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Arama Çubuğu 
Google benzeri arama çubuğu ile anahtar 
kelimeleri veya kelime sözcükleri kullanarak 
kolayca arama yapın. 
 

Gelişmiş Arama 
Akıllı arama filtreleri, yer imleri, nesne 
bağlantıları ve görünüm seçenekleriyle 
gelişmiş arama yetenekleri 

 

Herhangi bir SAP belgesine anında erişin 
SAP'deki herhangi bir belgeyi 3 tıklama ile ve 1 

saniyeden daha kısa bir sürede bulun ve açın 
 

Düşük Toplam Maliyetle Sahip Olma   
İstemci kurulumu gerekmeden bir web tarayıcısı 

olan herhangi bir cihazdan SAP verilerine 
erişim sağlayın 

 

Verilere tamamen güvenli erişim 
SAP erişim bilgilerine ve yetkilerine dayalı 

güvenli erişim sağlayın 
 

Workbench - Explorer 
Hızlı gezinme ve gerekli bilgilere kolay erişim 
için sezgisel klasör yapısı 
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Dijital Fabrika. 
Sonsuz Olanaklar. 

 

Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Pandemi döneminde ülkemiz de yangınlar, 

sel baskınları, mülteci işgalleri v.s. bir kao-

sun içinde yaşama mücadelesine devam 

ediyoruz. Yaşadıklarımız yapılanlar, karalar, 

eleştiriler, cevaplar hep soru işaretleriyle 

dolu! Ülkemiz nereye gidiyor! Siyasi kutup-

laşma! Sonumuz dilerim hayırlı olur.

Bu sayımızda bu yıl ilk yarsında ihracatta rekorlara gidiliyor. Özellikle imalatta makine, 

fırın, ocak üretiminde terminler 2023 yılına veriliyor. Yani birçok firmamız 2022 yılında da 

doluluk gösteriyor. Pandemi ile uğraşılırken kalifiye eleman sorunları yaşanıyor. İşsizlik sa-

yısı artıyor ( bu ay %2 oranında gerilenmiş deniyor?) fakat üretimimde eleman sıkıntısı 

yaşanıyor. Eğitimde bir an önce reforma gidilmesi gerekiyor. Orta okulda belirlenecek 

kişilerin yeteneğine ve bölgesel ihtiyaca göre meslek okulları oluşturulmalı ve bölgesel 

ihtiyaca göre iş kollarındaki bilgili kişilerin eğitim içinde ortaklaşa hareket ederek gençleri 

yetiştirilmesi gerekiyor. Yani Kars ilinde kimya, metal, makine ve kalıp bölümleri okutul-

masının bir önemi yoktur. O bölgede tarım ve hayvancılık üzerine gibi bölgesel eğitim 

seferberliği yapılması gerekiyor.

Bizler müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2012 yılından beri dijital ortamda der-

gilerimizi yayınlayarak ve sosyal medyada güncelliği korumak amacıyla hizmetlerimizi 

sürdürmekteyiz.

Basılı yayınlarımızı kargo yolu ile iletirken dijital ortamda sizlere ulaşılmasının rakamlarla 

raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz.

Yaptığımız bu hizmetlerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya devam ediyoruz. 

Bundan dolayı sektörün haber akışını sağlamak için bizleri desteklemenizi bekliyoruz. Bu 

zamana kadar destekleyenlere teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

Bu süreç için de üretimde ki yenilikleri ve sektör haberlerini bizlere olan güvenizle sizlere 

her kanaldan ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bizi izlemeye devam edin. Sizlerin verdiği güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Güçlü ve sağlıklı yarınlar için. Gelecek nesillere güzel günler bırakmanın bilinciyle sağlıkla kalın.
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Pandemi sürecinde üniver-
siteleri, araştırma laboratu-
varlarını, aşı sırası bekleyen 
insanları dolandırmaya çalı-
şan siber suçluların hedefin-
de şimdi de sağlık bakanlığı 
çalışanları var. Siber güvenlik 
kuruluşu ESET, Interpol’ün 
verdiği bilgilere de daya-
narak sağlık otoritelerine 
yönelik sahtekarlıklarla ilgili  
uyarılarda bulundu. 

Siber Dolandırıcıların 
Hedefi Sağlık Otoriteleri 

Siber suçluların dolandırıcılık çaba-
ları Covid-19 sürecinde tüm hızıyla 
devam ediyor. Resmi kuruluşların 
isimlerini kullanarak veya sitelerini 
taklit ederek gerçekleşen oltalama 
(phishing) çabalarına karşı uyarı-
larda bulunan ESET, şimdi de 40 
ülkede sağlık otoritelerinin hedef 
alındığı bilgisini paylaştı. Interpol’e 

dayandırılarak paylaşılan bilgilere 
göre, siber suçlular aşı üreticilerinin 
ve aşı dağıtımıyla ilgili çalışmaları 
denetleyen otoritelerin kimliğine 
bürünerek dolandırıcılık peşindeler. 
Interpol, COVID-19 aşılarının dağıtı-
mıyla ilgili sahtekarlıklar düzenleye-
rek hükümetleri hedef alan organize 
suç örgütleri hakkında küresel bir 
uyarı yayımladı. Uluslararası em-
niyet kuruluşlarına 40 ülkeden nere-
deyse 60 vakanın bildirilmesinin 

ardından Interpol’ün 194 üyesinin 
tamamına bu uyarı iletildi.

Bakanlık çalışanlarıyla 
iletişime geçiyorlar
Siber suçlular, hedef aldıkları ülkede, 
COVID-19 aşılarının dağıtımı konu-
sunda onaya sahip olduklarını öne 
sürerek hastane ve sağlık bakanlığı 
çalışanlarıyla iletişime geçiyor. Dolan-
dırıcılar kurbanlarını kandırmak için aşı 
üreticilerinin veya aşı dağıtım çalış-
malarını yönlendiren devlet otoritele-
rinin temsilcileriymiş gibi davranıyor. 
Sahtekarlıklarına inandırmak için iş ve 
kişisel e-posta hesaplarını hedef alı-
yor ve hatta bu kişilerle telefon yoluyla 
iletişime geçiyor, sahte aşıların rekla-
mını yapıyor. Ancak aşı satın alımıyla 
ilgili süreç hükümet seviyesinde veya 
Avrupa Birliği (AB) durumunda özel bir 
Ortak Görüşme Ekibi tarafından yürü-
tüldüğü için, dolandırıcıların kullandığı 
taktiklerin şüphe uyandırması gerekir.

Süregelen Bir Sorun 
Siber suçlular,  geçtiğimiz  iki yıl 
boyunca COVID-19 aşısıyla ilgili do-
landırıcılıklar düzenlediler. COVID-19 
pandemisiyle mücadele etme yolla-
rını araştıran  Oxford Üniversitesi’nin 
araştırma laboratuvarını ele geçirdiler 
ve Avrupa İlaç Ajans’ına sızarak çal-
dıkları aşıyla ilgili belgeleri paylaştılar. 
ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı 
Lukas Stefanko, Şubat ayında Türki-
ye’ye yönelik bir tespitte ve uyarılarda 
bulunmuştu. Stefanko‘nun tespitine 
göre, Cerberus olarak adlandırılan 
kötü amaçlı yazılım, Türkiye‘de Sağlık 
Bakanlığı resmi web sitesini taklit 
ederek Covid-19 aşısı ile ilgili  sahte 
web sitesinde gizleniyordu.
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Çağatay İHA’ya IDEF’te Büyük İlgi

Türkiye’nin yenilikçi İHA 
üreticisi UAVERA, IDEF 

2021 15’inci Uluslarara-
sı Savunma Sanayii Fu-

arı’nda kendi alanındaki 
yeteneklerini sergiledi. 

Fuara katılan yerli ve 
yabancı birçok katılım-

cı UAVERA ürünlerine 
yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fu-
arı IDEF’21, Cumhurbaşkanlığı ve 
Mill î Savunma Bakanlığı’nın hima-
yesinde 17-20 Ağustos tarihleri 
arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 
Birçok firmanın katıldığı fuarda, 
Coşkunöz Holding bünyesinde yer 
alan İHA üreticisi UAVERA da milli 
imkânlarla tasarlanan Çağatay 
İHA’yı sergiledi.

gözler çağatay 
iHa’nın üzerindeydi
Çağatay İHA, IDEF’21 fuarının 
açılışından son güne kadar ziyaret-
çilerden büyük ilgi gördü. UAVERA 
standını Millî Savunma Bakanlığı 
Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü 
İsmail Altıntaş ve heyeti, Azerbaycan 
Savunma Sanayi Bakanı Madat Guli-
yev, Özbekistan Cumhuriyeti heyeti, 
Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

heyeti, Kamerun Savunma Bakanı 
Joseph Beti Assomo ve heyeti, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlı-
ğı ile birçok firma yetkilisi ziyaret etti. 
Savunma sanayiine merak duyduğu 
için fuara gelen katılımcıların da 
Çağatay İHA’ya ilgisi yoğun oldu. 
Ziyaretçiler, fuar süresince İHA’nın 
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

çağatay iHa kendi 
kulvarında öne çıkıyor
Coşkunöz Holding desteği ile UAVE-
RA tarafından üretilen Çağatay İHA, 
Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen 
küçük İHA ve hedef İHA pazarında, 
pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi 
olmak için yola çıktı. Yerli ve milli İHA 
ve uçuş kontrol sistemleri geliştirme-
yi amaçlayan UAVERA’nın Çağatay 
İnsansız Hava Aracı CGT50, kendi 
kulvarında belirgin özellikleriyle öne 
çıkıyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey 
iniş kalkış yapabilen bu İHA’lar, daha 
sonra benzinli motorunu devreye 
alarak görevlerini gerçekleştirebiliyor. 
Yerli yazılım ve kontrolcüler ile dona-
tılmış olan İHA’lar zorlu hava koşul-
larında ve tam otonom olarak görev 
yapabiliyor. Bulut altı İHA sınıfında 
yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar 
havada kalma ve 150 kilometreye 
kadar olan iletişim menzili ile sınıfında 
lider konumda. Çağatay İHA, 2021 
yılında eklenen uydudan kontrol, his-
set kaçın, çarpışma önleyici ve sürü 
kabiliyetleri sayesinde bu liderliğini 
pekiştiriyor. Şu an için ayda 3 sistem 
ve 6 uçak ile alt bileşenlerini üretebi-
lecek kapasiteye sahip UAVERA, sivil 
kullanıma yönelik ürün ve hizmetler 
sağlayabilme amacı ile çalışıyor. 

HavelSan HarBiye 
SiStemi’ne entegre
IDEF 2021 Fuarı’nda sergilenen 
Çağatay İHA, HAVELSAN ve UAVE-
RA ekiplerinin birlikte yürüttükleri bir 
proje ile HAVELSAN’ın sistemlerine 
entegre edildi. Böylece Çağatay 
İHA uçuş anında HARBİYE sistemi-
nin kullanıcıları tarafından sahadaki 
bir unsur olarak takip, komuta ve 
kontrol edilebilecek ve saha ekiple-

rine bulut altı keşif, gözetleme hava 
desteği sağlanabilecek.

çağatay iHa uydudan 
kontrol edileBiliyor
Çağatay İHA 2021 yılında gerçekleş-
tirilen bir çalışma sayesinde artık me-
safe kısıtı olmadan kontrol edilebiliyor. 
INMARSAT, COBHAM, A-TECHSYN ve 
UAVERA işbirliği ile yürütülen ve yak-
laşık bir yıl süren AR-GE projesi so-
nucunda Çağatay İHA kendi sınıfında 
dünyanın ilk uydudan kontrol edilen 
İHA sistemi olma başarısını gösterdi. 
Çağatay İHA’lar TÜRKSAT uyduları 
üzerinden kesintisiz ve güvenilir bağ-
lantı ile kolaylıkla kontrol edilebilecek.
 
uavera’dan yenilikçi çözümler
Çağatay İHA’da UAVERA tarafından 
yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 
teknolojiler kullanılıyor. Bu sayede 
ürünün maliyeti, özellikle ithal rakip-
lerinden daha düşük olurken diğer 
taraftan sistem, çok değişik sivil ve 
askeri uygulamaların ihtiyaç duydu-
ğu farklı tip görevlere uygun olarak 
yapılandırılabiliyor. Ormanlık alanların 
gözetlenmesinden petrol ve enerji 
hatlarının kontrolüne, sahil bölgele-
rinde kaçakçılık faaliyetlerinin de-
netlenmesinden arama ve kurtarma 
faaliyetlerinde tespit amaçlı bölgesel 
izlemelere, tesis ve çevre güvenliğinin 
sağlanmasına kadar farklı alanlarda 
faaliyet gösterebilecek konfigüras-
yonlarda sistemler üretebiliyor. 

Tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları 
doğrultusunda optimum ürünleri ge-
liştirerek yerli ve milli üretim yapmayı 
planlayan UAVERA, kiralama sistemi 
ile sınırlı ihtiyaçlara da cevap verebilir 
hale gelmeyi hedefliyor.
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Şirketler bir yandan sü-
rekli değişen ofis ve ofis 
dışı çalışanlar karmaşa-
sını idare ederken, diğer 

yandan siber saldırı riskini 
nasıl en aza indirebilece-
ğini planlamaya çalışıyor. 
ESET, hibrit çalışma mo-
delini irdeleyerek dikkat 
edilmesi gereken güven-
lik stratejilerini inceledi. 

Hibrit Çalışma Modelinde Siber 
Güvenlik Nasıl Sağlanacak?

Uzaktan çalışma modeli pandemi 
sonunda gerileme eğiliminde  olma-
sına karşın  devam edecek gibi görü-
nüyor. En çok ilgi çeken model, çoğu 
çalışanın evden çalışarak zaman ge-
çirmesine izin verilen ama haftanın 
en azından bir bölümünde ofise gel-
melerini de gerektiren hibrit model. 
Bu çalışanlar ve işverenler için “olası 
en iyi” çözüm olarak düşünülüyor. 
Akıllardaki soru işareti ise, geçtiğimiz 
son 12 ayda toplu uzaktan çalışma-
nın, tehdit aktörlerinin başarılı olma-
larına yönelik mükemmel koşulları da 
oluşturması. BT güvenlik ekiplerinin, 
2020 yılının başlarına kıyasla daha 
hazırlıklı olacakları umulabilir ama 
birçok iş lideri hibrit çalışma detayları 
ile ilgili hala kararsız. 

HiBrit çalışma 
modeli kalıcı olacak 
Hibrit çalışmaya geçiş kaçınılmaz 
görünüyor. Dünya 2020 yılında evde 

kaldığında, çalışanlar yeni iş-hayat 
dengesini oldukça sevdiklerini fark 
ettiler. Yöneticiler, üretkenliğin bir 
anda azalmadığını öğrenince şaşırdı-
lar. Çevrimiçi işbirliği, şirket tarafın-
dan verilen dizüstü bilgisayarlar ve 
yeni çalışma şeklini güçlendiren ve 
destekleyen bulut altyapısı sayesin-
de, teknoloji boşluğu doldurmak üze-
re devreye girdi. Artık uzun COVID 
biçimli tünelin  sonunda ışık görünse 

de, Microsoft’a göre, şirket liderle-
rinin üçte ikisi  ofis alanını yeniden 
tasarlamayı düşünürken, çalışanların 
yüzde 73’ü çalışma seçenekleri 
konusunda esnek kalmak, yüzde 
67’si ise daha fazla yüz yüze işbirliği 
istiyor. Yeni hibrit model personelin 
refahının, elde tutma ve istihdam 
etme süreçlerinin iyileştirilmesi, 
üretkenliğin artırılması ve iş gücünün 
yeniden canlandırılmasının önemli 
bir yolu olacak. Yine de detaylar 
konusunda hala kafa karışıklıkları söz 
konusu. McKinsey’e göre, küresel 
organizasyonların yüzde 90’ı, pande-
mi sonrasında uzaktan ve şirket içi 
çalışmayı kalıcı olarak birlikte kulla-
nacak ama yüzde 68’inin henüz dile 
getirilen ya da uygulamaya konulan 
detaylı bir planı bulunmuyor.

HiBrit iş yerinde 
güvenlik zorlukları
ESET Araştırma Birimi  bu yılın baş-

larında, küresel şirketlerin yüzde 
80’inin evden çalışan personelle-
rinin siber tehditleri ele almak için 
gerekli bilgi birikimine ve tekno-
lojiye sahip olduklarından emin 
olduklarını saptadı. Aynı çalışmada, 
katılımcıların dörtte üçü  bir siber 
güvenlik olayından etkilenmelerinin 
olası olduğunu itiraf etti ve yarısı 
geçmişte bir ihlal olayı yaşadıklarını 
söyledi. İşletmelerin birçoğunun 
2020 boyunca ve 2021’nin ilk bö-
lümünde birinci elde şahit oldukları 
birden fazla zorluk var. Bu zorluklar 
arasında şunlar yer alıyor:

inSan unSuru
Herhangi bir siber güvenlik uzma-
nına sorduğunuzda size kurumsal 
güvenlik zincirindeki en zayıf hal-
kanın çalışanlar olduğunu söyleye-
cektir. İşte bu nedenle, pandeminin 
ilk günlerinde umutsuzca krizle ilgili 
en son haberlere ulaşmaya çalışan 
kullanıcıları kandırmak için kimlik 
avı kampanyalarının topluca başka 
amaçlarla kullanmak üzere değiş-
tirilmesine şahit olunuldu. Nisan 
2020’de, Google her gün 240 mil-
yon COVID temalı istenmeyen me-
saj ve 18 milyon kötü amaçlı yazılım 
ve kimlik avı e-postası engellediğini 
iddia etti. Evden çalışanlar tehditlere 
daha fazla maruz kalıyor; çünkü ev 
arkadaşları ya da aile üyeleri dikkat-
lerini dağıtabiliyor ve bu nedenle de, 
yanlışlıkla kötü amaçlı bağlantıları 
tıklama olasılıkları daha yüksek. Şüp-
heli bir e-postaya tutarlılık kontrolü 
yaptırmak için BT desteğine başvur-
mak ya da bir iş arkadaşına ricada 
bulunmak, uzaktan çalışırken çok 
daha zor oluyor. Kişisel dizüstü bilgi-
sayarlar ve ev ağları da kötü amaçlı 
yazılımlara karşı daha az koruma 
sunuyor. Artık çalışanlar ofise geri 
dönüyor ve beraberlerinde son 18 
ayda edindikleri kötü alışkanlıkları 

getiriyor olabileceklerine dair anlaşı-
labilir kaygılar söz konusu.

teknoloji ve 
Buluta özgü zorluklar
Pandemi esnasında tehditlere 
maruz kalan bir diğer şey, uzaktan 
çalışma altyapısı oldu. ESET 2020 
yılı 3. Çeyreğinde RDP saldırılarında 
%140 artış olduğunu bildirdi. Geçen 
yıl yeni bulut hizmetlerinin yoğun 
bir şekilde benimsenmesi, tehdit 
aktörlerinin de dikkatini çekti. SaaS 
teklifleri ile ilgili zayıflıklar, hatalı 
kullanıcı yapılandırmaları ve çalınan 
hesap parolaları raporları konusun-
da sürekli kaygılar yaşanıyor. Bazı 
sağlayıcıların güvenlik ve gizlilik 
taahhütleri konusunda endişeler 
var.  Cloud Industry Forum tarafın-
dan yapılan ankete katılan işletme-
lerin yüzde 41’inin, ofisin buluttan 
daha güvenli bir ortam olduğuna 
inandıkları söyleniyor. Ayrıca hibrit 
bir iş yeri, hiç şüphe yok ki, verilerin 
uzaktan çalışanlar, bulut sunucuları 
ve ofis çalışanları arasında daha da 
fazla mekik dokumasını da gerekti-
recek. Bu karmaşa dikkatli yönetimi 
zorunlu kılacak.

daHa güvenli Bir HiBrit 
iş yeri naSıl planlanır?
Yeni hibrit iş yerinin güvenliğini 
sağlamak zor olsa da, CISO’lara 

yol gösterebilecek iyi uygulama-
lar mevcut. Şirket içi ve uzaktan 
çalışanlar, bulut tabanlı çalışanlar ve 
sistemlerin neden olduğu karma-
şayı yönetmenin bir yolu olarak 
“Sıfır Güven” modelinin popülerliği 
artıyor. Google, Microsoft ve diğer 
teknoloji öncülerinin öncülüğünü 
yaptığı bu model eski kurumsal 
çevre güvenliği düşüncesinin artık 
geçersiz olduğu önermesine dayalı. 
Bugün kurumsal ağdaki cihazlara ve 
kullanıcılara artık körü körüne inanıl-
mıyor. Çok faktörlü kimlik doğrula-
ması (MFA) ve uçtan uca şifreleme-
den, ağ algılaması ve tepkisi, mikro 
bölümlendirme ve daha fazlasına 
kadar, birden fazla teknolojinin etkili 
bir şekilde çalışmasını gerektirecek.

Kuruluşların yeni hibrit iş yeri ilkele-
rini yeniden kaleme almaları gereki-
yor. Her bir çalışanın erişim hakları, 
uzaktan bağlantı süreçleri, şirket 
dışı veri kullanımı ve kullanıcıların si-
ber güvenlik sorumlulukları yeniden 
planlanmalı. Tüm çalışanlara kısacık 
dersler halinde sunulan düzenli eği-
tim ve farkındalık oturumları tüm iş-
letmelerin siber güvenlik duruşunun 
geliştirilmelerini sağlayan önemli bir 
bileşendir. Çalışanlar en zayıf halka 
olabilir ama onların aynı zamanda 
ilk savunma hattını oluşturduğu 
unutulmamalıdır.
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StartupCentrum, 2021’in ilk yarıyılına dair Türkiye’deki girişim-
lere yapılan yatırımlarla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre 6 
ay içerisinde Türkiye’deki girişimlere toplamda 704 milyon do-
lar yatırım yapıldı. En çok yatırım alan girişimler, oyun girişim-
leri oldu. Oyun geliştiricilerine yönelik kuluçka merkezi olan 
Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük ise “Türk oyun sektörü, 
mobil alanda dünyanın en ilgi çeken pazarlarından biri” dedi.

2021’in ilk yarısında Türk Oyun Sektörü 
236 Milyon Dolar Yatırım Aldı

StartupCentrum’un raporuna göre, 
2021’in ilk yarısında Türkiye’de ya-
pılan yatırımların büyük çoğunluğu 
oyun girişimlerine yapıldı. 2020’nin 
yaz aylarına kadar Türkiye girişim 
ekosisteminin en güçlü olduğu 
sektör finans olarak görülüyor-
du. 2021’in ilk yarısında oyun 
girişimlerine yapılan 236 milyon 
dolarlık yatırım ile oyun sektörü, 
Türkiye’deki en çok yatırım yapılan 
sektörlerden biri oldu.

türk girişimcilerine yapılan 
yatırımlar 7 kat arttı
2021’in ilk yarısında 121 girişim, 
toplamda 124 kere yatırım aldı. Bu 
124 yatırım turunun 68’inde yatı-

rım miktarı açıklandı. Açıklanan ve-
rilere göre Türkiye’de 2021 yılının 
ilk yarısında yapılan yatırımlar bir 
önceki yarıyıla göre 7 kat artarak 
704 milyon dolara ulaştı. Bu yarıyıl 
yatırım alan girişimlerin ortalama 
yaşı ise 4,3.

en çok Sayıda yatırımı 
oyun Sektörü aldı
Rapora göre 2021’in ilk yarısında 
Türkiye’de en çok sayıda yatırım, 
oyun girişimlerine yapıldı. Bu yarıyıl 
20 tane oyun girişimi yatırım aldı ve 
böylece oyun sektörü, finans sek-
törünün önüne geçerek zirveye yer-
leşti. Oyun sektörünün ardından en 
çok yatırım alan sektörler arasında 
sırasıyla finans, sağlık, CRM & satış 
ve veri & analitik sektörleri yer aldı.

game Factory’nin deSteğiyle 
yatırım alan oyun
StüdyoSu SayıSı 9’a ulaştı
Oyun geliştiricilerine yönelik kuluç-
ka merkezi olan Game Factory’nin 
CEO’su Efe Küçük, 2021’in ilk 
yarısında bünyelerinde bulunan 9 
oyun stüdyosunun yatırım aldığını 
söyledi. Küçük, oyun sektörüne 
daha fazla sayıda insan ve stüdyo 
kazandırmak için kapılarının herke-
se açık olduğunu vurguladı.

“2021’in ilk yarısı, Game Factory 
ekipleri için de oldukça hareketli 
geçti. Game Factory’nin kuluçka 
merkezinde bulunan 9 oyun stüd-
yosu yatırım aldı ve 7 stüdyomuzun 

HexagonMI.com

SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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daha yatırım süreçleri devam 
ediyor. 2021’in ikinci yarısında 
daha çok ekibimizi yatırım sevi-
yesine getirip bu keyifli mace-
ralarına ortak olmaya devam 
etmek istiyoruz. Önümüzdeki 
yıl, Game Factory’nin kendisini 
de çok büyük maceralar bekli-
yor. Oyun sektörüne daha fazla 
insan ve stüdyo yetiştirmek 
her zaman en büyük hayalimiz 
oldu. Herkes için daha fazlasını 
yaparak hep birlikte daha da 
güçlenmeyi istiyoruz.”
 
toplam yatırımın %34’ünü 
oyun Sektörü aldı
Bu yılın ilk çeyreğinde Getir, 
428 milyon dolarlık yatırım 
alarak teslimat sektörünü 
yatırım miktarı bakımından tek 
başına ilk sıraya taşıdı. Teslimat 
sektörünün ardından, en çok 
yatırım alan sektörler arasın-
da 236 milyon dolarla oyun 

sektörü yer aldı. Böylelikle bu 
yılın ilk yarısında yapılan toplam 
yatırımın %34’ü oyun sektö-
rüne yapıldı. Oyun sektörünün 
ardından gelen finans sektörü 
ise yatırımların %1’ini aldı.

“türk oyun Sektörü, moBil 
alanda dünyanın en ilgi
 çeken pazarlarından Biri”
Oyun geliştiricilerinin kuluçka 
merkezi Game Factory’nin 
CEO’su Efe Küçük, Türkiye’nin 
giderek artan teknik birikiminin 
ileri seviye oyunlar için kanalize 
edilmesi gerektiğini belirtti.

“Türk oyun sektörü, özellikle 
mobil alanda dünyanın en ilgi 
çeken konumlarından birisi hali-
ne geldi. Teknik birikim ve kültür 
olarak her geçen gün üstüne 
katarak ilerliyoruz. Bu bilgi biri-
kimimizi ve genel kaynaklarımızı 
daha ileri seviye oyunlar için 
kanalize etmemiz gerektiğine 
ve edeceğimize inanıyorum. 
2021’nin sadece ilk yarısında 
oyun sektörüne toplamda 236 
milyon dolar yatırım yapıldığını 
görüyoruz. Bu yatırım miktarıyla 
beraber mevcut rüzgarın da 
kuvvetlenmesiyle önümüzdeki 
yıllarda oyun sektörünü en çok 
yatırım yapılan sektörler arasın-
da her zaman ilk sırada görme-
miz oldukça muhtemel.

Efe 
Küçük
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eSet araştırma ekibi, kötü amaçlı yazılım indiren, sal-
dırgan reklam tabanlı bir tehdit olan android/Fake-
adBlocker’ı analiz etti. android/FakeadBlocker url 
kısaltıcı hizmetlerini ve ioS takvimlerini suistimal edi-
yor. android cihazlara truva atları dağıtıyor.

Sahte Reklam Engelleme Uygulamalarına Dikkat 

Android/FakeAdBlocker genelde 
ilk kez başlatıldıktan sonra başlatıcı 
simgesini gizliyor. İstenmeyen sah-
te uygulama ya da yetişkin içerik 
reklamları sunuyor. iOS ve Android 
takvimlerinde gelecek aylarda 
istenmeyen e-posta etkinlikleri 
oluşturuyor. Bu reklamlar genelde 
ücretli SMS mesajları göndererek, 
gereksiz hizmetlere abone olarak 
ya da Android bankacılık truva at-
ları, SMS truva atları ve kötü amaçlı 
uygulamalar indirerek kurbanların 
para kaybetmesine neden oluyor. 
Kötü amaçlı yazılım, bunlara ek 
olarak, reklam bağlantıları oluştur-

mak için URL kısaltıcı hizmetleri 
kullanıyor. Oluşturulan URL bağlan-
tılara tıklandığında kullanıcılar para 
kaybına uğruyor.

ESET telemetrisine dayalı olarak, 
Android/FakeAdBlocker ilk kez 
Eylül 2019’da saptandı. 1 Ocak ile 1 
Temmuz 2021 tarihleri arasında, bu 
tehdidin 150.000’den fazla örneği 
Android cihazlara indirildi. En çok 
etkilenen ülkeler arasında Ukrayna, 
Kazakistan, Rusya, Vietnam, Hin-
distan, Meksika ve Amerika Birleşik 
Devletleri bulunuyor. Kötü amaçlı 
yazılım birçok örnekte saldırgan 

reklamlar görüntülese de, ESET 
farklı kötü amaçlı yazılımların indirilip 
yürütüldüğü yüzlerce vaka da sapta-
dı; bunlara Chrome, Android Gün-
cellemesi, Adobe Flash Player ya da 
Android’i Güncelle gibi görünen ve 
Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanis-
tan ve İtalya’daki cihazlara indirilen 
Cerberus truva atı da dahil. ESET, 
Ginp truva atının Yunanistan ve Orta 
Doğu’da indirildiğini de belirledi.

uygulama indirdiğiniz 
yerlere dikkat edin
Android/FakeAdBlocker’ı analiz 
eden ESET Araştırmacısı Lukáš 
Štefanko şu açıklamayı yaptı: “Te-
lemetremize dayalı olarak, birçok 
kullanıcı Android uygulamaları 
Google Play dışındaki kaynaklar-
dan indirme eğilimi gösteriyor. Bu 
da, kötü amaçlı yazılımların yazarla-
rının gelir oluşturmak için kullanılan 
saldırgan reklam uygulamalarıyla 
yayılmasına yol açabiliyor.” Kı-
saltılmış URL bağlantılarından 
para kazanılması hakkında yorum 
yapan Lukáš Štefanko sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Birisi böyle 
bir bağlantıyı tıklattığında, kısaltıl-
mış URL’yi oluşturan kişinin gelir 
elde etmesini sağlayan bir reklam 
görüntüleniyor. Sorun şu ki, bu 
bağlantı kısaltıcı hizmetlerden 
bazıları, kullanıcıları cihazlarının 
tehlikeli ve kötü amaçlı yazılımlar 
tarafından etkilendiğini söyleyen 
sahte yazılımlar gibi saldırgan rek-
lam teknikleri kullanıyorlar.”

ESET Araştırma Ekibi, etkinlikleri 
iOS takvimlerine gönderen ve And-
roid cihazlarda başlatılabilen, kötü 
amaçlı yazılım Android/FakeAdBlo-
cker’ı aktifleştiren bağlantı kısaltıcı 
hizmetler tarafından oluşturulan 
etkinlikler saptadı. iOS cihazlarda 
kullanıcıyı istenmeyen reklamlarla 
boğmanın yanı sıra, bu bağlantılar 
otomatik olarak bir ICS takvim dos-
yası indirerek kurbanların takvimle-
rinde etkinlikler yaratabiliyor. 

kullanıcılar aldatılıyor
Štefanko sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Her gün gerçekleşen ve 
her biri 10 dakika süren 18 etkinlik 
yaratıyor. Adları ve açıklamaları 
kurbanın telefonuna virüs bulaştığı, 

kurbanın verilerinin çevrimiçi açığa 
çıktığını ve virüse karşı koruma 
uygulamasının kullanım süresinin 
sona erdiği izlenimini yaratıyor. 
Etkinliklerin açıklamalarında, 
kurbanı sahte reklam yazılımı web 
sitesini ziyaret etmeye yönlendi-
ren bir bağlantı yer alıyor. O web 
sitesi yine cihaza virüs bulaştığını 
iddia ediyor ve kullanıcıya Google 
Play’den sözde daha temiz uygula-
malar indirme seçeneği sunuyor.” 

Android cihazları kullanan kurban-
lar için durum daha da tehlikeli; 
çünkü bu dolandırıcılık amaçlı web 

siteleri Google Play mağazası dışın-
dan kötü amaçlı uygulama indiril-
mesine yol açabiliyor. Bir senaryo-
da, web sitesi yasal uygulamayla en 
ufak bir ilgisi olmayan ve reklamları 
engellemenin tam tersini yapan 
“adBLOCK” adı verilen bir uygula-
manın indirilmesini istiyor. Bir başka 
senaryoda, kurbanlar istenen dos-
yayı indirmek için ilerlediklerinde, 
“Your File Is Ready To Download 
(Dosyanız İndirilmeye Hazır)” adlı 
kötü amaçlı uygulamayı indirme 
ve kurma adımlarının yer aldığı bir 
web sayfası görüntüleniyor. Her iki 
senaryoda da, URL kısaltma hizmeti 
aracılığıyla sahte reklam yazılımı ya 

da Android/FakeAdBlocker truva 
atı gönderiliyor.
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İş dünyasında şirketler ürün 
veya hizmetlerini müşteri 
beklentilerine uygun sun-
mak, hedeflerine ulaşmak ve 
rekabet edebilmek amacıyla 
‘Kalite Yönetimi’ aracını kul-
lanıyor. Uzmanlar, firmaların 
yerel ve uluslararası düzeyde 
rekabet edebilmeleri için hızlı 
olmaları, kaliteli ürün veya 
hizmet sunmaları ve uygun 
fiyat politikası belirlemeleri 
gerektiğini vurguluyor. 

Kalite Yönetimi Hedeflere 
Ulaşmak İçin Önemli Bir Araç…

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Hasan Çiçek, firmaların sundukları ürün 
veya hizmetlerin kalite yönetimi hak-
kında değerlendirmelerde bulundu.

müşteri memnuniyeti için 
Süreçler doğru yönetilmeli
Kalite denince ilk akla gelenin 
kullanıma uygunluk veya müşteri 
memnuniyeti olduğunu belirten Dr. 

Öğretim Üyesi Hasan Çiçek, “Şirket-
ler açısından tabii ki en önemli konu 
ise ürünü veya hizmeti istenilen 
kalitede sunabilmektir. Müşteri 
beklentisinin de bu yönde olduğunu 
söyleyebiliriz. İş dünyasında şirket-
ler bu hedeflerini gerçekleştirmek 
için ‘Kalite Yönetimi’ aracını kullanı-
yorlar. Kalite yönetimini firma içinde 
yer alan tüm süreçlerin birbirleri ile 
olan ilişkilerinin doğru ve etkin bir 
şekilde yönetilmesi olarak tanımla-
yabiliriz. Eğer firmalar ve kuruluşlar 
süreçleri doğru yönetemezlerse 
müşteri memnuniyetini sağlamaları 
mümkün olamayacaktır” dedi.

işte rekaBet 
edeBilmenin üç yolu…
Global dünyada rekabet etmenin 
önemine değinen Dr. Öğretim 
Üyesi Hasan Çiçek, “Firmalar hem 
yerel hem de uluslararası düzeyde 
rekabetle karşı karşıyalar. Rekabet 
edebilmenin üç yolu vardır; hızlı 
olmak, kaliteli ürün veya hizmet 
sunabilmek ve uygun fiyat sunmak. 
Bu üç unsuru realize etmek için 

hiç hata yapmamak gerekiyor. Yani 
her iş ilk defasında doğru yapılmalı. 
Kalite yönetimi, firmalara bu üç un-
suru nasıl yapabileceklerini göste-
riyor. Kalite yönetim sistemini etkin 
kullanan firmalar, çok daha başarılı 
işler yapıyorlar. İstatistiksel süreç 
kontrolü, temel sorunların tespiti ve 
düzeltilmesi yaklaşımları, uygulama-
larda sıkça kullanılan metotlar olarak 
öne çıkıyor” diye konuştu.

kalite yönetimi Süreçleri tüm 
kademelerde BenimSenmeli
Kalite yönetiminde tüm süreç ve alt 
aktivitelerin yazılı olmasının isten-
diğini ifade eden Çiçek, “Sistem 
denetlendiği için bu oluşturulan pro-
sedür, görev tanımları ve iş talimat-
ları gibi dokümanlar referans teşkil 
ediyor. Tabii sistem, yalnız ‘yazdığını 
yap’ veya ‘yaptığını yaz’ yaklaşımı 
ile etkin olmuyor. Bu sistemin üst 
yönetimden alt kademeye kadar 
benimsenmesi ve ciddi bir şekilde 
uygulanması durumunda ancak 
başarılı sonuçlar alınabiliyor” dedi.

endüStri müHendiSleri 
önemli roller üStleniyor
Endüstri mühendisliğinin ana he-
definin şirketlerin verimli ve etkin 
çalışmasına katkı sunmak olduğunu 
vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Hasan 
Çiçek, “Dolayısıyla tüm süreçle-
rin iyileştirilmesi, birbirleri ile olan 
ilişkilerinin doğru yönetilmesinde 
endüstri mühendisleri görev alıyor-
lar ve firmaların belirlediği hedeflerin 
gerçekleşmesinde önemli rol üstle-
niyorlar” ifadelerini kullandı.
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Enes Bolat; “Euro Trucks Simulator 
2’den Renault Trucks araçlarına 
aşinaydım ama yeni modellerinin 
lansmanını ETS2 ile yapmasının 
ardından markaya olan ilgim arttı. 
T ve T High Evolution araçlarının 

Renault Trucks, Euro Trucks 
Simulator 2 oyununun yayıncısı 
SCS Software’in Twitch hesa-
bında düzenlediği canlı etkinlikte, 
birçok ülkeden katılımcının olduğu 
uluslararası tasarım yarışmasının 
kazananını açıkladı. Oyuncuların, 
oyunun özelleştirme aracı ile ken-
di Renault Trucks T High model-
lerini tasarladığı yarışmada, 18 
yaşındaki Enes Bolat Türkiye’ye 
birincilik kazandırdı. Enes Bolat’ın 
tasarımı, gerçek bir Renault Tru-
cks T High aracına uygulanarak 
sergilenirken resmi olarak ETS2 
oyunana da dahil edildi. 

Enes Bolat, 2.200 saatten fazla 
oyun deneyimiyle tutkulu bir Euro 

Trucks Simulator 2 oyuncusu. 

Türk Genci kazandı!

Renault tRucks’ın ets 2 
Oyunundaki uluslaRaRası 
tasaRım yaRışmasını BiR 

IT sektöründe kariyer yapmayı 
planlayan Enes Bolat, yarışmada 
görüntü işleme yazılımını kullana-
rak kendi tasarımını oluşturdu. 

3D olarak Renault Trucks T’nin 
tasarımı için iki hafta çalışan genç 
adam, “Bu tasarımı hazırlarken ralli 
arabalarından ilham aldım. Özel 
bir yazılım kullanarak bir şablon 
oluşturdum, sonra onu modelle-
dim ve oyuna aktardım” dedi. 

Enes Bolat, tasarımında kırmızı, 
siyah ve grinin tonları olmak üzere 
üç ana renk kullandı. Kırmızı şe-
ritler ekleyerek farların tasarımını 
belirginleştirdi ve vurguladı.
 
Ralli arabalarından esinlenilen 
damalı bir desen, kabini çevre-
liyor ve Renault Trucks logosu 
kamyonun ön kısmını tamamlıyor. 
Yanlardaki siyah çizgiler hız etkisi 
katarak “Renault Trucks 
Diamond Evolution” olarak 
adlandırılan bu araca ince 
bir görünüm kazandırıyor.

Renault Trucks, yeni T ve T High modellerini, Euro Truck Simu-
lator 2 oyunu ile tanıtırken oyun içinde bir de tasarım yarışması 
düzenledi. Mayıs ayında başlayan ve tüm dünyadan katılımcı-
ların yeni modelleri tasarladığı yarışmayı, Türkiye’den 18 yaşın-
daki lise son öğrencisi Enes Bolat kazandı. Enes Bolat’ın tasarı-
mı, gerçek bir Renault Trucks aracına uygulanarak sergilendi.

estetiğini ve özellikle yeni far tasa-
rımı çok beğendim. Renault Trucks 
tasarım direktörünün konuşma-
sı da beni yarışmaya katılmaya 
motive etti” diye açıkladı. Birinciliği 
kazanacağını asla hayal etmediğini 

belirten Enes Bolat; “Uzun yıllar-
dır oynamaktan zevk aldığım bu 
oyunda uluslararası bir yarışmayı 
kazanmak ve tasarımımın resmi 
olarak oyuna dahil edilmesi inanıl-
maz bir mutluluk” diyerek heyeca-
nını ifade etti. 
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Türkiye’de yapay zeka farkındalı-
ğını artırmak ve ekosistemi geliş-
tirmek amacıyla 2017’de kurulan 
TRAI, ekosisteminde 185’ten fazla 
girişim ve 50’den fazla özel sektör 
şirketi bulunduruyor. Türkiye’nin 
en büyük yapay zeka zirvelerini 
ve Türkiye Yapay Zeka Haftası 
etkinliklerini gerçekleştiren TRAI, 
yapay zeka farkındalığını artırmak 
için düzenli olarak etkinliklerini 
gerçekleştirmeye devam ediyor.
 
Yapay zeka üzerine farkındalığı 
ölçmek için çalışmanın ilk adı-
mı olan Yapay Zeka Farkındalık 
Anketi, sadece yapay zekayı takip 
eden kişilere değil, tüm Türkiye’ye 
ulaşmayı hedefliyor. TRAI, anketin 
yaygınlaşabilmesi için sonunda 
paylaşım linki de koyarak katı-
lanların paylaşmasını ve anketin 
yaygınlaşmasını da hedefliyor.
 
Bugüne dek yüzlerce etkin-
lik (TRAI Meet-Up, yapay zeka 
seminerleri, yapay zeka zirveleri, 
demo-dayler) gerçekleştirerek on 
binlerce kişiye doğrudan temas 
eden TRAI, önümüzdeki dönemde 
farklı etkinliklerle de karşımıza çı-
kacak. TRAI’ın anketinin bir diğer 

amacı ise anket sonuçları sonu-
cunda asıl hedefi olan yapay zeka 
farkındalığını artırmak için nasıl 
çalışmalar ve etkinlikler yapılması 
gerektiğini belirlemek. Bu açı-
dan, ankete katılım önümüzdeki 
dönemdeki etkinlikleri de belirle-
yecek gibi gözüküyor.
 
Gün geçtikçe hayatlarımızda 
etkisini artıran ve kullanım alan-
larını genişleten yapay zeka tek-
nolojileri ile ilgili farkındalığın ilk 
adım olduğunu düşünen Türkiye 

Yapay Zeka İnisiyatifi’nin anketi-
ne katılarak sizler de farkın-
dalık skorunuzu görebilir ve 
farkındalığınızı artırmak için 
kaynaklara ulaşabilirsiniz.
 
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin 
düzenleyeceği TR AI Week’te 
duyurulacak sonuçların yanında 

türkiye yapay zeka inisi-
yatifi (traı), türkiye çapın-
da yapay zeka farkındalı-
ğını ölçmek ve türkiye’nin 
yapay zeka algısını ortaya 
koymak için yapay zeka 
Farkındalık anketini yayın-
ladı. ankete hemen katıl-
mak için: https://turkiye.ai/
farkindalik-anketi/ 

farkındalık anketinin sonuçları 
rapor olarak da sunulacak. Rapor 
hakkında bilgi almak için önümüz-
deki dönemde https://turkiye.ai/ 
sitesini takip edebilirsiniz.

newsnews
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kuruluşların %60’ı altı aylık bir 
süre içinde iflas ediyor. Veri kaybı 
araştırma raporuna göre veri ka-
yıpları vakalarının %45’i donanım 
arızalarından kaynaklanıyor. BT 
uzmanlarının %60’ı ise dikkatsiz-
liğin veriler için en baskın tehdit 
olduğunu belirtiyor. Doğru strateji, 
hazırlık, planlama ve uygulama ile 
verilerinizin yedeklenmesini ve 
kurtarılabilmesini sağlamak müm-
kün” diyor. 

Bu kapsamda kurumların verilerini 
yedeklerken hangi noktalara dikkat 
etmesi gerektiğini  Platin Bilişim 
Veri Koruma Takım Lideri Mehmet 
Çevik şöyle anlatıyor:

yerinde yedekleme:
Bir sunucu çöktüğünde veya 
arızalandığında, yerinde yedekle-
melerden yapılan geri yüklemeler 
genellikle ilk çözümdür. Yerinde 
yedeklemede, bilgilerinizi ikinci bir 
sabit sürücüye, başka bir orta-
ma veya paylaşılan bir sürücüye 
fiziksel olarak veya belirli aralıklarla 
kopyalayabilirsiniz. Neredeyse her 
zaman site dışı teyp veya bulut 
yedeklemelerinden daha hızlıdır.

uzaktan yedekleme:
Şirket içi yedeklemeler önemlidir; 
ancak tam anlamıyla güvenilir 
değillerdir. Eğer binada yangın 
çıkarsa veya su ana kaynağı pat-
larsa, saha sunucuları kendilerinde 
toplanan tüm verileri kaybedebilir. 
Ek olarak, yerinde depolama birim-
leri de çalınabilir ve bu da zaman, 
para ve veri kaybına neden olabilir. 
Bu nedenle, yedeklerinizin fiziksel 
olarak veya bulut aracılığıyla erişi-
lebilecekleri iş yeri dışında kopya-
larına sahip olmak her zaman en iyi 
çözümdür.

Uzaktan yedekleme çerçevesi ile 

Platin Bilişim veri koruma ekibi; şirketlerin veri depolama 
ve yedeklemede projelerinde sık yaptıkları hatalara ve 
dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekerek, artan 
doğal afetler karşısında kurumsal felaket yönetimi stra-
tejilerinin önemini vurguladı.

Siber güvenlik ve veri koruma hiz-
metleri alanında teknolojik çözüm-
ler sunan Platin Bilişim artan doğal 
felaketler karşısında kurumsal veri 
depolama ve yedekleme stratejile-
rinin önemine dikkat çekti. Günü-
müzde teknolojik gelişmelerin hızı 
ve veri yığınlarının her geçen gün 
artan hacmi nedeniyle; kurum-
sal veri depolama ve yedekleme 
ihtiyacı da hiç olmadığı kadar arttı. 
Kurumsal anlamda verilerin değeri 
milyar liralık rakamlarla ifade edi-
liyor. Öte yandan siber saldırılar 
nedeniyle kurumsal verilerin kulla-
nılamaz hale gelmesi de şirketlerin 
itibar kaybına uğramasına neden 
oluyor. Bu sebeplerden dolayı her 
ölçekten kurumun veri yedekleme 
çözümlerine ilgisi artıyor. 

Etkin bir veri yedekleme ve depo-
lama stratejisi olmayan ve bu alan-
daki yatırımlarını doğru yapmayan 
kurumlar, ciddi anlamda sorun 
yaşayabiliyor. 

SiBer Saldırıya uğrayan 
şirketlerin yüzde 60’ı 
6 ay içinde iFlaS ediyor 
Bir şirketin, fidye yazılımı, sel veya 
elektrik kesintisi gibi bir felaket 
durumlarında verilerinin başarıyla 
kurtarabilmesini sağlamak için 
yedekleme uygulamalarına sahip 
olmasının çok önemli olduğunu 
belirten Platin Bilişim Veri Koruma 
Takım Lideri Nurgül Güneri “Global 
ölçekte yapılan araştırma verileri-
ne göre bir siber saldırı durumu ile 
karşılaşan ve veri kaybına uğrayan 

PlaTin Bilişim’den

verileriniz, sunucular tarafından 
belirtilen aralıklarla otomatik olarak 
uzak bir merkeze gönderilir. Bir 
yedeklemeyi yürütmek için, yedek-
lemeniz gereken bilgileri içeren 
her PC’ye yazılımı yüklemeniz, 
verilerinizi ne sıklıkta yedeklemek 
istediğinizi ayarlamanız ve kop-
yalanmasını istediğiniz dosya ve 
klasörleri seçmeniz yeterlidir. Bu 
noktada yazılım, verileri sizin için 
yedekler. 

yedekleme planı optimizaSyonu 
Sunucunuzdaki tüm kritik veriler, 
rutin bir şekilde yedeklenmeli ve 
tutarlı bir şekilde koordine edil-
melidir. Verilerinizi ne kadar sık 
yedeklerseniz, kurtarma noktaları 
arasında o kadar az kayıp yaşarsı-
nız. Finans ve sağlık hizmetleri gibi 
verilerin daha kritik olduğu belirli 
endüstriler, idari gerekliliklere 
uymak için bilgileri mümkün oldu-
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ıSo 27031 ile uyum 
SO/IEC 27031 standardı, ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sisteminde yer alan “Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Yönetimi’n-
de İş Sürekliliği” sağlanmasına 
yönelik kılavuz niteliği taşımaktadır. 
İlgili standart, kurumlarda Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri departmanla-
rının diğer iş birimlerine sağladığı 
servislerin sürekliliğini amaçla-
maktadır. Bilişim departmanları ta-
rafından verilen, kurumların kritik iş 
süreçlerinin devamlılığını sağlayan 
hizmetler, servis olarak adlandı-
rılmaktadır. Yönetilen altyapı ve 
sistemler üzerinden verilen servis-
lerde yaşanan kesintiler, iş süreç-
lerinin sürekliliğini etkilemektedir. 

ISO/IEC 27031 standardı kılavuz 
olarak kullanıldığında; kurumların 
değişen risk ortamında öngörüle-
meyen olaylara karşı hazır olmasını 
sağlar. 

Bankalar Bddk gereği 
daHa çok yatırım yapıyor
Platin Bilişim Veri Koruma Direk-
törü Emre Tatar bir kurumun iş 
sürekliliğine önem vermesinin 
artık bir zorunluluk haline geldiğini 
vurguluyor. 

“BDDK’nın 2020’nin Mart ayında 
çıkardığı ve 1 Temmuz 2020’de 
yürürlüğe giren yönetmeliğine 
göre; bankaların, bilgi sistemleri 
sürekliliğinin sağlanması amacıy-

la birincil sistemlerini ve veri ile 
sistem yedeklerinin bulunduğu 
ikincil sistemlerini yurt içinde 
konumlandırma zorunluluğu bu-
lunmakta. Öte yandan bankaların 
herhangi bir sorun nedeniyle bi-
rincil sistemlerin tamamen devre 
dışı kaldığı felaket senaryolarında 
dahi en geç 24 saat içerisinde 
faaliyetlerini yeniden sürdürebilir 
olmaları gerekiyor. Bu noktada 
siber saldırı ile müdahale ve tespit 
dışında bankaların veri yedekle-
me çözümlerine ciddi anlamda 
yatırım yapması gerekiyor. Özetle 
bankaların sistemleri, siber saldırı 
dışında yedekli bir şekilde olası 
doğal afet, fiziksel veya yazılım-
sal felaket anlarına karşı hazır 

olmalı. Finans kurumlarının BDDK 
kuralları gereği belli periyotlarda 
simülasyonlar yaparak sistemle-
rinin 7/24 çalışabildiğini garanti 
etmesi çok önemli. Bir bankanın 
sisteminin çökmesinin ardından 
ikinci günde müşterilerinin işlem 
yapamaması, prestij kaybı dışında 
maddi anlamda çok daha cid-
di sonuçlara yol açar” şeklinde 
konuşan Tartar, sözlerine şöyle 
devam ediyor: 

“Platin Bilişim olarak özellikle 
pandemi sürecinde veri depolama 
çözümlerimize ilgi arttı. Müşte-
rilerimize veri yedekleme için iş 
ortağımız olan Veritas markasının 
Netbackup, e-mail arşivleme için 

ise Enterprise Vault’un çözümlerini 
sunuyoruz. Verilerin depolanması 
ve güvenliğinin sağlanması için 
yapay zeka destekli teknolojilerin 
kullanımı her zamankinden daha 
önemli hale geldi. 

otomatik SiStemler revaçta 
2020 yılında, geleneksel, modası 
geçmiş veri güvenliği tekniklerinin 
dünyaya veda ettiğini ve bulut dö-
nüşümünü içeren yeni stratejilerin 
yükselişine sahne olduğunu gör-
dük. 2021’de şirketler daha çok 
otomatik sistemlere yatırım yaptı. 
Nesnelerin interneti ile beraber 
her geçen gün internete bağlı ci-
haz sayısı ve depolanan veri hacmi 
artıyor. Bu nedenle veri depolama 
mekanizmaları da bir dönüşüm 
sürecinde. Platin Bilişim olarak veri 
koruma hizmetlerimiz kapsamında 
özellikle hastaneler gibi kritik ve-
rilerin olduğu kurumlarda, verileri 
obje temelli platformlar üzerinde 
barındırarak ransomware (fidye 
yazılım) saldırılarına karşı koruyo-
ruz. Yedekleme tarafında birden 
fazla lokasyonda verileri barındıra-
rak ve bunun yanı sıra verilerin bir 
kopyasını bulut ortamına aktararak 
da, ana lokasyondaki olası veri 
kayıplarını, bulut ortamından geri 
alınabilir/kurtarılabilir hale geti-
riyoruz. Bu anlamda kurumların 
verilerini kurum içinde ve bulutta 
akıllı bir şekilde depolamasına, 
zenginleştirmesine, etkinleştir-
mesine ve parasallaştırmasına 
olanak tanıyan gelişmiş, yazılım 
tanımlı bir obje depolama çözümü 
olarak iş ortaklarımızdan Hitachi 
markasının İçerik Platformu (HCP) 
ürününü; verileri çoklu ortamda 
barındırarak ihtiyaç durumda geri 
getirmek ve uzun süreli arşivlemek 
için ise, Veritas markasının Enterp-
rise çözümlerini müşterilerimize 
sunmaktayız.”
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ğunca sık yedeklemeye ihtiyaç du-
yar. Dolayısıyla, işletmeniz sürekli 
olarak büyük miktarlarda kritik veri 
oluşturuyor veya değiştiriyorsa, 
yedek verilerinizin sürekli olarak 
güncel olması ve son kopyaya 
hızlıca geri dönülebilmeye elverişli 
olması gerekmektedir.

3-2-1 yedekleme StratejiSi:
Kullanılabilir ve kapsamlı bir iş 
yedekleme stratejisi oluşturmak 
karmaşık ve aşırı teknik olabilir. Bu 
nedenle 3-2-1 yedekleme strate-
jisine sahip olmak atılacak en akıllı 
adımlardan biridir. 3-2-1 yaklaşımı 
ile bilgilerinizin 3 kopyasına sahip 
olursunuz. Kopya 1, işletmenizin 
ve ekip üyelerinizin her gün erişe-
ceği canlı verilerinizden ibarettir. 
Diğeri ise kopyalanan ve ofisinizde 
saklanacak olan veridir. 2. kopya, 
canlı verilerinizin bir yedeğidir ve 
USB sürücüler, NAS veya yerel 
yedekleme sunucuları gibi ayrı 
depolama cihazlarında olmalıdır.

Uzak bir konumda iş yeri dışında 
bırakılması gereken 3. bir kopya 
daha olmalıdır. Bu, birçok biçimin-
den birinde bir felaket meydana 
geldiğinde işletmenizin durma 
noktasına gelmeyeceği, verilerinizi 
geri yükleyebileceğiniz ve anında 
işinize dönebileceğiniz anlamına 
gelir. Ancak, uzak depolamanın 
yerinde depolamaya alternatif 
olarak kullanılmaması gerektiğini 
de unutmamalısınız.

yeni yedekleme ve geri 
yükleme SiStemlerinizi teSt edin:
Yedekleme stratejinizin son ve son 
adımı yedeklerinizi test etmektir. 
Test, devam eden bir görev olmalı-
dır. Örneğin, haftada bir veya ayda 
bir yedeklemenizi tam olarak test 
edebilirsiniz. Sıklığı, ihtiyacınıza 
göre belirlenmelidir. 
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M. Murat Ertem, “Hayal gibi görünen 
uçan arabalara artık çok yakınız” dedi.  
Yazılım, uçuş, otonom sürüş, yapay 
zeka, araç içi iletişimin yanı sıra uçuş 
planlama süreçlerinde uçtan uca Soft-
tech ekibinin çalıştığını belirten Ertem, 
“Dünya uçan arabaların gökyüzünde 
dolaştığı bir geleceğe doğru hızla 
ilerliyor. Biz de AirCar ile dünyanın ge-
leceğine yatırım yaptık. Yaklaşık 2 sene 
önce başlayan iş birliğimiz kapsamında 
AirCar için özel olarak oluşturduğumuz 
ekip adına da eşsiz bir deneyim fırsatı 
olduğuna inanıyorum” diye belirtti.
 
“otonom yazılım ve pilotSuz 
Full otonom uçuş yazılımı 
aircar’ın en önemli gücü”
Türkiye’de uçan araba yatırımlarına 
ilginin artmasının ülkemizin dünya 
pazarında rekabet fırsatı kazanması 
adına umut verici olduğunu belirten 
M. Murat Ertem;  “Öncü teknolojilerin 
uygulayıcısı olmak, girişimciliği des-
tekleyerek ülkemize fayda sağlamak 
öncelikli hedeflerimizin başında geli-
yor. Softtech olarak ürettiğimiz tekno-
lojilerle hayata zaman yaratmak olan 
amacımız AirCar ile iş birliğimizde de 
karşılığını buluyor” dedi. AirCar’ın oto-
nom yazılım ve pilotsuz full otonom 
uçuş ile rekabet avantajı sağlama 
stratejisine Softtech olarak ortak ol-
duklarını paylaşan Ertem, hedeflenmiş 
kalkış ve iniş notları arasında otonom 
olarak uçuşun gerçekleşmesi ve bu 
esnada oluşabilecek tüm tehlikeler-
den aracın kendini koruyabilmesini 
sağlayan tüm modüllerin prototiplen-
mesinin de tamamlandığını belirtti.

“ileri yazılım ve donanım 
teknolojileri kullanarak 
aircar’ı şeHir içi Hava 
taşımacılığında öncü Bir 
Firma yapma HedeFindeyiz”
AirCar’ın şehirlerde yaşanan trafik 
problemini hava yolu ile çözmek ama-
cıyla 2017 yılında kurulan bir girişim 

Softtech’in teknoloji yatırımcısı olduğu, ilk prototipi ve de-
neme uçuşu 2021’in Şubat ayında tamamlanan uçan araba 
AirCar’ın geliştirmeleri devam ediyor. Softtech,  insan kay-
nağı ve yatırım desteği ile uçan arabanın tam otonom uçuş 
ve yapay zeka sistemlerini geliştiriyor. Elektrikli ve yüzde 
100 otonom bir araç olarak tasarlanan AirCar’ın tek yolcu 
kapasitesi ile 80 kilometre, iki yolcu kapasitesi ile 50 kilo-
metre menzil yapması hedefleniyor.

Teknoloji alanında yaşanan geliş-
meler her geçen gün dünyayı uçan 
arabaların gökyüzünde dolaştığı 
bir geleceğe daha da yaklaştırıyor. 
Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi 
Softtech bu heyecan verici gelece-
ğe teknoloji partneri olduğu AirCar 
ile destek veriyor. 

2019 yılında Softtech’in yazılım 
geliştirmeleri iş birliği ile yol arkadaşı 
olduğu uçan araba AirCar’ın ilk proto-
tipi tamamlandı. Uçan arabanın tüm 
otonom sistem yazılımlarını geliştiren 
Softtech, mimari kurgudan Ar-Ge 
çalışmalarına; sistemlerin donanımla 
entegrasyonuna kadar olan tüm sü-
reçlerinde yer alıyor. Softtech ayrıca 
AirCar’ın iş modeli ve pazara girişinin 
kurgulanması, yatırım planlama ve 
yatırımcı görüşmelerinin gerçekleşti-
rilmesi alanlarında da destek veriyor. 

şeHir içi ulaşımda kayBedilen 
zamanı kullanıcılara 
geri vermeyi HedeFliyor
Dünyada yılda ortalama 97 saat tra-
fikte kaybediliyor. AirCar ise şehir içi 
ulaşımda kaybedilen zamanı kullanıcı-
larına geri vermek ve karbon emisyo-
nunun düşürülmesine katkı sağlamayı 
hedefliyor. Yeşil şehirlerde yaşamak 
için hayata geçirilen AirCar ayrıca hızlı 
ve havadan ulaşımı şehirde yaşayan 
herkesin ulaşabileceği bir hizmet hali-
ne getirme amacıyla da öne çıkıyor.

“dünyanın geleceğine 
yatırım yaptık”
Dünyada 300’den fazla girişimin elekt-
rikli uçan arabalar üzerinde çalıştığını 
ve bunların yüzde 30’unun önümüzde-
ki beş yıl içerisinde ticari olarak hava 
taksi hizmetine başlamayı hedefledi-
ğini belirten Softtech Genel Müdürü 

airCar, SofTTeCh 
TeknolojiSiYle
gökYüzünde

olduğunu aktaran AirCar Kurucusu 
Eray Altunbozar; “Şehirlerde yaşanan 
trafik problemini iki kişilik, elektrikli 
ve otonom uçan arabalar ile çözmeyi 
planlıyoruz. Bu sistemin en önemli 
kısımlarından birisi ise yazılım. 2019 
yılında AirCar’ın yazılımının gerçekleş-
tirilmesi için ekip arayışındayken Soft-
tech ile yollarımız kesişti. İlk etapta 
sadece personel desteği ile başlayan 
iş birliğimiz bugün partnerlik düzeyine 
ulaştı. AirCar’ı tam otonom sistemler 
ile geliştirerek yazılım ve otonom sis-
temlerde alanında öncü firma yapma 
hedefindeyiz ” diye konuştu.  

2024 yılında 4 kişilik 
verSiyonu üretilecek 
Elektrikli ve yüzde 100 otonom bir 
araç olarak tasarlanan AirCar, sekiz 
pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan 
araba olacak. İki yolcu ile 50 kilometre, 
tek yolcu ile 80 kilometre menzil yapa-
bilecek aracın boş ağırlığı 250 kilog-
ram. Yolcu ile birlikte 450 kilograma 
kadar taşıma kapasitesi sunacak aracın 
2023-2024 yılında kargo ve hava 
kurtarma aracı versiyonlarının üretilme-
si hedefleniyor.2025 yılında İstanbul 
semalarında uçmaya hazır aracın 
tamamlanması planlanırken AirCar’da 
bir sonraki hedef uçan arabanın 4 kişilik 
versiyonunun çalışmalarına başlamak.
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Endüstriyel Kaplama ve Yüzey 
İşlem Teknolojileri Buluşuyor!

Kimya sanayisinin en 
önemli uygulama alan-

larında başı çeken ve 
endüstriyel üretimin en 

önemli basamaklarından 
olan kaplama ve yüzey 

işlem teknolojilerine dair 
son yenilikler PaintExpo 

Eurasia ve Surtech Eura-
sia fuarlarında sektör pro-
fesyonelleri ile buluşuyor.

Bölgenin alanında lider organizas-
yonları olan “6.Uluslararası Endüst-
riyel Kaplama Teknolojileri Fuarı” 
PaintExpo Eurasia ve “5.Ulus-
lararası Yüzey İşlem, Galvaniz 
Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı” 
Surtech Eurasia, 25-27 Kasım 
2021 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde Artkim Fuarcılık 
organizatörlüğünde sektör profes-
yonellerini bir araya getirecek.

Endüstriyel kaplama teknolojileri 
ve yüzey koruma; metal ve çelik 
yüzeylerin aşınmasını engelleme, 
korozyana karşı koruma, maki-
naların ömrünün uzatılması gibi 

konularda önemli bir yere sahiptir. 
Sıcak daldırma, sıcak püskürtme, 
elektrolitik kaplama, endüstriyel 
kaplama çeşitleri temel olarak 
otomotiv sektörü ve yan sanayi-
sinde, demir yollarında, tersane-
lerde ve gemi sanayisinde, hava-
cılık sektöründe, makine imalat 
sanayinde, metal ve levha işleme 
sektöründe, inşaat ürünleri, plastik 
işleme, beyaz eşya, mobilya, spor 
ve eğlence, metal ve cam cephe 
uygulamalarında, kapı ve pencere 
üretiminde, elektronik sektörü, 
ısıtma ve soğutma cihazlarının 
üretiminde ve ambalaj sanayisi 
gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Çeşitli kimyasalların kullanıldığı 
yüzey işlem ve kaplama-boya 
endüstrisinde yeni teknolojiler ile 
birlikte Türkiye’de sanayi ve üretim 
hacminin hızlı gelişimi, özellikle 
de yaş boyama ve elektrostatik 
kaplama, uygulama sistemleri ve 
sprey tabancaları, yaş ve kuru 
boyalar, otomasyon ve besleme 
teknolojileri, temizlik ve ön uygu-
lama, kurutma ve sertleştirme, 
çevre teknolojileri, basınçlı hava 
sistemleri, hava besleme ve egzoz 
arıtma, su arıtma, geri dönüşüm 
ve bertaraf, aksesuar, ölçüm ve 
test teknolojileri, kalite güvence, 
boya çıkarma, sözleşmeli kaplama 

hizmetleri alanlarındaki ilerlemeler 
kaplama sektöründe büyük bir 
büyüme ve gelişme ivmesi göster-
mektedir.

Sektördeki tüm bu gelişmeler 
ışığında, en yenilikçi ürün, hizmet 
ve çözümlerini sergilemek üzere 
kaplama ve yüzey işlem sektörleri-
nin lider firmaları PaintExpo Eura-
sia ve Surtech Eurasia fuarlarında 
bir araya gelecek. Yüzey işlem ve 
galvaniz kimyasalları, ekipmanları, 
mekanik terbiye, elektro kaplama, 
sıvı ve toz boya, boyama ekipman-
ları ve sistemleri, boyama uygula-
maları ve boya tabancaları, konve-
yör sistemleri ve yüzey temizleme 
konuların hizmetler 3 gün boyunca 
fuarlar kapsamında sergilenecek.

Her dönem geniş katılımla gerçek-
leşen PaintExpo Eurasia & Surtech 
Eurasia fuarları bu yıl da katılımcı 
ve ziyaretçileri için, yeni iş bağlan-
tıları kurulması ve ihracat pazarla-
rını genişletmeleri adına ideal bir 
organizasyon olma misyonunu 
sürdürmeye devam edecek.

Siz de bu büyük sektör buluşma-
sının bir parçası olmak ve yüzlerce 
sektör lideri firmalar arasında yer 
alarak rekabetin gerisinde kalma-
mak istiyorsanız 25-27 Kasım’da 
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri 
Fuarı PaintExpo Eurasia ve Yüzey İş-
lem Teknolojileri Fuarı Surtech Eura-
sia’da yerinizi almayı unutmayın!

Detaylı bilgi için http://www.
surtecheurasia.com/ ve http://
www.paintexpoeurasia.com/ web 
sitelerimizi ziyaret edebilir ve ka-
tılım seçenekleri konusunda bilgi 
alabilirsiniz.
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