük bir gurur. 
Sürdürülebilirlik bir günün değil 
her günün konusu olmak zorunda. 
Müşteri beklentileri de bu yönde 
büyük bir değişim geçiriyor” şeklin-
de tamamladı.

olduğunu belirten Ebru Ertan 
Bilge, “Her yıl 2 milyar ton atık üre-
tiliyor ve bu atıkların yüzde 
90’ından fazlası hiç işleme tabi 
tutulmadan açığa atılıyor ya da 
yakılıyor. Yanlış atık yönetimi nede-
niyle havamız, toprağımız, okya-
nuslarımız, yer altı sularımız 
kirleniyor. Atık üretiminde 2050’ye 
kadar yüzde 70’lik bir artış öngörü-
lüyor. Signify olarak uzun bir süre-
dir ürünlerimizi yüzde 80 geri 
dönüştürülmüş kağıtlarla paketli-
yorduk. Bir diğer adımımız Philips 

ignify aydınlatmada dünya 
lideri olarak faaliyet gösteri-

yor. 130 yıldır dünyada, 90 yılı aşkın 
süredir de Türkiye’de ‘Gelecek 
Nesiller için Sürdürülebilir bir 
Yaşam’ mottosuyla ve ışığın olağa-
nüstü potansiyelini ortaya çıkarmak 
amacıyla insan hayatı için anlamlı 
çözümler üretiyor.  
Signify Orta Doğu, Türkiye, Afrika 
ve Pakistan Kurumsal İletişim 
Direktörü Ebru Ertan Bilge, “Daha 
Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir 
Dünya” sürdürülebilirlik programı 
kapsamında 2025 planlarını belirle-
diklerini söyleyerek, “İklim eylemi 
taahhüdümüz (SKA13) kapsamın-
da, karbon nötr olmanın ötesine 
geçecek ve değer zincirimiz genelin-
de karbon emisyonunu azaltacağız. 
Paris Anlaşması’nda sıcaklık artışla-
rını sanayi öncesi dönemdeki orta-
lamanın en fazla 1,5°C üzerinde 
olacak şekilde sınırlamak üzere şir-
ketler için belirlenen 2031 hedefine 
2025 yılında ulaşmış olacağız. 
Döngüsel ekonomi taahhüdümüz 
kapsamında ise 2021 yılı sonuna 
kadar tüm tüketici ürünü ambalajla-
rımızdaki plastik kullanımını son-
landıracak ve katı atık sahalarına 
gönderdiğimiz atıkları sıfıra indire-
ceğiz. Böylece yılda 2 bin 500 tonun 
üzerinde plastik kullanımından 
kaçınmış olacağız” diye konuştu. 

plAstİkten ArınmA 
heDefİne yıl sonunDA 
ulAşAcAk
Plastik kirliliğinin en acil çözülmesi 
gereken çevre sorunlarından biri 
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EDİTO

Bilişim, refah seviyesinin  
belirleyicisi oldu

ster yerel ister global düzeyde olsun mal ve hizmet üreten her şirke-
tin yolu bir gün değil, hemen şimdi bilişimden geçmek zorunda. 

Yaşadığımız dijital çağda dünyanın her tarafına her alanda erişimimizi sağ-
layan bilgi ve iletişim teknolojileriyle gelen yeni ortam, artık normal olanın 
ta kendisi.
Türkiye’de bilişim sektörü 2020 yılında yüzde 22 büyüyerek, 189 milyar 
TL’ye ulaştı. Kurumlar değişen tüketici alışkanlıklarıyla süreçlerini dijital-
leştiriyor. Pandemiyle birlikte yayılım hızı iyice artan dijital dönüşüm, bili-
şim sektörü için bulut bilişim, 5G ve ötesi bağlantı teknolojileri, yapay zeka, 
büyük veri, siber güvenlik ve blokzinciri gibi teknolojileri gündemde tuta-
cak. 
Dijital dönüşüm politikalarının en önemli başlıklarından biri de veri poli-
tikaları. Günlük olarak üretilen veri miktarının 2026 yılında 463 milyar 
GB seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Yaşadığımız çağın petrolü olarak 
nitelenen verilerin stratejik açıdan ülke içinde kalması, depolanması ve 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik standartların oluşturulması hayati 
önemde. Bunları sağlayacak altyapıyı oluşturacak bilişim unsurlarının da 
ülkemize ait olması kritik bir başka konu. Bilişim teknolojileri ayrıca her 
geçen gün dijitallaşme oranı artan değer yaratma süreçlerinde iş gücü-
nün yetkinliklerinin dönüştürülerek,  yeni nesil yetkinlikler kazandırıl-
masını zorunlu kılıyor. 
Ülkelerin refah seviyesi ve bilişim sektörü arasında çok sıkı bir bağ oluştu. 
Bilişim sektörü hem bağımsız bir sektör olarak, hem de diğer sektörlerin 
ekonomiye değer katma süreçlerinin tamamında yer alarak bu bağı sağlı-
yor. Ülkeler için adeta rekabetin skor tabelası olan dijital gelişmişlik seviye-
sinin belirleyicisi olan bilişim nitelikli büyümenin teminatı niteliğinde. 
Ne kurumlar, ne şirketler, ne de aynı zamanda birer tüketici olan bireyler 
bilişimin unsurlarının olmadığı bir yaşamı düşünebiliyor artık…
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reDINgTON TürkİYe 2021’İN İLk YArIsINDAkİ YüzDe 15’Lİk HeDefİNİ ve sekTör OrTALAMAsINI AŞArAk, 
YüzDe 20 BüYüDü. 2021 YIL sONu cİrO HeDefİNİ geçeN YILA kIYAsLA YüzDe 25 YükseLTeN reDINgTON 
TürkİYe, yenİlenen İsmİ, yenİ ofİsİ, kAzAnDığı ve kAzAnAcAğı yenİ mArkAlArın yAnı sırA İnsAn 
kAynAklArı yAtırımlArıylA bİrlİkte büyüyecek

LeNOvO HeM TürkİYe’De HeM De gLOBAL öLçekTe sekTörüNüN LİDerİ OLMAYI sürDürüYOr. 2021’De De 
rAHATLIk ve kOLAYLIk sAĞLAYAcAk YeNİ ürüNLerİ güçLü kAMPANYALArLA TükeTİcİLerLe BuLuŞTurMAYI 
HeDefLeYeN LeNOvO, teknolojİDekİ sürDürülebİlİr Akıllı çÖzümlerİyle son beş çeyrektekİ 
pAzAr lİDerlİğİnİ DevAm ettİrmeyİ AmAçlıyor

redington Türkiye yeniliklerle ve yatırımlarla 
büyümesini sürdürecek

Lenovo’nun odağında  
‘Akıllı Dönüşüm‘e öncülük etmek var

döneme geçildi. Bizim yapımız da 
benzer şekilde evriliyor. 

>Üretim, hizmet ve iş yapma şekille-
rindeki değişikliğin doğurduğu 
güvenlik ihtiyacı için neler yapıyorsu-
nuz?
Pandemide bulut teknolojilerine ve 
hibrit çalışma ortamına geçiş siber 
güvenlik çözümlerine ihtiyacı artırdı. 
Siber güvenlik yatırımlarında büyük 
bir artış oldu. Biz de Türkiye’deki ve 
dünyadaki tecrübelerimizle ülkemiz-
deki iş ortaklarımız ile kurumsal 
müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik hizmet veriyo-
ruz. Altyapı, bulut teknolojileri, 
güvenlik ve diğer alanlarda çözüm 
sunan iş ortaklarımızın distribütör-
lük faaliyetlerini yürütüyoruz. 

sektÖr ortAlAmAsını AşAn 
performAns
>2021 hedef ve gerçekleşmeleriniz 
açısından nasıl bir noktadasınız?
2020’de pandeminin olumsuz etkile-
rine rağmen büyüme hedeflerini 
değiştirmeyen Redington 
Türkiye’nin büyüme yolcuğu 2021’in 
ilk yarısında da sürdü. 2021’in ilk altı 
ayı için yüzde 15 olan büyüme hede-
finin üzerine çıktık ve sektör ortala-
masının da üstünde bir 
performansla yüzde 20 büyüdük. 
2021 yıl sonu ciro hedefimizi 2020’ye 
kıyasla yüzde 25 yükselttik. Değişen 
markamız; yeni ofisimiz, kazandığı-
mız ve kazanacağımız yeni markalar 
ile insan kaynakları yatırımlarımızla 
birlikte büyüyerek ilerlemeyi hedefli-
yoruz.

miz. Global düzeyde ve ülkemizde 
yenilikçi, teknolojide öncü stratejileri-
mizi sürdüreceğiz. Pandemi sürecin-
de yüksek bilinirliğe ve pazar payına 
sahip olan kurumsal iş bilgisayarı 
markamız ThinkPad için güçlü bir 
pazarlama kampanyası gerçekleştir-
dik. ThinkPad X1 Fold basın lansma-
nımız ve kampanyamızla da 
dünyadaki ilk katlanabilir ekranlı bil-
gisayarı tanıttık ve yenilikçi lider bir 
marka olma iddiamızı destekledik. 
2021’de de güçlü kampanyalarımızı 
sürdüreceğiz.

teknolojİDe Öncü 
strAtejİlerİnİ sürDürecek
>Lenovo Türkiye stratejik açıdan 
nelere odaklanıyor?
Lenovo, dünyanın en eksiksiz akıllı 
cihazlar ve altyapı portföyünü tasarla-
yarak dünyanın dört bir yanındaki 
milyonlarca kullanıcı için daha iyi 
deneyimler ve fırsatlar yaratmak için 
‘Akıllı Dönüşüm’e de öncülük etmeyi 
sürdürüyor. Lenovo global düzeyde 
yenilikçi, teknolojide öncü stratejileri-
ni sürdürecek. Lenovo olarak pande-
miyle birlikte ivme kazanan uzaktan 
çalışma, eğitim ve artan dijitalleşme-
nin ortaya çıkardığı yeni fırsatları çok 
iyi bir şekilde değerlendirdik. Temel 
faaliyetlerimizin yanı sıra hizmet 
temelli akıllı dönüşüm politikası ile 
sunduğumuz yeni hizmet ve çözüm 
fırsatlarıyla sürdürülebilir büyüme 
sağlamaya odaklanıyoruz. Buna para-
lel olarak Türkiye PC pazarının da, 
2021 yılında, geçen seneye göre 
yüzde 10 civarında büyüyebileceğini 
öngörüyoruz.

bulut teknolojİlerİ ve sİber 
güvenlİk İhtİyAcı Öne 
çıkıyor
>Dijitalleşmenin hızlanması en çok 
hangi hizmet ve çözümlerinizin talep 
görmesine yol açtı?
Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm 
süreçleri hızlandı ve başta bulut tek-
nolojileri, siber güvenlik, yapay zeka 
ve uzaktan çalışma gibi birçok tekno-
loji yatırımı arttı. 
İşletmelere esneklik, verimlilik, 
ölçeklenebilirlik ve rekabet avantajı 
sağlayan bulut teknolojileri öne çıktı. 
Dünyada artık büyük markalara dev 
yatırımlar yapılan dönemden bilişi-
min bir hizmet olarak sunulduğu bir 

pazarında yüzde 34,1; toplam tüketici 
PC pazarında yüzde 20,3, toplam 
dizüstü bilgisayar pazarında yüzde 30 
payla birinci sırada yer aldık. Türkiye 
PC pazarı, 2021’in ilk altı ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 30 büyüdü. 

>Lenovo Türkiye olarak hedefleriniz 
nelerdir?
Herkese daha akıllı çözümler sunan 
global bir teknoloji markasıyız. 
2021’de de tüketicimize rahatlık ve 
kolaylık sağlayacak ürün ailemizi, hiz-
metlerimizi tanıtmak ve ihtiyaçlara 
göre çözümler sunmak esas hedefi-

edington 28 yıldır dünyanın 
birçok noktasında faaliyet gös-

teriyor. 230’u aşkın markanın dağıtı-
mını ve tedarik zincirini üstlenen 
Redington,  yıllık 7 milyar doların 
üzerinde bir pazar büyüklüğüne 
sahip. Pazar payını her geçen gün 
artıran Redington, dünya genelinde 
4 binin üzerinde çalışanı ve 75’ten 
fazla satış ofisiyle 37 pazarda yer alı-
yor. Redington, Türkiye pazarına 
LinkPlus adı altında girdi. LinkPlus 
2015’teki satın almayla önce 
Redington Grup’un bir parçası, 
2018’deki hisse devriyle de tamamen 
iştiraki haline geldi. 2021’den itiba-
ren Redington Türkiye adıyla faali-
yetlerini sürdüren şirketin genel 
müdürü Cem Borhan, sorularımızı 
yanıtladı.

>Redington Türkiye olara öne çıkan 
hizmet ve çözümleriniz neler?
Redington, 7.5-8 milyar dolarlık ciro-
suyla, dünyanın en büyük distribütör-
lerinden ve tek işi bilişim 
teknolojilerinden biri. Yapay zekadan 
büyük veriye, IoT’den 5G’ye kadar 
birçok ürün ve çözüm sunuyor. 
Redington Türkiye olarak yerel 
pazardaki tecrübemiz ve globalden 
gelen bilgi birikimimizi kullanarak iş 
ortaklarımıza ve kurumsal müşterile-
rimize kurumsal teknoloji çözümleri 
sunuyoruz. Splunk, Trend Micro, 
Hitachi, Red Hat, Versa Networks, 
Ivanti, PTC, Veritas, Corelight, 
Microstrategy, Kissflow, Diamanti, 
Okta ve Super-micro olmak üzere 
toplamda 14 markanın distribütör-
lük faaliyetlerini yürütüyoruz.

enovo, akıllı cihazlar ve tekno-
lojik altyapı portföyü ile dünya-

nın dört bir yanındaki kullanıcıları 
için ‘Akıllı Dönüşüm’e de öncülük 
etme mottosuyla faaliyetlerini sürdü-
rüyor. Lenovo Türkiye Genel 
Müdürü Emre Hantaloğlu, herkese 
daha akıllı çözümler sunan global bir 
teknoloji markası olduklarını söyleye-
rek, son beş çeyrektir sürdürdükleri 
pazar liderliğini devam ettirmek için 
neler yapacaklarını anlattı.

>Pandemide artan teknoloji ihtiyacı 
Lenovo Türkiye’ye nasıl yansıdı?
Pandemi çalışma ve eğitim koşulları-
nı tüm dünyada farklılaştırıp, dijital-
leşmeyi hızlandırırken, teknoloji 
ihtiyacını da artırdı. Lenovo, tüketici 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
geniş ürün yelpazesi ve  güçlü operas-
yon dinamikleriyle ülkemizde pazar 
liderliğini sürdürüyor. 

pAzArDA lİDer konumDA
>Pazar payınız nedir? 
2020’yi tüm segmentlerde sektör 
liderliğiyle tamamladık. 2020, sektö-
rümüz için büyüme yılı oldu. 2020-
2021 döneminde ciromuz yüzde 51 
arttı. Türkiye’de de pazar liderliğiyle 
büyüme ivmesini sürdürüyoruz. 
2021’in ilk çeyreğini yüzde 27,9, ikin-
ci çeyreğini de yüzde 25,3 pazar payı 
ile birinci sırada kapattık. Son beş 
çeyrektir pazar payında lideriz. Ayrıca 
2021’in ilk altı ayında da geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre ciroda 
yüzde 61’lik büyümeye ulaştık. 
Lenovo Türkiye olarak 2021’in ikinci 
çeyreğinde toplam kurumsal PC 
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TekNOLOjİNİN İçİNDe Yer ALMADIĞI sekTör NereDeYse kALMADI. ekONOMİYe DeĞer kATMAk İçİN DİjİTAL 
DöNüŞüMüN TAM OrTAsINDAN geçerkeN, DeĞer zİNcİrİNİN Her Bİr AŞAMAsI TekNOLOjİYLe İç İçe. yenİ 
teknolojİlerİn AnA unsuru bİlİşİm pAzArı türkİye’De 26.9 mİlyAr DolArA, küresel olArAk İse 
3.8 trİlyon DolArA ulAştı 

ekonomiye değer katmanın yolu  
yeni teknolojilerden geçiyor

le oluşturulan büyük veri merkezle-
ri bilişim dünyasının merkezinde 
yer alıyor. Bilgiye erişim için kulla-
nılan araçların boyutları ise giderek 
küçülüyor. Bulut bilişim teknolojisi-
nin gelişmesi sayesinde, büyük veri-
lerin internet üzerinde 
depolanabilirliği ve bu verilerin eri-
şilebilirliği kolaylaştı. Böylece 
Endüstri 4.0’ın yapı taşlarından 
olan büyük veri endüstride uygula-
nabilir hale geldi.
Öte yandan yeni teknolojilerin 
meydana getirdiği bu değişim şir-
ketlerin değer yaratma süreçlerin-
de sürdürülebilirlik ve başta 
tüketiciler olmak üzere tüm paydaş-
larıyla ilişkilerinde sorumluluk 
temasını daha da öne çıkardı. 
Öte yandan yeni teknolojilerin 
meydana getirdiği bu değişim şir-
ketlerin değer yaratma süreçlerin-
de sürdürülebilirlik ve başta 
tüketiciler olmak üzere tüm paydaş-
larıyla ilişkilerinde sorumluluk 
temasını daha da öne çıkardı.  

bİlİşİm AlAnınDAkİ 
İşletmeler sAnAyİcİ 
stAtüsüne kAvuştu
Yeni teknolojiler ile Endüstri 4.0 
yapıları ağırlıklı olarak yazılım 
temelinde yükseldiği için yazılım, 
kilit önemde. Bu noktada yerli yazı-
lım öncelikle dikkate alınması gere-
ken bir alan. Sanayici kategorisine 
alınmak ise milli güvenlik ve ekono-
miye değer katma noktasında yerli 
yazılım için stratejik nitelikteki des-
teklerden biri. Ülke ekonomisinin 

fından sadece kullanılıp tüketilme-
si değil, üretilmesi de hem 
ekonomik açıdan, hem de milli 
güvenlik tehdit unsurları arasında 
yerini alan siber güvenlik açısından 
önemli.  
Bilginin yeni teknolojilerle bir 
araya gelerek ortaya çıkardığı bili-
şim yaşamımızın hemen her alanı-
na girdi. Bilişim teknolojilerinin 
günlük işlerimizi sürdürmemizdeki 
desteği vazgeçilmez. Bilişim dünya-
sı teknolojinin hızlı değiştiği ve bu 
değişimin de yeni yapıları sürekli 
olarak gündeme getirdiği bir nite-
lik taşıyor. Daha ucuz ve güçlü 
işlemcilerle daha hızlı ve her yerde 
bulunan ağların bir araya gelmesiy-

büyümesine katkı ve dijital dönüşü-
mün tamamlanmasının yanı sıra, 
nitelikli eleman istihdamının artı-
rılması, teşvik ve desteklerden 
yararlanmak açısından da önemli. 
Türkiye bilişim sektörünün 2020 
yılı itibariyle 8.7 milyar TL yazılım 
ihracatı bulunuyor. Türkiye’nin 
2023 ekonomi vizyonunda her sek-
törde ihracatın artırılması önemli 
bir yer tutuyor.  Türkiye’nin strate-
jik konumu açısından özellikle 
Orta Doğu ve Türk 
Cumhuriyetleri’nin yazılım merke-
zi olma hedefi bulunuyor.
Yazılımın sanayi ürünü haline gel-
mesi, bilişimcilerin ve yazılımcıların 
da sanayicilere verilen teşviklerden 
yararlanabilmesinin önünü açıyor. 
Bilişim şirketlerinin organize sanayi 
bölgelerinde yer alarak indirimler-
den yararlanabilmesi,  yazılım ya da 
bilişim sanayi bölgelerinin kurula-
bilmesi gibi farklı teşvikler sektöre 
ivme kazandırabilir.  Üretilen yazı-
lımların patentlerle korunması ve 
bu alandaki altyapı eksiklerinin 
giderilmesi sektördeki firmaların 
yerel, bölgesel ve global düzeyde 

tercih edilmesine, iş hacimlerinin 
artmasına katkı sunabilir.

teknolojİ olmADAn gelİşİm 
olmuyor
Değer yaratma zincirinin bütün 
aşamalarına nüfuz eden yeni tekno-
lojilerin kilit unsuru bilişim, ekono-
miye değer katan herhangi bir 
sektör olmaktan çoktan çıktı. 
Hızlanan dijitalleşme ile birlikte, 
mal ve hizmet üreten her sektörün 
vazgeçilmesi teklif dahi edilemez 
bir parçası oldu. Ekonomiye değer 
katan her şirket Endüstri 4.0 çağın-
da nasıl dijitalleşmeyi tadacaksa, 
dijitalleşme için de bilişimin her 
çözümünden yararlanmak zorun-
da. Bilişim sektörü yüzyıla adeta 
damgasını vuruyor. 
Günlük olarak üretilen veri miktarı-
nın 2026 yılında 463 milyar GB sevi-
yelerine ulaşması öngörülüyor. Veri 
üretimindeki bu artış trendi, bilişi-
min ekonomiye değer katan tüm 
sektörlerin içinde yer alma zorun-
luluğuna işaret ediyor. Bilişim sek-
törü olmadan diğer sektörlerin 
büyümesi ve rekabet etmesi her 

ilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) olarak da bilinen bili-

şim teknolojileri, bilginin pratik 
yollardan işlenip faydalı hizmetlere 
dönüştürülmesi sonucu insanlara 
kolaylık sağladığı için bu alana yapı-
lan yatırımlar dijitalleşmenin de 
ivme kazanmasıyla her geçen gün 
büyüyor. Yeni teknolojilerin ana 
unsuru bilişimden yeteri kadar fay-
dalanmayan kurumlar ve ülkeler 
istedikleri büyüme hedeflerine ula-
şamamanın da ötesinde varlıklarını 
sağlıklı bir şekilde sürdürmede 
büyük zorluklarla karşılaşabilir. 
Bilgisayar yazılımı, donanımı, hiz-
metler ve bilgi toplumunu içeren 
teknoloji çözümlerinin ülkeler tara-

geçen gün zorlaşıyor. Dijital dönü-
şümde, sensörlerden alınan verile-
rin IoT teknolojisiyle  internet 
ortamına aktarılması; toplanan 
verilerinin dijital ikizleme ile analiz 
ve takipleri; veri analizlerinin izlen-
mesi ve öngörülerle iş süreçlerine 
desteğin iyileştirilmesi ön plana 
çıkıyor. 

bİlİşİm sektÖrü büyümeye 
oDAklı
2020 yılında bilişim sektörünün 
istihdamı yüzde 7’lik büyüme ile 
160 bine dayandı. Türkiye’de bili-
şim sektörü dünyadaki teknolojik 
gelişmelere paralel olarak büyü-
meye odaklanıyor. Büyüme, bili-
şim sektöründe donanım veya 
yazılım olarak diğer sektörlerin 
planladıkları yatırımlarla doğru-
dan bağlantılı. 
Hızlanan dijitalleşmede 5G ve fiber 
internet; nesnelerin interneti; akıllı 
uç bilişim; yapay zeka; siber güven-
lik ve veri gizliliği pazar büyüme 
beklentisi, adaptasyon ve sektörler 
üzerindeki dönüştürücü etkisiyle 
öne çıkan teknolojiler. Sanallaşan iş 
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milyar büyüklüğe sahip olan bilişim 
sektörü yüzde 1 küçüldü. 2016–
2020 döneminde TL bazında yıllık 
ortalama yüzde 19 büyüyen bilişim 
sektörü dolar bazında yüzde 4 
küçüldü. 2020’de yüzde 30’u aşan 
artışla 10.5 milyar TL ihracat ger-
çekleştiren BİT sektöründe en 
büyük pay 8.7 milyar TL ile bilgi 
teknolojileri yazılım kategorisinde. 
Sektörün toplam ihracatı 2016-
2020 döneminde dolar bazında yıl-
lık ortalama yüzde 10 büyüdü. 
2021’de dijital dönüşümün ön 
plana çıkması beklenen sektörü, 
önümüzdeki 5 yılda yapay zeka ve 
bulut teknolojisinin şekillendirmesi 
öngörülüyor.

konferans uygulamaları ve uzaktan 
çalışma çözümlerine olan talep ile 
veri kullanımında artışa yol açtı. 
Sosyal mesafe kavramı ve zorunlu 
hale gelen sağlık takibi iş yapış şekil-
lerini etkilerken, sanallaşan sosyal 
hayat tüketici davranışlarını da 
değiştirdi. Termal kameralar ve sos-
yal mesafe takip çözümlerine talep 
arttı. Ödeme tercihlerinde temassız 
ödemeler öne çıktı. E- ticaret 
hacmi yüzde 66 artışla 226.2 milyar 
TL oldu. 2020’de mobil ve sabit 
genişbant veri kullanımı yüzde 
50’nin üzerinde arttı. 2020’de 
Türkiye’de bilişim pazar büyüklüğü 
yüzde 22 artışla TL bazında 189 
milyar oldu. Dolar bazında 26.9 

hizmet/kamu;  otomotiv ve enerji 
gibi birçok sektörde verimlilik artışı 
ve iyileştirilmiş müşteri deneyimi 
sağlıyor. Geleneksel tedarik zincir-
leri dinamik ve akıllı tedarik ağları-
na dönüşürken, akıllı fabrikalar bu 
ağların önemli bir parçasını oluştu-
ruyor. Pandemi etkisiyle 2020’de 
yüzde 8 küçülen nesnelerin inter-
neti pazarında 2030’a kadar yıllık 
ortalama yüzde 8’lik büyüme bek-
lentisi var. 

5g ve fİber İnternet
Veri trafiği, cihaz sayısı ve akıllı tele-
fon kullanımındaki artış 5G’yi öne 
çıkarıyor. 2020’de 1.6 milyar dolar 
olan 5G servis gelirlerinin 2021’de 
3,9 milyar dolara, 2025’te 176 mil-
yar dolara çıkması bekleniyor. 
5G’nin 2035’e kadar dünya ekono-
misine 3.8 trilyon dolar katkı yap-
ması ve 22.8 milyon kişilik istihdam 
yaratması öngörülüyor. 5G’nin 
kamu sektöründe akıllı şehirler; 
üretimde akıllı fabrikalar, endüstri-
yel robotlar ve otomasyon; yaşam 
bilimleri ve sağlık hizmetlerinde 
teletıp, uzaktan cerrahi müdahale, 
uzaktan hasta takip; ulaştırmada 
akıllı lojistik otonom araçlar, akıllı 
trafik ve rota yönetimi; medya ve 
eğlencede streaming ve buluttan 
oyun oynama ile öne çıkması bekle-
niyor. 
Türkiye’de yerli 5G geliştirme çalış-
maları ile fiber altyapının yaygınlaş-
tırılması için yatırımlar sürüyor. 
Fiber uzunluğu 2020 itibarıiylr 400 
bin kilometreyi aştı. 5G frekans iha-
lesinin yapılması da kritik önemde.

türkİye ve DünyADA bİlİşİm 
sektÖrü 
Endüstri 4.0’ın sürükleyici gücü 
bilişim pazarının büyüklüğü 
2020’de yüzde 2,2’lik global küçül-
meyle 3.8 trilyon dolara oldu. 
2021’de 4.1 trilyon dolara ulaşması 
beklenen pazar büyüklüğünün 
2025’te 5 trilyon dolar olacağı düşü-
nülüyor. 
Uzaktan çalışma ve uzaktan eğiti-
min yaygınlaşması, Türkiye’de tele-
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ni hızlandırdı. Yapay zeka gerekli-
liklerini karşılama esnekliği 
sunması, gerçek zamanlı iç görüler 
sağlaması ve çalışanların katma 
değer yaratmasına destek vermesi 
akıllı uç bilişim teknolojilerinin 
kazanımları. Global akıllı uç pazarı-
nın 2021’de 12 milyar dolara 
2027’de 43 milyar dolara ulaşması 
öngörülüyor. Yeni uygulama alanla-
rından en çok faydalanacak sektör-
lerin ulaşım, perakende, medya ve 
eğlence olması bekleniyor. 

DÖnüşümün İtİcİ gücü 
nesnelerİn İnternetİ
Nesnelerin interneti organizasyon-
ları en çok etkileyecek teknoloji 
olarak görülüyor. 2020’de 8.7 mil-
yar adet olan nesnelerin interneti 
cihaz sayısının 2025’te 16.4 milyar, 
2030’da ise 25.4 milyar adet olması 
bekleniyor. Pazar büyüklüğünün de 
2023’te 1.1 trilyon dolar olacağı 
tahmin ediliyor. Nesnelerin inter-
neti, perakende; üretim; yaşam 
bilimleri ve sağlık hizmetleri; finan-
sal servisler; konaklama ve yiyecek; 

yüzde 61, Hindistan yüzde 57, 
Kuzey Amerika yüzde 51 ile ortala-
manın üzerinde. Yapay zeka kulla-
nımında ilk üç sektör teknoloji ve 
telekomünikasyon, finansal servis-
ler ile otomotiv. Ancak Covid-19’la 
öne çıkan sektör yaşam bilimleri ve 
sağlık hizmetleri oldu. Yapay zeka 
pazarı için 2020-2024 döneminde 
110 milyar dolarlık bir büyüklük 
tahmin ediliyor.
Türkiye’de yapay zeka girişimleri-
nin sayısı 2020 Kasımı’nda 145’e 
ulaştı. En çok ilgi gösterilen alanlar 
görüntü işleme ve makine öğren-
mesi.  Bunları chatbot, veri analitiği 
ve doğal dil işleme izliyor. Robotik 
süreç otomasyonu; otonom araçlar; 
arama motoru ve arama asistanı; 
optimizasyon ve akıllı platform ise 
en az ilgi çeken alanlar.

bİlİşİmİn büyüyen pAzArı 
Akıllı uç 
Yeni teknolojiler ve altyapıdaki iyi-
leşmeler gecikme sürelerini azaltan 
ve bant genişliğinden tasarruf eden 
uç bilişim uygulamalarının gelişimi-

dünyası, eğitim ve sosyal hayatın 
bilişim sektörüne etkisi, dijitalleş-
menin hız kazanması; veri kullanı-
mında artış; siber güvenliğin artan 
önemi; telekonferans ve uzaktan 
çalışma çözümlerine talep; büyük 
ekranlı cihazların tercih edilmesi ve 
yatırım maliyeti düşük bulut 
çözümlere yönelim şeklinde oldu. 
Covid-19 birçok sektörü olumsuz 
etkilerken e-ticaret pozitif ayrışarak 
2020’de yüzde 25’ten fazla büyüdü.

yenİ tehDİt unsuru: sİber 
sAlDırı
Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD)’ın “Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Sektörü 2020 Yılı 
Pazar Verileri ve Trendleri” raporu-
na göre, Covid-19 ile yeni yazılım ve 
metotlar kullanılan siber saldırılar 
daha önce olmadığı kadar arttı. 
Fidye yazılımları, veri hırsızlığı ve 
sunucu erişimi kaynaklı vakalar 
2020’nin en sık gerçekleşen siber 
saldırıları olarak en fazla finans ve 
sigorta sektörlerini etkiledi. Bu 
durum kimlik ve erişim yönetimi 
uygulamalarının önemini artırdı. 
Veri üretiminde görülen üstel artış, 
pandemiyle uzaktan çalışmanın 
yaygınlaşması ve ülkelerin yürürlü-
ğe koyduğu düzenlemeler siber 
güvenlik ve veri gizliliğini öne çıkar-
dı. 2020’de 173 milyar dolar büyük-
lükte olan siber güvenlik pazarının 
2026’da 270 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. 
Türkiye’de ise siber güvenlik ve veri 
gizliliğini artırmak için siber güven-
lik yönetim sistemi yapısının kurul-
ması, kimlik ve erişim yönetimi, veri 
güvenliği ve bulut güvenliği önce-
likli aksiyon alanları.

DİjİtAlleşmeDe yApAy  
zekA etkİsİ
Önümüzdeki 3 yılda yapay zekanın 
işletmeleri dönüştürmesi bekleni-
yor. Dünyada yapay zeka  yatırımları 
2020’de yüzde 39 artışla 67.9 milyar 
dolara ulaştı. Şirketlerin yapay zeka 
kullanımında dünya ortalaması 
yüzde 50 olurken, Asya Pasifik 
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2021’İN İLk YArIsINI YüzDe 50 BüYüMe PerfOrMANsI İLe TAMAMLAYAN DİA YAzILIM, YIL sONuNA kADAr 
YeNİ ürüNLerİNİ De fAALİYeTe geçİrecek. öNüMüzDekİ 5 YILDA TİcArİ YAzILIMDA AkLA geLeN İLk üç 
MArkADAN Bİrİ, bulut tİcArİ yAzılımDA İse AklA gelen İlk mArkA olmAyı heDefleyen DİA 
yAzılım, uzun vADeDe uluslArArAsı bİr oyuncu olmAyı plAnlıyor

DİA bulut tabanlı kurumsal yazılımda 
dünya markası olmayı hedefliyor

bağımsız olarak kullanıcılarımızın 
firmalarını yönetebilmelerine ola-
nak sağlıyoruz. Verdiğimiz hizmet-
leri firmaların ihtiyaçlarına göre 
birkaç farklı kategoriye ayırabiliriz:
Gelirler İdaresi Başkanlığı’ndan 
izin almış hem ERP hizmeti hem 
de e-Fatura Entegratörlük hizmeti 
veren çok az firmadan biriyiz. Başka 
bir entegratör ile ya da arada enteg-
rasyon yazılımlarıyla uğraşmadan, 
direkt kullandıkları muhasebe yazı-
lımı üzerinden üyelerimize e-Devlet 
süreçlerinde de destek oluyoruz. 
e-İrsaliye ile ürünleri sevk edebili-
yor, e-Arşiv ile son kullanıcıya, 
e-Fatura ile bir e-Fatura mükellefi-
ne resmi belgelerini tamamen diji-
tal bir altyapı ile elektronik 
ortamda iletebiliyorlar. Ayrıca çiftçi-
den ürünleri alım aşamasında bir 
nevi mal alım faturası işlevi gören 
e-Müstahsil Makbuzu da bu süreçle-
re dahil oluyor. Çiftçilerle iş yapan 
esnafımızı da dijitalleştiriyoruz. 
e-Devlete ek olarak e-Ticaret ihtiya-
cı olan firmalara özel B2B ve B2C 
kanallarından, pazar yerlerinden, 
yani bayilere veya son kullanıcıya 
yönelik internet satış sitelerinden 
hizmet verebilmelerini sağlıyoruz. 
Üretim yapan üyelerimize aldıkları 
siparişler üzerinden iş istasyonları 
verimliliklerini de takip edecek 
şekilde, üretim operasyonlarını, 
hammaddelerini ve mamullerini 
izleyebilecekleri modüller sunuyo-
ruz. Alınan siparişlerin depodan 
sevk edilmesi tarafında ise depo 
sayımları, seri numarası, barkod 

toran, orta büyüklükte bir gıda top-
tancısı veya büyük bir inşaat firması 
gibi birçok sektörün tamamına 
hitap edebilecek esneklikte yazılım 
çözümlerimizi bulut teknolojisi 
üzerinden hizmet olarak sunuyo-
ruz” diyerek, sorularımızı yanıtladı.

DİjİtAl İhtİyAçlAr İçİn “DİA 
çÖzüm kütüphAnesİ”
>En çok talep gören ürün ve 
çözümleriniz nelerdir?
Mobil, e-ticaret ve e-dönüşüm ihti-
yaçlarına yönelik sunduğumuz 
çözümlerle; her sektörden KOBİ’ye 
verimlilik, maliyet avantajı ve veri 
güvenliği sağlayarak yerden, 
zamandan, mekandan ve cihazdan 

cihazlarıyla, farklı lokasyonlardaki 
depolardaki ürünlerin farklı özel-
likleriyle takip edilebilmesini; böy-
lelikle stok devir hızının takip 
edilerek, stok maliyetinin optimize 
edilmesini sağlıyoruz. Tüm bu kaza-
nımlar üyelerimizin zorlu rekabet 
ortamında rakiplerinin bir adım 
öne geçmesini sağlıyor. El terminal-
leriyle de depo mal kabul gibi 
işlemleri yapabilmelerine olanak 
veriyoruz. Ayrıca sahada ekipleri 
varsa, siparişleri cep telefonların-
dan alabiliyorlar. 
Siparişlerin alınıp, üretilip, depo-
dan sevk edilip, faturalandıktan 
sonra, işin resmi olarak devlete, 
maliye bakanlığına raporlanması 
aşamasında KOBİ’lerin bir mali 
müşavir tarafından tek düzen 
hesap planı uyarınca beyannamele-
rinin oluşturulması, personel puan-
taj ve bordrolarının hazırlanması, 
demirbaş amortismanlarının takip 
edilebilmesi gibi işin resmi tarafın-
da da ön muhasebe kısmı ile tam 
entegre çözümler sunuyoruz. 
Tüm sektörlere hitap eden çözüm-
ler sunmakla birlikte, restoran zin-
cirlerinin yönetimini 
dijitalleştirmek için restoran yöneti-
mi yazılımları, otel zincirlerini diji-
talleştirmek için otel yönetimi 
yazılımları da DİA Çözüm 
Kütüphanesi içerisinde bulunuyor. 
DİA’yı farklı kılan noktalardan biri 
de bu. Çok geniş bir çözüm kütüp-
hanesi ile üyelerimizin kurulma 
aşamasından itibaren çözümler 
sunabiliyor, büyüdükçe tüm ihtiyaç-
larını karşılamaya devam edebiliyo-
ruz.
 
Ar-ge’ye DAyAlı en gelİşmİş 
bulut tAbAnlı erp
>Veri ve bulut teknolojisinde öne 
çıkan çalışmalarınız ve rakipleriniz 
karşısındaki pozisyonunuz nasıl?
Kullandığımız bulut teknolojisi ve 
sunduğumuz entegre çözümlerle 
büyük ve orta ölçekli şirketlerden, 
girişimci KOBİ’lere kadar büyük 
bir yelpazeye, e-dönüşüme ilk 
adımı atmalarında öncülük ediyo-

ruz. Şu anda stok, muhasebe veya 
CRM programı olarak Türkiye’de 
birçok yazılım var; ancak ya halen 
30 yıl öncesinin lokal teknolojileriy-
le hizmet veriyorlar ya da çok basit 
süreçleri bulut teknolojisiyle yürüt-
meye çalışıyorlar. DİA, sektörünün 
bulut teknolojisi ile çalışan en geliş-
miş ERP’si konumunda. Küçük bir 
restoran, orta büyüklükte bir gıda 
toptancısı veya büyük bir inşaat fir-
ması düşünün. Her büyüklükte 
KOBİ’ye hitap edebilecek esneklik-
te yazılım çözümlerini tamamen 
bulut teknolojisi üzerinden sunuyo-
ruz. Sunucular, yedekleme sistemle-
ri, virüs programları gibi 
sorunlardan müşterimizi ERP nok-
tasında kurtarıyoruz ve üyelerimi-
zin internetin olduğu her yerden ve 
her cihazdan işlerini yönetebilme-
lerine olanak tanıyoruz. 

>Ar-Ge ve inovasyon politikanızdan 
ve bu kapsamda ses getiren çalış-
malarınızdan bahseder misiniz?
Ar-Ge bizim en güçlü yanımız. Bu 
nedenle DİA Türkiye’nin bulut tek-
nolojisiyle hizmet veren en gelişmiş 
ERP yazılımı konumunda. 
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli 
uluslararası Ar-Ge projelerinde 
aktif olarak yer alarak da teknoloji 
know-how’ımızı sürekli geliştiriyo-
ruz. Üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda da Ar-Ge ekibimizi 
günden güne büyüterek, sürekli 
yeni ürünler geliştirmeyi sürdürü-
yoruz. Mobil uygulamamız da en 
iddialı olduğumuz yönlerimizden 
biri. Masaüstünde yapılabilen tüm 
işlemler mobil cihazla yapılabiliyor. 
Bu üyelerimize çok büyük bir 
özgürlük ve hız kazandırıyor. DİA 
Mobil, birçok farklı sektörde çok 
işlevsel şekilde kullanılıyor. Şirket 
yöneticileri anlık ciro ve satış bilgi-
lerine ulaşıp, e-fatura gönderip, eki-
bin performansını kontrol altında 
tutarken, depo sorumluları mobil 
cihazlarıyla mal kabul işlemlerini 
tamamlayabiliyor, saha satış ekipleri 
sipariş alabiliyor, restoranı olan üye-
lerimiz de masada sipariş alabiliyor, 

İA Yazılım, 2004’te 
Türkiye’de bulut teknolojisiy-

le kurumsal yazılım hizmetleri ver-
mek üzere ODTÜ Teknokent’te 
kuruldu. DİA Yazılım, mobil, 
e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçlarına 
uygun çözümlerle tüm sektörlerin 
muhasebeden finansa; stok ve depo 
takibinden üretime; müşteri ilişkile-
ri yönetiminden servis hizmet yöne-
timine firmaların dijitalleşmesine 
yönelik hizmetler sunuyor. 
Alanında uzman girişimci mühen-
dis arkadaşlarıyla birlikte DİA 
Yazılım’ı kuran şirketin CEO’su 
Suha Onay,  “DİA sektörünün bulut 
teknolojisiyle çalışan en gelişmiş 
ERP’si konumunda. Küçük bir res-

Android ve iOS’da etkin bir şekilde 
DİA’yı kullanabiliyorlar. 

İstİhDAm Artışı, yenİ ürün 
ve yAtırımlArlA büyüyor
>2021 yılı hedef ve gerçekleşmeleri-
niz nasıl?
2020’de e-ticaretteki büyümeye 
paralel olarak B2B e-ticaret paketi-
mizi B2C’ye taşıyarak DİA E-Power 
ürünümüzü faaliyete geçirdik. 
2021’de e-Power’a yatırım yapmaya 
devam ediyoruz. Müşterilerimizin 
daha esnek ve etkin raporlamalar 
almasını sağlayacak olan BI teknolo-
jisine de yatırımlarımız sürüyor. DİA 
zaten sistem olarak kendini güncel-
lemeye her zaman devam edecek. 
2021’in ilk 6 aylık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 50’lik bir büyüme gerçekleş-
tirdik. İlk kez ticari yazılım kullana-
cak olan firmalardan DİA’yı ve 
dolayısıyla bulut bilişimi tercih eden 
firmalar, pandemi öncesi döneme 
göre yüzde 132 artış gösterdi. 2021 
sonuna kadar bu rakamın daha da 
artmasını bekliyoruz. İstihdam tara-
fında, 2021’de yüzde 30’luk bir artış 
gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte 
gerçekleştirdiğimiz büyümeye para-
lel olarak özellikle Ar-Ge yatırımları-
mızı artıracağız. 2021 sonuna kadar 
bayi ağımızı da 300’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. 2021 sonuna kadar 
üzerinde uzun zamandır çalıştığımız 
birkaç yeni ürünü faaliyete geçirme-
yi de planlıyoruz. Potansiyel müşteri-
lerimize daha kolay ulaşmak ve 
üyelerimize sunduğumuz faydayı 
artırmak, müşteri deneyimini iyileş-
tirmek için de çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. 

>DİA orta ve uzun vadede kendisini 
nasıl konumlandırıyor?
Hedefimiz önümüzdeki beş yıl için-
de ticari yazılım dendiğinde akla 
gelen ilk üç markadan biri, bulut 
ticari yazılım dendiğinde ise akla 
gelen ilk marka olmak. Uzun vade-
de ise yurt dışına açılmayı ve farklı 
ülkelerde de hizmet vermeyi planlı-
yoruz.

D DİA YAzILIM 
ceO’su
suHA ONAY
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BİLTAY TekNOLOjİ AkILLI fABrİkA çözüMLerİ kONusuNDA TürkİYe’De İLk BeŞTe Yer ALIYOr. ŞİrkeTİN 
scIeNTA erP çözüMü TürkİYe DIŞINDA ABD, ALMANYA, İTALYA, İNgİLTere ve jAPONYA’DA kuLLANILIYOr. 
yerlİ kİmlİğİyle DİkkAt çeken bİltAy, kAynAklArın ülke İçİnDe kAlmAsı, bİlgİnİn ve 
teknolojİnİn korunmAsı AmAcıylA mİllİ erp kAmpAnyAsı bAşlAttı 

BilTAY Teknoloji'den milli erp hamlesi

bizim alt modüllerimizi tercih edi-
yor. Web tabanlı olması ve herhan-
gi bir cihazdan kurulum yapmadan 
erişebilmesi tercih edilmemizi sağ-
lıyor. Anadolu Üniversitesi'nin 
Yönetim Bilişim Sistemleri kitabın-
da SCIENTA ERP ile örnek olarak 
gösteriliyoruz. 2015’te geliştirdiği-
miz DÜPUS dünyanın ilk makina-
lardan veya kullanıcılardan gelen 
bilgilerle işleri organize eden 
Dinamik Çizelgeleme Yapay Zekası 
olarak literatürde yer aldı ve oto-
motiv ve savunma sanayi için önem 
arz ediyor. Bir ustabaşı gibi çalışıp, 
bütün fabrikanın durumunu kont-
rol edip, hızlı bir şekilde üretmeyi  
sağlıyor. 

mİllİ erp hAmlesİ
>Şu an gündeminizdeki  
çalışmalar nelerdir?
Yerli bir şirketiz ve 2012’de kurdu-
ğumuz BilTAY Akademiyi geliştire-
rek öğrenci arkadaşlarımıza katkı 
vermek istiyoruz. Akıllı fabrika 
konseptlerimizle yerli ve global 
müşterilerimize hizmet vermeyi 
sürdürüyoruz. Akıllı tahta ve mobil 
uygularımızla ekipler birbirinden 
uzak olsa bile artan verimlilikle 
çalışabiliyor. e-Öğrenme ve insan 
kaynakları performans sistemleri-
mizle etkili ve verimli çalışma orta-
mı yaratıyoruz. Milli ERP 
hamlesiyle kaynaklarımızın ülke-
mizde kalması, bilginin ve teknolo-
jinin korunması amacıyla 15 
Eylül’e kadar sürecek özel bir kam-
panya başlattık. Ülkemiz sanayisi-
nin gelişmesi ve dijitalleşmesi için 
devlet desteğiyle fiyatlarımızı yüzde 
50 indiriyoruz.

Akıllı fabrikaların temel taşı olan 
IoT projemizi, ilk olarak 2008’de 
Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Takip 
Sistemi (ATS) ile geliştirdik; dün-
yanın en gelişmiş aşı sistemi ve sal-
gınla mücadelede önemli bir silah. 
Makineler arası iletişim teknolojile-
ri geliştirerek, 2015’te Boğaziçi 
Üniversitesi’nin düzenlediği yarış-
mada ‘Türkiye'nin En İyi 10 
Girişimi’nden biri olduk. 2008’de 
SCIENTA dünyanın en büyük ERP 
üreticisinin yüzde 65'ini karşılar-
ken, bugün yüzde 95'ini sağlamak-
ta. Akıllı fabrika konusunda 
Türkiye’de en iyi beş firma arasın-
dayız. Birçok uluslararası müşteri-
miz dünyanın en büyük ERP 
üreticisini kullansa da, yetmediği 
veya maliyeti yüksek geldiğinde 

ilTAY Teknoloji 2006’da 
KOSGEB ve çeşitli kuruluşla-

rın desteğiyle kurulan inovatif bir 
startup şirketi. BilTAY Genel 
Koordinatörü Alper Bilge, 
“Modern yaşam için e-yaşam, 
e-yaşam için e-çözüm” felsefesiyle 
toplumun ihtiyaçlarına en son tek-
nolojik gelişmelerle yerinde ve 
anında çözümler sunmayı hedefle-
diklerini söyledi. Üniversite tabanlı 
çalışanları ve akademisyen olarak 
görev yapan danışmanlarıyla ama-
tör bir ruhla profesyonel çalışma-
lar yaptıklarını belirten Bilge, 
sorularımızı cevapladı.

>En çok talep gören hizmet ve 
çözümleriniz neler?
Akıllı fabrika çözümlerimizle ülke-
mizin dijital dönüşümüne katkı sağ-
lıyoruz. 2004’te dünyanın 5. Web 
tabanlı ERP (Saas/Paas) yazılımı 
olan SCIENTA ERP, başta Türkiye 
olmak üzere, ABD, Almanya, İtalya, 
İngiltere ve Japonya’da kullanılıyor. 
Doküman Yönetimi(DMS), Üretim 
Yönetimi (MES), Kurumsal Kaynak 
Yönetimi(ERP), Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları 
Yönetimi (HRM), Satın Alma 
Yönetimi (PMS), Depo Yönetimi 
(WMS), Stratejik Planlama ve 
Hedef  Yönetim Sistemi (SMS), B2B 
gibi ihtiyaç duyulan tüm yazılımlar 
tek bir platformda kullanılıyor. 
Bunlar tamamen Türk mühendisler 
tarafından tasarlanıp geliştirildi. 

Akıllı fAbrİkA konusunDA 
İlk beşte
>İnovasyon temelli projelerinizden 
söz eder misiniz?

BİLTAY geNeL 
kOOrDİNATörü 
ALPer BİLge

B
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kuruLuŞuNDAN Berİ BüYüMe TreNDİNİ sürDüreN MİkrOTesT eNDüsTrİ, OrTA vADeDe YurT 
İçİNDe MeTALOgrAfİ sekTörüNDekİ BAŞArILArINI PekİŞTİrMeYİ HeDefLİYOr. uzun vADeDe İse 
güvenDİğİ kAlİtesİnİ DünyA İle tAnıştırArAk, kÖklü globAl mArkAlArA rAkİp olAcAk 
bİr konumA gelmeyİ AmAçlıyor

Mikrotest endüstri, kalitesini dünya ile 
tanıştırmak istiyor

dartları karşılayabilen sistemleri-
mizle mükemmel kalitede ve 
yüksek tekrarlanabilirlik sağlayan 
ölçümler alabilirsiniz. Hazır numu-
neleriniz için genel sertlik ölçüm 
testlerinin haricinde yapı ile ilgili 
incelemeleriniz için sisteminize en 
uygun mikroskop çözümleri ile 
müşterilerimize tam manasıyla bir 
paket sunuyoruz.  
Müşterilerimizin ekonomik olsun, 
kalite açısından olsun, akademik 
veya bilimsel çalışmaların tüm ihti-
yaçlarına cevap vermek olsun, tüm 
gereksinimlerinin ve tüm beklen-
tilerinin karşılanabileceği tatmin 
edici adrestir. Dünya liderleri ile 
yapılmış akıllıca iş birliğimiz ile 
ithalat ve üretim olarak müşterile-
rimize tam çözüm sunabilen çok 
geniş bir kombinasyona sahibiz. 
Kendi alanlarında lider birçok fir-
manın tedarikçisiyiz. Özelikle 
savunma sanayinde ülkemizin göz 
bebeği milli birçok ürüne katkı 
sağlamaktan onur ve gurur duyu-
yoruz. Üretim olarak, Mikrotest’in 
yeni ihtiyaçlar yaratmak yerine 
mevcut ihtiyaçları daha iyi karşıla-
mayı hedefleyen ve tekrarlanabilir 
sonuçlar almak için her defasında 
aynı kalite ve hassasiyeti gözeten 
bir üretim anlayışı var. Bu bağlam-
da 2012 yılının son çeyreğinde sek-
törde önemli sayılacak bir adım 
atarak üretimini gerçekleştirdiği-
miz metalografik numune hazırla-
ma cihazlarımızla müşterilerimize 
hizmet veriyoruz.
Metalografik numune hazırlama 

cihazları ile ilgili de hizmetler veri-
yoruz. Rockwell, Superficial 
Rockwell, Vickers, Knoop, Brinell 
gibi ölçümler için uygun cihaz, ser-
tifikalı ölçüm uçları ve kalibrasyon 
blokları da sağlıyoruz. Bütün stan-

cihazları ve sarfları konusunda 
dünya standartlarında üretilmiş 
olan rakipsiz cihazlarla her türlü 
malzeme için bilimsel ve bilinçli 
çalışmalar yapan metalografik 
numune hazırlama sarflarında 
çözüm ortağımız AKASEL, metalog-
rafik alanda kaliteli sarflar ve meta-
lografik donanım geliştirme 
konusunda 30 yıllık deneyime 
sahip. AKASEL firmasının bu güven 
işbirliği ve deneyimsel tekrarlanabi-
lir standartların ötesindeki kaliteli 
ürünleri ile özel ürün arayışı içinde 
olanların gereksinimlerinin karşı-
lanmasını ve maliyetsel kazanımla-
rın bir adreste olmasını sağlıyoruz. 
Özetle; Mikrotest Endüstri olarak 
sektördeki kalite fiyat performans 
dengesinde en mükemmele yakla-
şıp en doğru ürünü müşterilerimi-
ze sunuyoruz.

>Çözüm ortaklığı yaptığınız başlıca 
sektörler nelerdir? 
Başta savunma sanayi, otomotiv 
sanayi, demir çelik sanayi ve tüm 
üniversitelerimiz olmak ile birlikte  
malzeme bilimi ile ilgili tüm sektör-
lerle çözüm ortaklığı yapıyoruz. 

“tek ADresten temİn eDİlen 
kAlİtelİ ve ekonomİk 
ürünler”
>Rakiplerinize göre fark yaratan 
özellikleriniz ve müşterilerinizin 
sizi tercih etme sebepleri nelerdir?
Firmamızda memnuniyet ve sonuç 
esastır. Firma kalite politikamızda 
bizim müşteriye yaklaşım felsefemiz; 
müşterilerimizin beklentilerinin, 
menfaatlerinin ve hayatsal faktörle-
rinin ticari menfaatlerimizin önün-
de geldiği bilinci doğrultusunda. 
Firmamızda müşteri memnuniyeti-
ni ön planda tutmaktayız. Her 
zaman müşterilerimizin bizden 
aldıkları hizmet ve ürünler için 
güvenilir, asla korku veya tedirginlik 
duymadan en yüksek kaliteyi en 
ekonomik şekilde tek bir adreste 
temin edebilecekleri çözüm ortağı-
yız. Bizden ne aldığınız önemli 
değil. Her müşterimize aynı kalite-

de hizmet sunuyoruz.
Müşterilerimize hiçbir zaman kul-
lanmayacakları hatta metalografik 
numune hazırlamada ihtiyaç duy-
mayacağı fantastik sistemleri sun-
maktan ve onları vazgeçilmezmiş 
gibi anlatmaktan uzak duruyoruz. 
Müşterilerimiz ürünlerimizle ilgili 
akıllarına takılan soruları cevaplan-
dırmak veya sistemimizde görme-
dikleri başka teknik, spesifik 
bilgileri edinmek için bizimle 
direkt irtibata geçebiliyorlar. 
Kullandığımız gelişmiş metotlarla 
kullanıcılarımızı ürünleriyle en 
kısa sürede buluşturuyoruz. 
Ürünlerimizi yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti garantisiyle müşteri-
lerimizin  hizmetine sunuyoruz: 
Geliştir, kaliteyi hisset, beğen, efek-
tif bul ve öde; yoksa iade seçeneği 
açık. İsterlerse ücretsiz deneme 
ürünlerimize ulaşıp süreçlerine ve 
numunelerine uygun aplikasyon 
desteği veriyoruz.
Metalurji ve malzeme mühendisle-
rinin ve malzeme teknikerlerinin, 
ürünleri özelliklerine ve ürün hak-
kında yapılan tahmini değerlere 
göre satın almaya alışık olduklarını 
bildiğimizden ürünlerimizin özel-
likleri hakkında detaylı bilgiyi ken-

ikrotest Endüstri, metalogra-
fi ve sertlik ölçümünde 12 

yıldır profesyonel çözümler üreti-
yor. Kendi tasarladığı metalografik 
numune hazırlama cihazlarını yerli 
üretim olarak müşterilerine sunan 
Mikrotest Endüstri’nin ürün port-
föyünde, metalografik numune 
hazırlama sarf malzemeleri ve sert-
lik ölçüm cihazları da yer alıyor. 
Mikrotest, metalografik numune 
hazırlama ve sertlik ölçümünde 
dünyadaki lider firmalarla işbirliği 
ve çözüm ortaklığı da yapıyor. 
Mikrotest Endüstri Genel Müdürü 
Mehmet Akif Kılıç,  Ar-Ge’ye daya-
lı, kaliteli, maliyet tasarrufu sağla-
yan ve müşteri memnuniyetini 
odağına alan yaklaşımlarıyla,  
Türkiye’de metalografi sektöründe 
küresel hedefleri hayalden gerçek-
liğe yaklaştırdıklarını söyledi. 
Mehmet Akif Kılıç, sözlerine soru-
larımız yanıtlayarak devam etti. 

lokomotİf sektÖrlerİn 
çÖzüm ortAğı        
>Mikrotest’in şirket profili, faaliyet 
alanı ve sektörel konumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
İşimiz metalografik süreçler. 2009 
yılında kurduğumuz kalite kontrol 
ve test ekipmanları üreticisi 
Mikrotest Endüstri, mükemmel bir 
konfigürasyondur. Mikrotest ola-
rak, metalografik numune hazırla-
ma cihazları ve sarfları dışında tam 
bir çözüm sunabilmek için aynı 
zamanda taşınabilir sertlik ölçüm 
cihazları ve masaüstü sertlik ölçüm 

dilerinin almalarını sağlıyoruz. 
Böylece müşterilerimiz ne aldıkla-
rını biliyorlar. Ve diyoruz ki, 
“Ürünlerimizi kullanmıyorsanız, 
bunun henüz ürünlerimizle tanış-
ma imkanı bulamamış olmanızdan 
kaynaklandığını düşünüyoruz. 
Çünkü Mikrotest olarak sizlere 
dünyanın en kaliteli ve en ekono-
mik ürünleriyle hizmet vermekte 
olduğumuzu biliyoruz.”

“rAkİpsİz” Ar-ge projelerİ
>Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımınız-
dan ve öne çıkan çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Ar-Ge vazgeçilmez önceliğimiz; 
yoksa geri kalırız. Hiç durmaksızın 
daha iyisini arıyoruz. Hali hazırdaki 
ürettiğimiz cihazlarımızı geliştir-
mekle birlikte üzerinde çalıştığımız 
birkaç rakipsiz projemiz tamamlan-
dığında ürün gamımızda yerlerini 
alacaklar. Aynı zamanda genç ve 
yetenekli mühendis arkadaşlarımı-
zı ekibimize katmaya ve istihdam 
artırmaya çalışıyoruz.

hızlı büyüme trenDİnİ 
sürDürüyor
>2021 yılı hedef ve gerçekleşmele-
riniz nasıl?
Kuruluşumuzdan bugüne 12 yıl 
boyunca firmamız hiç hedef altın-
da kalmadı. Bu süre zarfında dün-
yada ve Türkiye’de yaşanmış tüm 
sıkıntılara rağmen çok hızlı büyü-
me trendimiz devam ediyor. 2021 
yılı hedefini 3’üncü çeyrek sonu iti-
bariyle yakalamış bulunuyoruz. 
Büyüme hedefli her firma gibi hep 
daha iyiyi yapmaya ve hedef üstü 
çalışmaya devam ediyoruz.

>Mikrotest orta ve uzun vadede 
kendisini nasıl konumlandırıyor?
Orta vadede yurt içindeki başarıla-
rımızı pekiştirmek isteyen, uzun 
vadede ise uluslararası piyasada 
güvendiğimiz kalitemizi dünya ile 
tanıştırma gayretinde olan bir 
firma olarak sektördeki köklü mar-
kalara rakip olacak bir konuma gel-
mek tek gayemiz.. 

MİkrOTesT 
eNDüsTrİ 
cİHAzLArI 
geNeL MüDürü
MeHMeT Akİf 
kILIç
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“AkILLI DİjİTAL DöNüŞüM” YAkLAŞIMIYLA ŞİrkeTLere uçTAN ucA çözüMLer suNAN MIcrO fOcus, 
özeLLİkLe BuLuT ALTYAPILArINA YöNeLİk TekNOLOjİ YATIrIMLArIYLA TürkİYe’DeN BüYük küreseL BAŞArI 
HİkAYeLerİ çIkArIYOr. DİjİtAl DünyADA İnovAtİf projelere oDAklAnAn mİcro focus, sİber 
güvenlİk, büyük verİ ve buluttA yenİ yAtırımlAr heDeflİyor

MİcrO fOcus, DevOPs, IT OPerAsYONLArI, 
BuLuT, güveNLİk, BİLgİ YöNeTİMİ, HİzMeT 
OLArAk YAzILIM (sAAs) ve LİNux/AçIk kAYNAk 
gİBİ Pek çOk ALANDAkİ DİjİtAl çÖzümlerİnİ 
şİrketlere AnAhtAr teslİm projeler 
olArAk sunuyor

Micro focus bulutta Türkiye’den 
küresel başarı hikayeleri çıkarıyor

verimlilik sağlamaya çalışıyorlar. 
Bu noktada biz devreye giriyoruz 
ve şirket içi altyapıların ihtiyacı 
olan hibrit bulut modeline yöne-
lik teknoloji yatırımları öneriyo-
ruz. Bu çerçevede ana 
bilgisayarlardan mobile kadar 
DevOps, Hibrid IT Yönetimi, 
Güvenlik ve Risk ile Öngörüye 
Dayalı Analitikler konularındaki 
sorunlara çözüm getiren geniş ve 
kapsamlı bir portföye sahibiz. 
Anahtar teslim çözümlerimizle 
müşterilerimizin her türlü ihtiya-
cını karşılıyoruz. Karmaşık rezer-
vasyon ve biletleme sistemlerinde, 
günde milyarlarca kısa mesaj gön-
deren iletişim altyapılarında, veri-
yoğun analizlerde, e-ticaret 
uygulamalarında, internet banka-
cılığında, her gün dünyanın çevre-
sini turlayan Wi-Fi bağlantısına 
sahip binlerce uçakta, hatta kul-
landığımız otomobillerin yol 
almasını sağlayan kodlarında tek-
nolojimizin izi var. 

yenİ nesİl güvenlİkte 
uçtAn ucA çÖzüm
>Dijitalleşme ve siber güvenlik açı-
sından öne çıkan hizmet ve 
çözümleriniz neler?
Siber güvenlik yapay zeka ve oto-
masyona geçiş ile beraber olmazsa 
olmaz bir ihtiyaç halini aldı. Siber 
güvenliksiz dijitalleşme yatırımları 
ise her an saldırıya açık. Yapay 
zeka ve otomasyon ile yapılan diji-
talleşme yatırımlarına mutlaka 
siber güvenlik kalemi de eklenme-

isteyen pek çok şirket, bugüne 
kadar kullandığı geleneksel tekno-
loji altyapılarıyla yenilikler arasın-
da sıkışıyor. Yapılan yatırımları atıl 
bırakmak ve ağır bir yükün altına 
girmek istemiyorlar. Mevcut IT alt-
yapılarını dijital teknolojilerle bir-
likte kullanabilecekleri daha çevik 
projeler üzerinden ilerleyerek 

li. Güvenlik artık dijital bir güven-
lik sorunu ve bu problemi 
halletmemek büyük mali kayıpla-
ra yol açıyor. Üretim ya da finans 
şirketi siber saldırıya uğradığında 
sadece kendisi zarar görmüyor. O 
şirketle iş yapan başka iş kolları da 
zarar görüyor. Sorun çözülmediği 
zaman yan kollara ait ekosistemde 
de bozulmalar meydana geliyor.
Yazılım ve çözümlerimiz, tüm 
dünyada müşterilerimizin dijital 
dönüşüm yolculuğunda fayda sağ-
lıyor. Türkiye’de yapay zeka des-
tekli güvenlik yazılımı, IT uçtan 
uça servis ve operasyon yönetimi 
ve de kurumların KVKK’ya tam 
uyumluluğunu sağlayan lider tek-
noloji çözümlerimiz büyük ilgi 
görüyor. DevOps, IT operasyonla-
rı, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi, 
hizmet olarak yazılım (SaaS) ve 
Linux/Açık Kaynak gibi pek çok 
alana dokunan geniş bir çözüm 
ağıyla şirketlerin yanındayız. 
Geçtiğimiz yıl Atar Labs’ı alarak 
siber güvenlik alanında 
Türkiye’deki en büyük satın alma-
yı gerçekleştirdik. Atar Labs, 
SOAR’ın Türkiye’de ve dünyada 
en güçlü oyuncularından biri. Bu 
satın almayla SOAR tarafında sek-
tördeki konumumuz daha da güç-
lendi. Güvenlik yönetimi, 
otomasyonu ve müdahalesini mev-
cut ArcSight tehdit tespit yetenek-
lerimizle bir araya getirdik. Bu 
entegrasyonla yeni nesil güvenlik-
te uçtan uca bir çözüm sunar hale 
geldik. Müşterilerimize, tepki ve 
müdahale etkinliklerini otomatik-
leştiren, tehditlere maruz kalma 
süresini azaltan ve SecOps ekiple-
rinin verimliliğini artıran entegre 
seçenekler sunmaya başladık. 

bulut tAbAnlı sAAs ve 
optıc çÖzümlerİ
>Özellikle hizmet olarak yazılım 
(SaaS) ve bulut çözümleri alanla-
rında neler yapıyorsunuz? 
Hizmet olarak yazılım (SaaS) 
bulut sağlayıcısının bulut uygula-
ma yazılımını geliştirip koruduğu, 

otomatik yazılım güncellemeleri 
sağladığı ve müşterileri için inter-
net üzerinden kullandıkça ödeme 
olanağına sahip yazılımlar sundu-
ğu, bulut ortamına dayalı bir yazı-
lım sağlama modeli. Biz burada 
makine öğrenmesi odaklı IT 
Hizmetleri Yönetimi (ITSM) ile 
otomasyon yazılım araç ve çözüm-
leriyle IT hizmetleri yönetiminin 
tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. SaaS 
çözümlerimiz, müşterilerin hızlı 
kaynak sağlama ve en son sürüm-
ler ve yükseltmelerle her zaman 
güncel kalma güvencesiyle hızla 
çalışmaya başlamalarını sağlıyor. 
Bunu yaparken sahip olma maliye-
tini düşürüyor, esnek tüketim 
modeliyle de şirketlerin daha 
rahat hareket etmelerini sağlıyor. 
Micro Focus SaaS Flex, Micro 
Focus yazılımlarını yine hizmet 
olarak kullanma imkanı tanıyor. 
İşletmeler büyüdükçe SaaS abone-
liğinin türünü değiştirebiliyor. 
Micro Focus Bulut Çözümleri kap-
samında işletmelerin bulutta başa-
rılı olmaları için en büyük bulut 
çözümleri araç setini sunuyoruz. 
Yazılımı şirket içinden buluta taşır-
ken esnek fiyatlandırma modeliyle 
çalışıyoruz. Micro Focus Bulut 
Çözümleri kapsamlı portföyü 
müşterilerin bulutta çalışırken 
karşılaştığı zorlukların üstesinden 
gelmelerine destek oluyor. Her 
senaryo için birden fazla araç ve 
satıcıdan bağımsız bir yaklaşımla, 
şirketlerin bulut yeteneklerini kat-
lanarak artıran uygulama teslimi, 
BT operasyonları yönetimi, güven-
lik ve bilgi yönetimi ve yönetişim 
alanlarında çözümler sunuyoruz.
Son olarak kurumların dijital 
dönüşümlerini sağlarken BT ope-
rasyonlarını da güçlendirmeye 
yönelik, veri analitiği ve bulut tek-
nolojilerini ortak bir platformda 
sunan OPTIC’in (Dönüşüm, 
Veriye Dayalı Zeka ve Bulut 
Operasyon Platformu) lansmanını 
gerçekleştirdik. 
OPTIC, tek bir platform üzerinde, 
modüler bir yaklaşımla, veriye 

icro Focus, dünyanın en 
büyük kurumsal yazılım sağ-

layıcılarından biri. 50 ülkede 18 
bin çalışanıyla faaliyet gösteren 
Micro Focus, ana bilgisayarlardan 
mobile kadar DevOps, Hibrid IT 
Yönetimi, Güvenlik ve Risk ile 
Öngörüye Dayalı Analitikler konu-
larındaki sorunlara çözüm getiren 
kapsamlı bir portföye sahip. 
Türkiye’de yapay zeka destekli 
güvenlik yazılımı, IT uçtan uça 
servis ve operasyon yönetimi ile 
kurumların KVKK’ya tam uyumlu-
luğunu sağlayan çözümleriyle ilgi 
gören Micro Focus’un Türkiye ve 
Yunanistan genel müdürü Deniz 
Kırca, “Başarılı projelerle her sene 
büyüyerek ve Türkiye’nin sadece 
kendi içinde bulundugu Kuzey-
Güney Avrupa’da değil, global 
çapta örnek ülke seçilerek potan-
siyelini gururla gösteriyoruz. 
Özellikle bulut altyapılarına yöne-
lik teknoloji yatırımlarımızla 
Türkiye’den büyük küresel başarı 
hikayeleri çıkarıyoruz” diyerek, 
sorularımızı yanıtladı.

>Micro Focus’un şirket profilin-
den söz eder misiniz?
40 binden fazla müşteriye hizmet 
sunan dünyanın en büyük kurum-
sal yazılım sağlayıcılarından biri-
yiz. Müşterilerimizin değişen 
piyasa koşullarına uyum sağlama-
larını ve uzun vadede dijital eko-
nomide etkin bir şekilde rekabet 
etmelerini sağlıyoruz. Dijital 
dönüşüm yolculuğuna çıkmak 

dayalı iş zekasından maksimum 
faydalanmayı sağlıyor. Bulut tek-
nolojilerini optimize etme yetene-
ğiyle şirketlerin dijitalleşme 
sürecindeki değişen beklentilerini 
karşılarken, BT’nin dönüşüm yol-
culuğunu basitleştirmeyi hedefli-
yor. Şirketler platformun yerleşik 
zekasından ve bulut çevikliğinden 
yararlanarak operasyonlarını 
sorun yaşamadan dönüştürebili-
yorlar.

DİjİtAlleşmeDe “Akıllı 
DÖnüşüm” yAklAşımı 
>2021 yılı hedefleriniz ve projele-
riniz neler? 
Bu yıl da sunduğumuz uçtan uca 
çözümlerle şirketlerin daha sağlık-
lı dijitalleşmelerine destek olaca-
ğız. Biz buna “Akıllı Dijital 
Dönüşüm” diyoruz. Türkiye’deki 
yatırımlarımızı artırıp, yeni iş bir-
likleriyle büyümemizi sürdürece-
ğiz. Micro Focus’u tercih eden her 
sektörden şirket sayısı giderek artı-
yor. Yerli ve milli kaynaklarla geliş-
tirilen teknolojileri global 
portföyümüze katmayı sürdürüyo-
ruz. Yenilikçi güvenlik çözümleri-
mizle büyük başarılara ve ilklere 
imza atarak, Türkiye’de ve dünya-
da kendimizi kanıtladık. Kurumsal 
DevOps, Hibrit IT Yönetimi, 
Öngörüye Dayalı Analitikler, 
Güvenlik, Risk & Yönetişim odak 
alanlarımız. Her alanda inovatif 
projeleri yakından izliyoruz. Siber 
güvenlik, büyük veri ve bulutta 
başka yatırımlar yapmayı hedefli-
yoruz. Özellikle bulut altyapılarına 
yönelik teknoloji yatırımlarımızla 
Türkiye’den büyük küresel başarı 
hikayeleri çıkarıyoruz. 

MIcrO fOcus 
TürkİYe ve 
YuNANİsTAN 
geNeL MüDürü
DeNİz kIrcA
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YeNİ ürüNü gLOgİ’Yİ PİYAsAYA çIkArAN AkILLI gİYİLeBİLİr TekNOLOjİ MArkAsI THreAD IN MOTION YILIN 
İlk Altı AyınDA İhrAcAt yAptığı ülke sAyısını 8‘Den 15’e çıkArDı. 2021’İN İLk YArIsINDAkİ İHrAcAT 
HAcMİNİ YIL sONuNDA 3’e kATLAMAYI HeDefLeYeN THreAD IN MOTION, yenİlenen kurumsAl 
kİmlİğİyle bİrlİkte İnovAtİf çÖzümler sunmAyı sürDürecek

Thread In Motion’dan  
15 ülkeye ihracat atağı

Yılın ilk 6 ayında müşteri sayısını 
yüzde 60 oranında artırdıklarını 
belirten Demircioğlu, “Geçen yılın 
ilk altı ayına oranla ciromuzda 
yüzde 75’lik bir artış gösterdik. 
İstihdam anlamında yüzde 120’lik 
bir büyüme gerçekleştirerek çalı-
şan sayımızı 16’dan 35’e çıkardık. 
2021’in ikinci yarısında da yine 
aynı oranlarda bir büyüme gerçek-
leştirme hedefiyle yolumuza 
devam ediyoruz” dedi.

kurumsAl DünyAsını 
yenİleDİ
Thread In Motion yakın zamanda 
inovatif dünyasını yansıtan yepyeni 
bir kurumsal kimliğe büründü. Yeni 
kurumsal kimlikleri hakkında bilgi 
veren Demircioğlu, ‘‘Şirket olarak 
yeni pazarlara açılırken ve iş birlikle-
rimizin sayısını artırırken kabuk 
değiştirip global rakiplerimizden 
ayrışmak istedik. Kurumsal kimliği-
mizi yenileme sürecinde de bu bakış 
açısıyla yola çıktık. Yeni logomuzu 
minimalist bir yaklaşımla tasarladık, 
daha hareketli ve işimizin olmazsa 
olmazı inovatif ruhu yansıtır nitelik-
te yorumladık. Yeni Thread In 
Motion logosunun metinsel olma-
yan kısmında T, I ve M harflerini 
akıcı bir biçimde konumlandırarak 
logomuzu görenlerin son teknoloji 
ürünlerimiz ile verimlilik ve hız kaza-
nacaklarını, rakiplerinden de bir 
adım öne geçeceklerini hissetmeleri-
ne önem verdik. Yeni kurumsal dün-
yamızla çevik, akıllı ve inovatif 
olduğumuzu bir kez daha ortaya 
koyduk” şeklinde konuştu.

insanın aktif rol aldığı üretim ve 
lojistikte giyilebilir teknolojinin 
gücünü kullanarak hata yapmayı 
önlemeyi ve verimliliği artırmayı 
hedefledik. Bu hedefimiz netice-
sinde yeni ürünümüzle birlikte bu 
yılın ilk altı ayında ihracat yaptığı-
mız ülke sayısını 8’den 15’e çıkar-
dık. Dövizle ihraç edilen katma 
değerli teknolojik ürünlerimizle 
sağladığımız ekonomik faydayı 
artırmak için yenilerini geliştirme-
ye devam ediyoruz. Yıl sonu ihracat 
hedefimiz 2021’in ilk yarı hacmini 
3’e katlamak” diye konuştu. 

ürkiye’nin dünyadaki tek 
endüstriyel akıllı giyilebilir 

teknoloji markası Thread In Motion, 
geliştirdiği inovatif ürünlerle ihracat 
yaptığı ülke sayısını 15’e çıkardı.  
Ürettiği akıllı eldivenler, özellikle 
otomotiv, üretim, perakende, havacı-
lık ve lojistik sektörlerinde kullanı-
lan Thread In Motion’ın kurucu 
ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, 
“Dövizle ihraç edilen katma değerli 
teknolojik ürünlerimizle sağladığı-
mız ekonomik faydayı artırmak için 
yenilerini geliştirmeye devam ediyo-
ruz. Yıl sonu ihracat hedefimiz 
2021’in ilk yarı hacmini 3’e katla-
mak” dedi. 

yenİ pAzAr ve ürünlerle 
büyümesİnİ sürDürüyor
Türkiye’nin dünya çapındaki tek 
endüstriyel akıllı giyilebilir tekno-
loji markası Thread In Motion, 
geliştirdiği akıllı giyilebilir teknolo-
jik ürün ve entegre yazılımlarla 
otomotiv, perakende ve lojistik gibi 
birçok sektörün iş süreçlerinde 
zaman ve maliyetten yarı yarıya 
verimlilik sağlıyor. Yurt dışında ver-
diği hizmet ağını genişleten şirket 
başta Almanya, İngiltere ve İspanya 
olmak üzere 15 ülkeye teknoloji 
ihracatı gerçekleştiriyor. Şirketin 
kurucu ortağı ve CEO’su 
Demircioğlu, otomotiv sektöründe 
global birçok markayla başarılı işle-
re imza attıktan sonra lojistikte 
süreçleri daha hızlı ve verimli hale 
getirmek için hayata geçirdikleri 
yeni ürünleri Glogi’yi piyasaya 
çıkardıklarını belirterek, “Özellikle 

Bilgi teknolojileri alanında yıllardır büyük şirketlerle iş ortağı olan ve 
katma değerli distribütörlük sunan LinkPlus, artık Redington Türkiye 

olarak çok daha deneyimli global bir oyuncu olarak sahaya çıkıyor.

Redington, global vizyonunu Türkiye pazarına taşıyor ve bilgi teknolojileri 
alanında büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor.

Büyük Dönüşüm
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