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IZMIRCOMP Bilgisayar A.Ş. Kimdir? 
     İzmirComp Bilgisayar A.Ş., Çeyrek  asırlık deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış sertifikalı   

personelleri ile Bilişim Sektöründe anahtar teslimi projelere başarı ile imza atmış uzman bir kuruluş-

tur. Sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını yaşayarak 

projelerini  hazırlar.  

     Proje hazırlığını,  müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak ve dünyanın en gelişmiş teknoloji-

lerini kullanarak yapmaktadır. 

     Kurulduğu ilk günden itibaren kalite ve müşteri memnuniyetine verdiği önem, zoru başarma 

azmi ile Bilişim Sektöründe önemli bir yer alarak  büyük bir gelişme sağlamıştır.  Ürettiği projelerde; 

uygun fiyat, kaliteli hizmet, satış öncesi ve sonrası  kaliteli destek, zamanında teslimat  ve müşteri 

memnuniyetini prensip edinmiştir.    
.Bu Kapsamda; 

      
2014 yılında WatchGuard Firewall Konusunda "Yılın En Hızlı Büyüyen Partneri" ödülünü almıştır. 
2014 yılında "DELL  Partner", 
2014 yılında "Cisco  Partner", 
2014 yılında "HP Business Partner", 
2014 yılında "Vmware Professional Partner" olmuştur. 
2015 yılında WatchGuard Firewall Ürünleri Konusunda "Gold Partner", 
2015 yılı Ocak ayı itibariyle "Microsoft Silver Midmarket Solution Partner", 
2015 yılında Veeam Backup "Professional Partner" olmuştur. 

2015 yılında Türk Akreditasyon Kurumu TURKAK - ISO 9001-2008 Kalite Belgesini 

Almıştır. 

İzmirComp A.Ş. Ailesi, tüm heyecanı ile yoluna  devam etmektedir.  

IZMIRCOMP 
Neler Yapıyor? 
İzmirComp Bilgisayar A.Ş.,  
Kurumsal ve Uluslarası firmalar 
başta olmak üzere küçük, orta 
ve büyük ölçekli işletmeler ile 
çalışmayı hedeflemektedir.  
Profesyonel ve Sertifikalı ekibi-
nin yüksek tecrübesi ile ; 
 
Sunucu Sanallaştırma, 
Veri Depolama Sistemleri, 
Cluster/HA çalışan sistemler, 
Otellere Özel Wifreless ve 
HotSpot Sistemleri, 
Güvenlik Duvarı (Firewall) sis-
temleri, 
Özel Veri Yedekleme ve  
Data Replikasyon sistemleri, 
Network AltYapısı ve  
Kablolalama, 
Cloud Bulut Bilişim Sistemleri, 
Veri Kurtarma İşlemleri, 
Sistem Destek Hizmetleri, 
Teknik Servis Hizmetleri, 
Lisans Danışmanlığı, 
Bilgi Güvenliği, 
Sanal Santral Hizmetleri, 
Bilişim IT Danışmanlığı 
Hizmetlerini sağlamaktadır. 
 

Orçun GÜVENÇ  |  IZMIRCOMP BILGISAYAR A.S.  |  Yönetim Kurulu Başkan Yd. 

0232 999 65 60  |   www.izmircomp.com.tr   |  info@izmircomp.com.tr 
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Sezgin KILIÇ
Bilişim Teknolojileri ve
Bilişimciler Derneği Başkanı
sezgin.kilic@btder.org

Merhabalar
 Her şey bir tekne turu organize edilmesiyle başladı. Aynı meslek grubuna dahil 
olan, Bir çoğumuz  yan yana tesislerde Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışmamıza rağmen 
birbirini tanıma şansını bulamamış bir topluluktuk.  İşte o gün artık birlik olma zamanı 
gelmiştir fikri ile yola çıktık. 
 İnananlar da oldu, inanmayanlarda böyle bir derneğin kurulabileceğine. Biz, 
inananlarla yola çıkarak bir tekne turundan, ana hedefimiz olan kendi içimizde birlik 
ve beraberliği sağlayan, eğitim seminerleri düzenleyen, danışmanlık hizmetleri veren, 
birçok sosyal sorumluluk projesinin altında imzası olan, nihayetinde sizlere kendimizi 
daha iyi ifade edebileceğimiz BTDER dergimiz ile karşınızdayız. Çok genç bir derneğiz. 
Mutlaka eksikliklerimiz ve hatalarımız olacaktır ve bu dergimizin ilk sayısına da 
yansımış olabilir. Ama bizler bu birlik ve beraberliğimizi geliştirerek BTDER olarak güzel 
Bodrumumuza daha çok hizmet ederek katkıda bulunmak için hep birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz. 
 Bizlere vermiş olduğunuz destekler için Tüm BTDER üyeleri adına hepinize 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Sahibi:
Bilişim Teknolojileri ve 
Bilişimciler Derneği adına
Sezgin Kılıç

Reklam ve İletişim
info@btder.org

Adres
Eskiçeşme Mah. Gümbet Kavşağı 
Myndos Çarşısı D Blok No: F/1 Bod-
rum-MUĞLA

WEB
www.btder.orgTüm makaleler yazarların kendi görüş ve 

düşuncelerini yansıtmaktadır. 
Baskı ve Tasarım: www.ara-ajans.com

info@ara-ajans.com
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Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler Derneği Nisan 

2014 te faaliyetlerine başlamıştır. Bilgi işlem yöne-

ticileri dayanışma platformundaki üyelerimiz, der-

neğimizin resmi üyeleri, 48 bilgi işlem müdürü ve 

elemanı ile Bodrum’da 100 kişilik bir topluluğuz.

Sektörel bir dernek olarak BTDER, sektöründeki hiz-

met veren tüm çalışanlarımızın ihtiyaçlarını resmi 

platformlarda temsil etmek, sektör içindeki güncel 

bilgiyi araştırmak, geliştirmek ve yaymak, sektör ça-

lışanlarına gerekli eğitimleri ücretsiz ulaştırabilecek 

imkanlar yaratmak için kurulmuştur. 

Sosyal projeler kapsamında görev aldığımız bazı 

projeler;

• The Bodrum Cup

• Bodrum Dans Festivali

• Çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlarla ortak yürütü-

len eğitim ve bilinçlendirme projeleri 

• Elektronik Atık Toplama ve çevre bilinçlendirilmesi

• Bilgi işlem elemanı olmayan işletmelere ücretsiz 

danışmanlık hizmeti

BTDER ve The Bodrum Cup 

 Üyelerimizden Hüseyin Sadi Öğün’ ün 17 yı-

lını tamamladığı, ikinci yaşını doldurmayan bir der-

nek olarak ikinci yarışımıza katılmanın heyecanını 

yaşadığımız bir tutku The Bodrum Cup. 

 Ödül töreninde ismimiz anons edildiğin-

de genelde herkesin şaşırdığı, “ Bilgi işlemciler ve ? 

işareti ile biten “ cümlelerin duyulduğu ekip olarak 

günlük 16 saatimizi sabit bile duramayan ekranların 

karşısında geçiren, sürekli sallanan bir masa başında 

günlük yarış sonuçlarını toplayan, işleyen ve yayın-

layan, her gün ortalama 5.000 resmi tek tek ayıkla-

yan ve düzenleyen, The Bodrum Cup resmi internet 

sitesini yapan ve düzenleyen, tüm ulusal ve uluslar 

arası basın ile iletişimi sağlayan, yarış öncesi kısa ta-

nıtım filmlerinden tutunda yarış esnasında günün 

özeti olan filmleri düzenleyen ve sizlere ulaştıran, 

yarışlarımızın sosyal medya ayağında toplamda 

150.000 kişiye tek tek ulaşan, yarışan teknelerle her 

anı beraber yaşayan ama yarışı bilgisayar ekranla-

rındaki resimlerden takip etmek zorunda kalan bil-

gisayar kurtlarıyız.

Açılış veya düzenlenen tüm eğlencelerde aslında aranızda olan bizler, bakınız bilgisayar kullanan ekibimiz;

Sizler yarışırken sizi gökyüzünden izleyen robotlarımızla sizlerleydik, 
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Sallanan ofislerimizde çalışırken sizlerleydik 

Gece saat 1 de internetimiz kesilince 
Kalimnos’ta interneti çalışan tek 
işletmeye sığınan bizler yine sizlerleydik; 

Yirmi yedincisi düzenlenen tutku, aşk ve özgürlükler yarışında görüşmek üzere…
 Yarışa katılan tüm ekiplerimize başarılar dileriz. 

Ve The Bodrum Cup 2014 ödül töreninde bizler sizlerleydik

Hepimizin gönül verdiği deniz, rüzgar ve yelken aşkına bir araya geldiğimiz, siz yelken tutkunları olarak 

denizde yarışırken bizler sürekli sallanan bilgisayarlarımızda yarıştığımız, her dakikasından müthiş keyif 

aldığımız bir aşk The Bodrum Cup. 

Bilgi işlemciler olarak bizler The Bodrum Cup 2014 yarışlarında hep sizinleydik.  
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Akdeniz’in en büyük deniz festivali olan Uluslararası 

The Bodrum Cup Yelken Yarışı, geçen yıllarda oldu-

ğu gibi bu yıl da Palmarina Bodrum ana sponsor-

luğunda 19-24 Ekim tarihleri arasında 27. kez start 

alacak.

The Bodrum Cup, dünyadaki benzeri organizasyon-

lardan farklı olarak, denizcilerin konuklarıyla da be-

raber yarıştıkları kendine özgü yarışlardan biridir. 

Kabin kiralayarak da yarışa katılmanın mümkün ol-

duğu The Bodrum Cup, mavi yolculuklarla ünlenmiş 

guletlerin yanı sıra diğer yelkenli kategorilerinin de 

katılımına olanak sağlıyor.

Era Bodrum Yelken Kulübünün 1989 yılında başlat-

tığı The Bodrum Cup Yelken Yarışları, çeyrek asırlık 

bir gelenek halinde, her yıl Ekim ayının 3. haftasında 

yerli ve yabancı deniz tutkunlarının yoğun katılımla-

Bir Yelken Yarışından fazlası...
27. The Bodrum Cup Yelken Yarışları 19 Ekim’de Başlıyor!

• Grafik Tasarım
• Matbaa
• Film Prodüksiyonu
• FotoGraf Prodüksiyonu
• Promosyon
• Medya Planlama

1987’den buyana turizm odaklı 
tam hizmet reklam ajansı...

www.ara-ajans.com    •      info@ara-ajans.com
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rıyla devam ediyor. 

Bir hafta boyunca, iki ülkede, deniz ve karada yarış 

atmosferinin yanı sıra bir “festival” şek-

linde gerçekleşen The Bod-

rum Cup, bu özelliği ile 

SKALITE 2013 ödü-

lünü kazandı.

Era Bodrum 

Yelken Ku-

lübü Baş-

kanı Erman 

Aras’a göre, 

B o d r u m 

Cup’ın başladı-

ğı 1989 yılından 

beri yelkencilikte 

daha yeni teknolojilerin 

kullanılması yanında, yelkene 

daha elverişli, bu bakımdan da evrensel normlara 

daha yakın ve dünya pazarlarında müşteri bulması 

daha kolay yatların da üretimini ciddi olarak 

kamçıladı.

Bu yıl 27.si düzenlenecek 

The Borum Cup Yelken 

Yarışları, geçmiş yıl-

larda olduğu gibi 

kortej yürüyüşü 

ve kampana tö-

reniyle başlaya-

cak. Yelken ya-

rışlarıyla beraber 

The Bodrum Cup 

klasiklerinden “Ins-

tabodrumcup” fotoğraf 

yarışması, “Mavi Yolculuk 

Mutfağı” yemek yarışması ve kos-

tüm yarışması aktivitelerine bu yıl ye-

nileri eklenerek devam edilecek.

Bodrum Cup Organizasyon Komite-

si Başkanı Süleyman Uysal’da Tüm 

yat üreticilerimizin ve deniz turizm 

sektörünün kendini ifade ettiği, böl-

gemiz ve ülke tanıtımı içinde önemli 

olan bu organizasyon için bu yıl sos-

yal medya tanıtımlarına daha fazla 

önem verileceğini söyledi.

Her yıl deniz tutkunlarının merakla beklediği, yel-

ken dünyasının önemli yarışlarından biri olarak 

kabul edilen, Uluslararası The Bodrum Cup Yelken 

yarışları, bu yıl Palmarina Bodrum ana sponsorlu-

ğunda Bodrum’dan başlayıp, Gümüşlük, Leros, Yalı-

kavak Palmarina ve Bodrum olmak üzere 5 etaptan 

oluşacak.

Sabahları masmavi sularında uyanacağınız, her ak-

şamını farklı bir koy veya ülkede renkli gün batımla-

rı ile takip edebileceğiniz, müdavimlerinin yılın The 

Bodrum Cup haftası olarak kabul ettiği 19-24 Ekim  

tarihleri arasında yapılacak olan etkinliği www.bod-

rumcup.com ve facebook.com/bodrumcup sayfa-

sından takip edebilirsiniz.
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İnternetin yaygın olarak kullanılması ile birlikte ta-

bir yerinde ise dünyamız iyice küçülmüştür. İnternet 

bağlantısını sahip olduğumuz bir bilgisayar, tablet 

yada telefonumuz ile dünyanın her yerindeki in-

sanlarla iletişim kurabilmede, istediğimiz bilgi kay-

naklarına ulaşabilmekte, sanal ortamda istediğimiz 

yerleri gezebilmekte, eğitim ve sağlık hiz-

metleri başka olmak üzere kamu kurum 

ve kuruluşlarına ulaşabilmekte, banka 

hesapları ve işlemlerimiz yapabilmekte, 

fatura ödeyebilmekte ve alış veriş yapa-

bilme gibi bir çok ihtiyacı oturduğumuz 

yerden yapabilmekteyiz.  İnternetin tek-

nolojisinin hayatımıza getirmiş olduğu 

bu kadar kolaylıkla birlikte bilişim ve ile-

tişim dünyasının istenmeyen bir ürünü 

olarak bilişim suçları da ortaya çıkmıştır. 

Bilgisayar korsanları diye tanımlanan ki-

şiler tarafından kişi ya da kurumların sistemlerine 

girilmekte, bilgiler bozulabilmekte ya da çalınabil-

mektedir. Hatta dünya üzerindeki birçok kurum ve 

kuruluşa siber saldırılar düzenlenmektedir. 

İnsanların özel hayatlarını, özel ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının tüm bilgi güvenliğini tehdit eden bi-

lişim suçları tüm ülkelerin ortak sorunu haline dö-

nüşmüştür. Bilişim suçları bir çok ülke tarafından 

öncelikli çözülmesi gereken bir sorun olarak kabul 

edilmiş ve bu alandaki hukuki altyapı çalışmaları 

tamamlanarak suç kapsamına dahil edilmiştir. Bu 

kapsama alınan bilişim suçlarından belli başlılarını 

sıralayacak olursak;

olarak sıralayabiliriz. Çeşitli kaynaklara göre korsan 

saldırıların ve virüslerin dünya üzerinde yol açmış 

olduğu zarar yıllık ortalama 18-20 milyar dolara 

arasındadır. Bilgisayar, internet ve iletişim teknolo-

jilerinden faydalanılarak işlenen bilişim suçları ile 

mücadele edebilmenin en etkin yolu, yeterli teknik 

bilgiye sahip personel ve bu personelin ihtiyacı olan 

teknik alt yapıdan geçmektedir. Bilişim suçları ile 

mücadelenin yetersiz olmasının en önemli nedenle-

rinden birisi de suç mağdurlarının ve kamuoyunun 

bu alandaki bilgi eksikliğidir. Kamuoyunun bilgisa-

yar suçları konusunda bilgilendirilmesi, gerekli ted-

birleri nasıl alabilecekleri hakkında uyarılması ve bu 

tür bir olay ile karşılaştıklarında sorunu kendilerince 

çözmek yerine adli makamlara ulaşmaları gerektiği 

anlatılmalıdır. 

Kısa da olsa bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalış-

tım. Okuduğunuz ve değerli zamanınızı ayırdığınız 

için teşekkür ederim.

BİLİŞİM SUÇLARI

M.Erdinç SARISÖZEN

• Bilgisayar ve sistemleri sabote etmek,

• Bilgisayar yazılımlarını lisansız kullanmak,

• Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık ve sahtecilik,

• Sistem ve servislere izinsiz 

ulaşmak ve dinlemek,

• Kişisel bilgileri kötüye kullanmak,

• Sahte kimlik oluşturmak ve kişilik taklidi,

• Ticari sırların çalınması ve paylaşılması,

• Yasadışı ve izinsiz yayın yapılması,

• Sistemleri ele geçirmek ve kırmak amaçlı 

   site ve yazılım yapmak,

• Tv kartları ve şifre kırıcılar ile şifreli 

  yayınların izlenmesi,

• Terörist faaliyetler,

• Kişisel Tehdit ve şantaj,

• Uyuşturucu madde ticareti,

• Kadın ticareti,

• Bebek ticareti,

• Organ ticareti,

• Çocuk pornografisi,

• Pornografi,
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Kendinizden biraz bahsedermisiniz bize ?

Merhaba ben Özgür DİRİ, Kempinski Hotel Barbaros 

Bay Bilgi -İşlem Müdürü olarak görev yapmaktayım. 

Aynı zamanda Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler 

Derneği (BTDER) Başkan yardımcısı olarak sektöre 

hizmet etmeye çalışıyorum. Küçük yaşlarda bilişime 

ve teknolojiye olan merakım sayesinde başlamıştım 

bu mesleğe. Şimdi ise her geçen yılın bana katmış 

olduğu tecrübeleri çalışmakta olduğum şirkete ve 

sektöre bir fazlasını koyarak hizmet vermeye  çalı-

şıyorum

Bilişim sektörünün türkiye pazarindaki yerini ve ge-

lişimini nasil görüyorsunuz?

Bilişim sektörü ve pazarı her yıl kendi kendine büyü-

yen ve büyümekte zorunlu olan bir yapıya sahiptir. 

Her geçen gün Türkiyede yükselen, iletişim ve tek-

noloji pazarından bahsediyoruz. Türkiyede bilişim 

pazarı 2015 yılında % 12 büyüyerek 78 Milyar TL gibi 

rakamlara ulaşması bekleniyor. Yatırım konularına 

değinecek olursak Avrupa ülkelerine baktığımızda 

teknolojide bizden çok fazlasıyla ileride olduklarını 

söyleyemem. Fakat Avrupa ülkeleri bilişim pazarı-

na ve sektörüne yatırım yapmaktan çekinmediği 

için her zaman ülkemizden daha iyi teknoloji kul-

lanmaktalar ve son çıkan teknoloji ile daha erken 

tanışmaktadırlar. Dolayısıyla Avrupa ülkelerindeki 

şirketler için kazanç çarkları ülkemize nazaran daha 

önce dönmeye başlaması anlamına gelmektedir. Bu 

da Avrupa ülkelerinin teknoloji yarışına her zaman 

bizden bir adım önde başlaması demektir. Aslında 

ülkemizdeki şirketlerin ve kuruluşların teknoloji 

dünyasına ve bilişim sektörüne yatırım açısından 

biraz daha önem verilmesi halinde Avrupa ülkeleri 

ile yarışa aynı çizgiden başlamamıza olanak sağla-

yacaktır. Bilişim pazarı, şirketler ve ülke ekonomisin-

de kaldıraç kuvveti uyguladığı çok açık bir şekilde 

görülmektedir. Devletimizin de bu konuda hizmet 

veren veya vermeye çalışan kobilere,  AR-GE yapan 

şirketlere, üniversitelere ve sektör için yetiştirilecek 

olan yeni arkadaşlara daha çok destek vermesi ge-

rektiğini düşünüyorum.

Turizm ve otelcilik sektöründe bilişim teknolojileri-

nin gelişiminden bahsedermisiniz bize.

 Turizm ve otelcilik, misafir konforu üzerine hizmet 

veren bir sektör. Bugün otellerimizde kullandığımız 

internet bant genişliği bundan 5 yıl öncesine kıyas-

lama yapıldığında ortalama 10 kat daha fazla ihti-

yaç olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu da otellerimizde 

konaklayan misafirimizin teknolojik ihtiyacının 10 

kat daha arttırdığını ortaya koyuyor. Ortalama ola-

rak tesise gelen bir oda misafirini düşünelim. Bir oda 

için minimum bay, bayan ve çocuktan oluştuğunu 

düşünecek olursak ve ellerinde  birer akıllı telefon 

olduğunu varsayarsak, tesisin wi-fi sistemine bağla-

nacak üç adet cihazdan bahsetmiş oluruz. Daha ço-

cuğun elindeki tabletten  veya anne babanın ikinci 

telefonunu bu toplam cihaz sayısının içine koyma-

dık tabiki. Bir oda için 3 cihaz ve ortalama 100 odalı 

bir tesis için 300 cihaz ediyor. Bilgi işlem departmanı 

için gereksinim internet bant genişliğini arttırmak 

ile bitmiyor. Ortalama 500 kişiyi kaldıracak bir yapı 

ve wi-fi sisteminden bahsediyorum.

Bu da misafirin teknoloji konforunu etkileyen çok 

büyük bir faktör. Gelişen teknoloji karşısında, tesis-

lerin teknolojik konfor çizgisini de müthiş bir hızla 

yukarıya taşımış oluyor. Bunların yanı sıra otel mi-

safirinin kullanacağı otele özel akıllı telefon uygula-

maları da mevcut. Oda içi otomasyonlar, akıllı oda 

uygulamaları misafirin konforu için yapılmış küçük 

fakat önemli ayrıntılar bence.

Bunların yanı sıra otel personelinin ve yönetiminin 

kullanması zorunlu olan uygulama, program ve ha-

berleşme sistemleri de her geçen gün inanılmaz yol 

alıyor otelcilik sektöründe. Tesis içindeki operasyo-

nu ve bilgi akışını sağlayacak teknolojik yapılar, mi-

safir konforu üzerinde de büyük rol oynuyor.

Derneğiniz olan bilişim teknolojileri ver bilişimciler 

derneği faliyet amaci ve faliyet alanlari nelerdir ?

Derneğimizin amacı ilk başta kendi sektörümüzden 

olan bilişimci arkadaşlara destek olma amacı ile baş-

lamıştı. Daha sonra sosyal sorumluluk projeleri ile 

ülkemize ,bilişim sektörüne destek olmaya başladık. 

Sosyal projelerimizde görevli olan arkadaşlarımızın 

hepsi tamamen gönüllülük esasına göre çalışmak-

tadırlar.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan yapmış ol-

duğumuz ve devam eden projelerimizden bahset-

mek istiyorum size. 

Uluslar arası yat yarışları The Bodrum Cup  (bilişim 

desteği)

Uluslar arası dans festivali olan Bodrum Dans Festi-

vali (bilişim desteği)

Bodrum İnsan Kaynakları Derneği platformu 

Devlet Okullarının bilgisayar laboratuarı düzenle-

meleri ve ihtiyaçları karşılanması

Bilişim sektöründe çalışan arkadaşlarımıza işlerin-

deki verimliliği artırmak amacıyla bilinçlendirme 

seminerleri.

Bilgi işlem personeli bulunmayan işletmelere sis-

temlerine yönelik bilişim danışmanlıkları.(Ücretsiz 

ve gönüllülük esas alınarak yapılmaktadır)

Bilişim sektöründeki

 yasal değişiklikleri takip edip 

tesisleri bilgilendirme çalışmaları.

ve son olarak bu tarz gönüllülük projelerimizi des-

tekleyen bütün derneklere ve emeği geçen herke-

se teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere de bu yapmış 

olduğumuz tatlı sohbetten dolayı ayrıca teşekkür 

ediyorum.

Röportaj:
İ.Özgür Diri
Kempinski Hotel Barbaros Bay
IT Manager
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Merhabalar,

Takdir edersiniz ki; “iletişim” çağındayız, gerek kişi, 

gerek ise kitlelere ulaşmak artık eskisi kadar zor de-

ğil.

Artık olmazsa olmazımız olan “internet” in yayılması 

ile teknoloji paralel olarak gelişti ve gündelik haya-

tımızı hem kolaylaştırdı hem de bir parça zorlaştırdı.

Günlük hayatımıza biz fark etmeden bir takım yeni 

sözcükler de var tabii ki… Hey Facebook’ ta ki fotoğ-

rafımı gördün mü? E-mail’ ime cevap vermedin? ya 

da whatsapp’ tan yazarım vb. gibi.

Sonraki makalelerimde bunlara da yer vereceğim 

ama bu yazımda web sitelerinin öneminden bahse-

deceğim.

Web siteleri kendi içlerinde de gruplara ayrılır. Kişi 

ya da kuruluşların ihtiyaçlarına göre farklılık göste-

ren web siteleri amaçları ve işlevlerine göre farklı ya-

zılım dilleri ile tasarlanır ve ziyaretçilerin hizmetine 

açılır.

Eğer kurumsal bir şirket iseniz; şirketinizin kurum-

sal kimliğini açıklayıp; şirketinizi tanıtabilir, müşte-

rilerinize/müşteri adaylarınıza çok daha düzgün bir 

sunum yapabilir, şirketinizin prestijini yükseltebilir-

siniz. Dünyanın her yerinden ulaşılabilen bir show-

room’ unuz olduğunu düşünün, işte bir web sitesi 

size fazlasını vaad eder. İnternet bağlantısı olan her 

bilgisayara showroom açmak!

Bir mağaza sahibi iseniz; 7/24 açık bir mağazanız ol-

duğunu hayal edin. Üstelik personel masrafı olma-

yan, aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek, 

her ay astronomik emlak kirası ödemediğiniz, stopaj 

vergisi olmayan…

Kim istemez ki çok okunan bir yazar olmayı? Neden 

bir blog sitesi üzerinden yayın yapıp; okuyucu kitle-

nizi yüzlerce katına katlamıyorsunuz?

Yayınlarını bir internet sitesi üzerinden yapan yayın 

kuruluşlarının giderlerini hayal edin, kağıt masrafı 

yok, baskı masrafı yok, personel masrafı, nakliye vs. 

daha da önemlisi basılı kağıt olmadığı için kurtarı-

lan milyarlarca ağaç.

Neden katalog masraflarınızı minimum düzeye in-

dirip hem tasarruf edip, hem de ışık hızında müşteri 

kitlenize ulaştırmayasınız ki? İşte dijital katalog hiz-

metinizde.

Bu işin diğer ayağı ise tüketici tarafı tabii ki. Bir te-

lefon bile almak isteseniz, kalkıp bir telefon mağa-

zasına gidecek yerde internet sitelerinden okuyup; 

karşılaştırma yapabiliyorsunuz, satıcının maliyetleri 

düşük olduğu için haliyle daha ucuza istediğiniz 

ürünü temin edebiliyorsunuz, üstelik taksitle.

Artık bir bilgi sahibi olmak için evimizde hatırı sayılır 

yer kaplayan ansiklopedileri sayfa sayfa karıştırma-

mız gerekmiyor. Saniyeler içinde cebimizdeki tele-

fonla bile aradığımız bilgiye ulaşabiliyoruz. Hem de 

resimler, videolar ile desteklenmiş şekilde. 

Mesela “Endofobi” nedir biliyor musunuz? Durun 

google’ a sormadan önce ben söyleyeyim: Giyecek 

korkusu imiş. (az evvel vikipedia sitesinden öğren-

dim) işte bilgiye ulaşmak bu kadar basit.

Başlığımıza tekrar geri dönmek gerekirse; neden bir 

web sitemiz olmalı? İşte tüm iletişim dünyasında 

yerimizi alıp, kendimizi/şirketimizi temsil etmek ve 

daha da önemlisi paylaşmak için.

Sevgilerimle,

Neden bir web sitemiz olmalı?

Aykut MUŞLU
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Koca bir sezon gürültüler patırtılar arasında geldi… 

Geçti…

Ne anladık? 

İnanın bir bilen varsa bize de anlatsın,

Tam sezon hazırlıkları başlamış iken bir genel seçim 

furyası başladı ki sormayın,

Kim yüzde kaç oy alacak… kaç milletvekili çıkara-

cak… Barajını suyla kim dolduracak…

Kim dolduramayacak…

Turizm Bakanı kim olacak?

İktidar gidecek mi? Gitmeyecek mi? Derken,

Anladığımız tek şey, Rusya’da Ruble devalüasyona 

takılıp ta sistemin can simit’ i Rus turistler “Gelmi-

yoruz” deyince sektörün bu yıl da ağlama duvarına 

döneceği oldu.

Her şeye rağmen hayat akıyordu’ da, bu kez de, se-

çim günü öncesi otellerin boşalıverdiğine tanık olu-

yorduk…

Beklenmedik bir şey oldu, ezberleri bozarcasına in-

sanlar sandıklara koştular seçim, yazın ve tatilin gö-

beğine rağmen rekor bir katılımla tamamlandı.

Aslına bakarsanız, zaten kargaşanın ortasına yuvar-

lanmış nefes darlığı çeken sektörün birkaç günün 

getirisinin dahi önem kazandığı bir ortamda insan-

larımızın otelleri boşaltıp “vatandaşlık görevleri” için 

sandık başına koşturmaları karşısında hiçbir meslek-

taşımız bu durumdan şikâyetçi de olmadılar…

Hatta birçok arkadaşımızın misafirlerini, “vatandaş-

lık görevlerini” yerine getirmeleri noktasında gitme-

leri için uyardıklarına şahit olduk.

Ülke söz konusu olunca gerisi teferruattı…

Turizmci olmak böyle bir şeydi…

Bu arada, Rusya’da Ruble… Komşu’da iç savaş… 

PYD… PKK… ve IŞİD fırtınası son hızla esmeye etra-

fını yakıp yok etmeye devam ediyor ve sektör sürek-

li kan kaybediyordu.

Neyse, her şeye rağmen, hayat bir ileri iki geri yine 

devam ediyordu,

Ufukta belirtileri görünse de tüm bu olumsuzluklar 

hiç beklenmedik bir şekilde ve ardı ardına gelişmişti,

İngiltere, Almanya, Fransa ve diğerleri, alttan altan 

Türkiye’yi riskli bölge ilan ediyorlar vatandaşlarına 

doğrudan gitmeyin diyorlardı… 

Bir de, tekrar azdırılan terör belası ile patlayan bom-

balar, yok olup giden canlarımız arasından seken 

şarapnel parçaları bir taraftan sektörü de vurmaya 

devam ediyordu.

Öylesine sıkıntı çekenler vardı’ ki kimse belli etme-

meye çalışıyor, temmuz ve ağustos ayları kurtarır 

avutması içerisinde dimdik ayakta durmaya çalışı-

yordu…

Dedik ya;

Ne anladık?

İnanın bir bilen varsa bize de anlatsın diye…

Bu arada, bir şeyler oldu, birileri oralara gitti… 

Geldi…Kurduk… Kuruyoruz… Kuramadılar, ara-

sında git gel oynayan basiretsiz siyasiler sayesin-

de, çok lazımmış gibi ülke durup dururken yeni-

den anlamsız bir seçim ortamına sürüklendi,Bu 

2015’i kaybeden sektörün 2016’yı da kaybede-

ceği anlamına geliyordu.

One Minute...

Serdar Karcılıoğlu   
BOYD/Başkanı   
baskan@boydbodrum.org.tr
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Zaten bu ülkede Turizmi düşünen kim vardı’ ki

Eğer ülkemiz turizmi bu güne kadar bir devlet poli-

tikasına kavuşturulabilmiş olsaydı, bu bile böylesine 

anlamsız tekrar seçime! engel olurdu…

Ama nerede?

Siz hiçbir partinin seçim bildirgesinde “Turizm” ile 

ilgili somut bir şeyler okudunuz mu?

Meraklanmayın şimdi de okumayacaksınız!

Ama bir şey yapacaksınız…

Okuyacaklarımızı ve okunması gerekenleri biz sağ-

layacağız…

Ne mi yapacağız?

Mademki bu seçimlerin çok önemli olduğu ve ülke-

nin geleceğinin oylanacağı söyleniyor,

Ve bunun için en önemli şeyin insanlarımızın mutla-

ka sandıklara gitmeleri isteniyor…

O halde hazır olun arkadaşlar,

Bu 1 Kasım tesadüf mü seçildi bilmem ama,

Tatil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın ardından bir 

gün idari izinle! dört güne çıkıyor,

İnsanlar hiç kuşku yok ki bizlere, tatil yörelerine ko-

şacaklar…

Gelin seçimden önceki “Cumartesi gününü” misafir-

lerimizin sandıklara dönmeleri için,

“Vatandaşlık Görevi Günü” ilan edelim…

Kapanış seremonilerimizi 31 Ekimde yapalım,

Misafirlerimize; Gidin! Oylarınızı kullanın diyelim, 

Bir kez de biz “ONE MINUTE” demiş olalım,

Olalım ’ki varsa bizim üzerimizden oynanan oyun 

bozulsun…

Biz bir gün daha ölelim… Vatan sağ olsun…

     Bilişim teknolojisi; Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin 
depolanmasında, ağ sistemleri aracığı ile bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine sunulmasında kul-
lanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır. 

     Bilişim teknolojilerinin, ülkelerin birinci veya üçüncü sınıf olmalarını belirleyebilecek kadar önemi bulunmakta-
dır. Böylesine değerli olan Bilişim Teknolojilerinin geleceği ise Bulut Bilişim adı verilen teknoloji içerisinde saklan-
maktadır. Bilişim Teknolojileri, Network diagramlarında bilginin internet üzerinde olacağını simgelemek için kullanı-
lan Bulut  Resmi ile değişmiş ve Sanallaştırma teknolojileri ile başlayarak hızla yaygınlaşmıştır. Özellikle                
Microsoft tarafından sunulmakta olan  Office365 ve Azure hizmetleri ile küçük, orta ve büyük ölçekli kurumsal        
firmalar  Bulut Bilişim teknolojisini kullanarak faydalarından yararlanmaktadır.  

     Bulut teknolojisi ile firmalar ek bir donanım maliyeti veya ilk kurulumda karşılaşılan büyük yatırım maliyetleri      
olmaksızın birçok hizmete kullan/öde  seçeneği ile sahip oluyor ve kesintisiz bilişim’in keyfini çıkarıyor. Sizde    
kesintisiz bilişim hizmetleri ve bulut bilişim’in keyfini çıkarmak istiyorsanız ekibimizin bu konudaki yüksek tecrübe-
leri ile tanışmanızı öneririm. 

Sevgi ve Saygılarımla…. 

 EYLÜL 2015 

5 Yıldızlı BİLİŞİM  

 
Bilişim Dünyasının 
Yeni Modası CLOUD... 
 
Bulut Bilişim-Cloud 

Nedir? 

Habib CELIK  |  IZMIRCOMP  BİLGİSAYAR A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Celal TOKAT | Proje Yöneticisi 

Bilişim Projelerimizi Sevgi ve Aşka Yapıyoruz.  - Celal TOKAT 

     IzmirComp Bilgisayar A.Ş. Ailesi olarak  Projelerimizi sevgi ve aşkla 
yapıyor, onlara kendimizden bir parça katıyoruz. Firmamız proje hazırlığını 
yaparken müşterilerimiz için dünyanın en gelişmiş teknolojilerini             
kullanarak, projenin firmaya katacağı katma değer ve verimliliğin ne      
seviyede olacağını hesaplamaktadır. 

    Projelerimizde mutlaka mevcut olan sistemden neler kullanabiliriz veya 
mevcut sistemi en ekonomik yöntemler ile en kaliteli hale nasıl getirebiliriz 
diye yoğun beyin fırtınası yaparak ve projenin tüm aşamalarını düşünerek 
çalışma yapıyoruz. Proje ekibimizin yüksek saha tecrübesi ile tanışmak 
için sizleride bekliyoruz. Saygılarımla.. 

IZMIRCOMP Bilgisayar A.S. 



24 25

Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği, 2003 

yılında kurulmuştur. Derneğe 18 Ekim 2014 tarihin-

de Olağan Genel Kurulu seçimleri ile 2 yıl süreli baş-

kanlığa seçildim.

Bodrum Esnaf ve işadamlarının sosyalleşmesi, ör-

gütlenmesi ve iş dünyasına yönelik geliştirme faali-

yetlerini hedefleyen derneğimiz gün geçtikçe Bod-

rum iş dünyası ve sivil toplum hayatında çok önemli 

bir boşluğu doldurur hale gelmiştir.Bodrum’un tari-

hini, kültürel miraslarını, değerlerini korumayı ilke 

edinmiş bir sivil toplum örgütüdür.

Bodrum ve bölgesinde ekonomik, ticari kültürel  ve 

sosyal alanda faaliyetlerde bulunan kalıcı somut 

hizmetler veren, projeler geliştiren bir dernektir.

İş tanıtım günleri, Bodrum Mandalinası, Bodrum 

Mavisi, Eğitim projeleri,Ustalık Belgesi eğitimi, Bod-

rumCv projelerimiz tamamlanmış ve devam etmek-

tedir.

Besiad’ın federasyon ve konfederasyon üyelikleri 

mevcut olup, Avrupa iş adamları dernekleriyle de 

işbirliği içerisindedir.(Hollanda- Türkiye Ticaret Oda-

sı , Romanya Türk İşadamları Derneği ve Rusya Türk 

İşadamları derneği)

Derneğimiz üyelerine Bodrum iş dünyasına gün-

demdeki ekonomik ve siyasal konularda paneller, 

toplantılar düzenlemektedir.

Yine üyelerimizin ticari ilişkilerini geliştiren work-

shoplar düzenlemektedir.Kendi içlerinde ilişkileri 

geliştirmekle birlikte, bölgemizde bulunan benzer 

iş adamları derneklerini de bu workshoplarımıza 

dahil ederek üyelerimizin ticaretlerini geliştirmele-

rinde fayda sağlıyoruz.

Besiad Muğla Teknopark A.Ş. ‘nin kurucuları arasın-

da yer almaktadır.

Üyelerimizin gücünü kullanarak akaryakıt firmaları, 

yemek firmaları ve kargo firmaları ile ikili anlaşmalar 

yapılıp üyelerimize daha fazla iskonto oranları alın-

ması sağlanmıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’yle yürütülen “Aka-

demiden Kariyere Proje-

miz” ile BodrumCv pro-

jemiz çatısı altında  son 

sınıf öğrencilerine staj 

yaptırarak,staj yaptıkları 

firmada ya da başka fir-

mada işe başlamalarına 

aracılık etmekteyiz.

Besiad  özel istihdam 

bürosu belgesini alarak, Bodrum iş dünyasının ve 

üyelerimizin personel bulmalarına bedelsiz destek 

olmaktadır.

Geleneksel Perşembe toplantılarımızı üyelerimizin 

işletmelerinde yaparak,üyelerimizin buluşmasını 

ve işletmelerini diğer üyelerimize tanıtma fırsatını 

veriyoruz.Bu toplantılarımızda değerli konuklar da 

ağırlıyoruz.

Üyelerimiz Bodrum İş dünyasına yön veren aşağı 

yukarı bütün iş kollarında faaliyet 

gösteren, ulusal ve yerel  alan-

da iş yapan firma sahiplerinden 

oluşmaktadır.

Besiad’ın kurulduğu günden bu-

güne kadar sahip olduğu değer-

lerini, misyonunu, görev sürem 

boyunca yönetim kurulu arka-

daşlarım ile korumayı ve  daha 

üst seviyelere çıkarmayı hedeflemekteyim.

Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği

Aykut MUŞLU

İlhami Özden
BESİAD Başkanı
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Çalışma alanımız olan insan kaynaklarının en 

büyük sorunu eksik istihdam ve yetişmiş personel 

kıtlığıdır. Mevsimlik işgücü hem Bodrum turizmini 

hem de ülke turizmini olumsuz etkilemektedir. 

Çalışanlar da aidiyet duygusu ve meslek bilincinin 

oluşmasını engellemektedir.

BODRUMİKYD olarak ilçemiz de 12 ay turizmin 

gerçekleşmesi için çeşitli projeler geliştirmekteyiz

Bu projelerin en başında Bodrum Üniversitesinin 

kurulmasıdır kurulacak üniversitenin eğitim tak-

vimi turizm sektörü ile uyumlaştırılarak Ekim 10 

da başlayıp - 01 Mayısta sonlandırılacaktır. Başta 

turizm ve tıp fakültelerinin açılması ilçemize hem 

yetişmiş personel sağlayacak hem de yıllardan 

beri dillendirilen tıp turizminin de yolunu açacak-

tır.

Kışın kapanan apartlar ve yıldızlı oteller üniversite 

sayesinde barınma ve yemek hizmeti sunarak 

kışın ağır maliyetlerini minimize edecek yeni 

sezona daha az yıpranmış ve hazır halde olacak-

tır. Elinde yetişmiş elemanını tutma ihtimali de 

artacaktır.

Bodrumun marka değerinin korunması ve yatak 

ücretlerinin artması için Yeni otel yatırımlarının 

engellenmesi gerekmektedir. Mevcut yatak kapa-

sitesinin sezonluk doluluk ortalamaları %45’i 

geçmemekte ve maliyetlerin altında fiyatlarla 

satılmaktadır. Otel sektörüne yatırımı tercih eden 

sermaye sahipleri de zarar ederek sektörü içinden 

çıkılmaz kalitesizliklere yönlendirmektedir. Ya-

tak arzının sıfır olması durumunda dahi bodrum 

turizmi 10 yılda

 ancak %70 

doluluklara ulaşacaktır. Bu göz önünde bulundu-

rulması gereken bir konudur. Bodrumda yaşa-

nabilinir bir çevre ve sürdürülebilir turizm için 

yapılaşmaya hayır diyoruz. Yeni alanlar imara açıl-

mamalı ve eksiklikleri bulunan yapılar yıkılmalıdır.

Devlet kurumları eskisi kadar kulakları tıkalı değil 

derneğimiz her fırsatta devlet yetkililerine talep-

lerini aktarıyor bu talepler den bazıları da özellik-

le İstihdam önündeki en büyük engellerden biri 

de yüksek vergi oranları ve sigorta primleridir. 

Bodrum da sezon sonu işletmesini kapatmayan 

şirketlere istihdam teşvikleri verilmesini öneriyo-

ruz. SGK primi alınmaması ya da %50 eksik alın-

ması, Enerji alanında ülkemizin kayıp kaçak oranı 

en az olan ancak cezalandırılarak en 

pahalı elektrik satılan ilçemizde 

kış aylarında açık olan işletme-

lere enerji %50 satılmalıdır.

Evet bodrumun kışı da 

yazı kadar güzeldir Üni-

versite kenti olan bod-

rum, otelini kapatmayan 

turizmci ve bu kaynaklar-

dan hayatta kalacak diğer 

esnafımız 12 ay turizmi 

başarabilir. Sadece bir adım 

atmamız gereklidir biz dernek 

olarak bu heyecanı taşıyor ve bodrum 

da olan tüm bodrum severlerden de aynı 

heyecanı desteği bekliyoruz.

Bodrum da 12 ay 
turizm imkansız 
değil.

Mehmet ÖZCAN
Bodrum insan kaynakları yöneticileri derneği başkanı

Mehmet.ozcan@bodrumikyd.com
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Duygu biraz duygu bütün 

isteğim buydu, Bodrum 

Bodrum; Nede güzeldir 

dinlemesi ve mırıldanarak 

eşlik etmesi gün batımında 

kaleye karşı…

Temiz hava, güneş, deniz, 

doğa, ve tarihin izleri ile dopdolu bir Bodrum. 

Bodrum aşıklar şehri, Bodrum mavi ile beyazın 

dans edip seviştiği yer. Bodrum tüm günahlardan 

arınmışlar için yaratılmış cennetten bir köşe…

Her köşesi ayrı güzelliklerle dolu bir yarımada, 

Bembeyaz evleri adeta gelinlik giymiş prensesler 

gibi her ye-

rdeler. 

Türkiye’nin 

parlayan 

yıldızı 

olan Bodrum, her geçen yıl daha da gelişmekte 

güzelleşmektedir. Çok sayıda 5 yıldızlı oteli bünyes-

inde bulunduran Bodrum, Temmuz Ağustos 

aylarında Yerli ve yabancı turistlerin akınına 

uğramaktadır. 

2015 yılı için veriler çokta keyifli görünmese de 

Bodrum’un hak ettiği ilgiyi göreceğine inancımız 

tamdır. Bodrum’umuzun turizm deki hak ettiği yeri 

alabilmesi ve sürdürülebilir turizm için başta yerel 

yönetimlerin, Turizm acentelerinin, Otellerin, Bod-

rum esnafının ve sivil toplum örgütlerinin ve hatta 

Bodrum sınırlarında yaşayan her bireyin gönüllü 

turizm elçisi olması ve bu doğrultuda elinden 

geleni yapması, Bodrum’a olan minnet borcudur.

Tarih boyunca paylaşılamayan bir yer olan Bod-

rum (Halikarnassos) bir tatil beldesinden beklenen 

tüm güzellikleri bünyesinde barındıran Türkiye’nin 

en güzel turizm merkezlerindendir. Üzücü olansa 

harikalar diyarında son zamanlarda ülkelerinde ki 

savaştan kaçıp Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen 

Suriyeli göçmenlerin Bodrum da ulu orta, sere ser-

pe cadde ve sokaklarda yaşamak zorunda kalmaları 

ve hatta gözünü para hırsı bürümüş bir takım insan 

tacirlerinin kurbanı olmalarıdır.

Ümit ediyorum ki bu kronik 

hale gelen göçmenlerin içinde 

bulundukları bu duruma bir an 

önce kalıcı bir çözüm bulunur. Zira 

önümüz kış ve hala Suriye den 

ülkemizin çeşitli bölgelerine ve 

Bodrum’a gelişler devam ediyor. 

Turizm cennetimiz Bodrum esnafı 

ve Bodrumlu turizmciler zaten 

kötü giden bir sezonda birde bu 

sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. 

Ne diyelim Allah başta göçmenlere 

sonra da Bodrumlu işletmelerin 

yardımcısı olsun. 

Başka bodrum yok; 

Homeros’un “ebedi mavilikler ül-

kesi” dediği başka Bodrum yok…

Başka Bodrum yok;

Cevat Şakir’in dediği gibi;

Yokuş başına gelince Bodrum’u göreceksin, 

Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin,

Senden öncekiler de böyleydiler,

 Akıllarını hep Bodrum da bırakıp gittiler,

Cevat Şakir’in (Halikarnas Balıkçısı) “başka yerde nur 

içinde yatılacağına Bodrum’da nur içinde yaşanır” 

dediği başka Bodrum yok…   

Nur İçinde yat…

Başka Bodrum Yok...

Saci Koçak
OSMED Başkanı
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    Merhaba. Yeni oluşumumuzda bizlerden deste-

ğini esirgemeyen herkese teşekkür ederek yazıma 

başlamak istiyorum.

   Bu ilk buluşmamızda, teknoloji veya IT ile ilgili tek-

nik bilgiden ziyade, sektörde görev alan personelin 

sorunlarını dile getirmeye ve konu üzerinde farkın-

dalık yaratmaya çalışacağım. Bunu yaparken de teo-

rik terimlerden değil, halk dilinden faydalanacağım. 

- Bilgi işlem personeli ne iş yapar ? Görevi ne-

dir? 

Bilgi işlem personeli  dediğimiz arkadaş sabahtan 

akşama kadar bilgisayarın başında klimalı odada 

oturan, eline kazma-kürek almadığı için veya yaptı-

ğı işi kimsenin anlamadığı için, boş boş oturan kişi 

olarak bilinir. Fakat aslî görevi var olan network ya-

pısının, ana makinaların , terminallerin ve çevre bi-

rimlerinin stabil çalışmasını sağlamak için yapılması 

gerekeni daha önceden görüp önlem alan ve sistem 

kesintisini engelleyen çalışandır. (İşin mutfağındaki 

önemli kişiliktir.)

Bir bilgi işlem için en büyük sorunlardan birisi bilinç-

siz son kullanıcıdır. Eminim bir çoğunuz trajikomik 

hikayeler duymuşsunuzdur. Sizler duyar ve gülüm-

sersiniz. Bizler ise birebir konunun muhataplarıyız-

dır. Elektriğin olmadığı bir alanda size bilgisayarım 

çalışmıyor diyen bir kullanıcıyı,  yazıcıda kağıt olup 

olmadığına bakmadan, çıktı alma sorunu ile karşını-

za çıkan bir kullanıcı takip eder.Bilgi işlem personeli, 

boş olan kağıt haznesine kağıt koyup tekrar geri dö-

ner. Çözüm bazen sadece budur. 

Bilgi işlem personelinin her şeyden anlamak gibi 

de bir görevi olduğu düşünülür insanlar tarafından. 

Evindeki uydu alıcısından, saatindeki arızaya kadar. 

Telefon güncellemesinden, televizyon kumandası-

na kadar olan kısım bu personelin anlaması ve bil-

mesi zorunlu olduğu alanlardır gibi düşünülür ve   

böyle sanılır. Aksi olursa yadırganır. 

Bilgi işlem personeli, hem teknikerdir, hem sosyal 

medya uzmanı, hem network uzmanı, hem databa-

se uzmanı, hem web dizaynır, hem programcı, hem-

de grafikerdir ama aynı zamanda elektronik uzmanı 

olmasıda gerekir çünkü bilgi işlemden hepsini ister-

ler. Bunları dışarıdan destek alarak yapması gerekti-

ğinde de  “ya sen ne yapıyorsun o zaman” derler. 

Bütün sorunlar 5 dakikalık  iştir. 5 dakikalık iş için 

bizi zor durumda bırakıyosun nağmeleri ise 6. daki-

kada yükselmeye başlar.  Eğer müşteriye size 2 saat 

vereyim bu işi yapın derseniz. Etiketiniz hali hazırda 

beklemektedir. ‘ukala’ … 

Çalışma saati apayrı bir sorundur. Bilgi işlem per-

soneli için mesai kavramı yoktur. Gece 2 de arana-

bilir, izinli olduğu günde de şirkete çağırılabilir. Za-

ten asosyal varlıklar oldukları için kimse özel hayatı 

vardır veya izne ihtiyacı vardır diye düşünmez. Na-

sıl olsa sabahtan akşama kadar, bilgisayar başında 

oturduğu düşüncesiyle 7-24 amade, amme hizmeti 

vermeleri beklenmektedir.

Bu kadarla bitmiyor tabiî ki, 200 personel çalıştıran 

bir otel düşünün,bu 200 personelden her birinin 

alternatifi muhakkak vardır. Yapılan iş sekteye uğra-

madan bir şekilde çözüme kavuşturulur. Ama bilgi 

işlem personelinin bir yedeği yoktur, tektir ve zaten 

yetkindir de üstelik. Diğer personellerin hiçbiri bu 

yetkinliğin farkında olmadığı gibi, bilgi işlem adı 

altında yapılan işlerden de bihaberdirler. Yapmak 

isteyip yapamadıkları bu görev ise, işin traji komik 

tarafıdır. 

Bilgi işlem ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimi gerek-

tirir. 

Bilgi işleme yapılan bütün yatırım gereksizdir, server 

dersiniz “çalışıyor ya” derler, terminal dersiniz “geçen 

yıl nasıl çalışıyordu” derler, yedekleme ünitesi dersi-

niz “aldık ya harici harddisk” derler. Harici harddisk 

i yedekleme ünitesi olarak görürler.Firewall dersi-

niz zaten ne işe yaramadığını bilmez ya,  güvenlik 

duvarı diye düzelttiğinizde ise, “virüs programı alı-

yoruz ya”derler.  Virüs programı almamız gerekiyor 

derseniz 

Bilgi İşlem Sektöründeki 
Personel Sorunları
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de “yaaa sen varsın ya” derler. Sanki adam matrix te 

yaşıyor!

Bilgi işlem bir öneride bulunuyorsa, gerekliliğini an-

latması bazen 1 yılı geçer. Bazende anlatamaz. Son-

ra bir darbe yenip, virüsten veya fiziksel arızalardan 

sonra sistem çalışmaz hale geldiğinde ise, her ne 

kadar bütün olanları ve olacakları dile getirmişse de 

en kötü adam bilgi işlem olur. En trajikomik durum-

lardan birisi de; wirellessacsesspointalınması gerek-

tiğini söylersiniz.Araştırıp çıkartırsınız fiyatları, özel-

likleririni tablolar halinde sunarsınız, sonra şöyle bir 

şey gelir size “ya biz eve aldık 60 TL bu ne böyle 1000 

dolar a wirelles mi olur”!!! Ev ile genel alanı karıştırır, 

toplamda evde 10 kişi girmez iken, siz bir cihaza 150 

kişiyi yükleyeceksinizdir. Lakin evdeki sorunsuz çalı-

şıyorsa o zaman evdekinden alınabilir. 

Tabi birde yeğen vardır - tanıdık vardır, mesela for-

mat atmasını biliyorsa kesin bilgi işlemdir veya ya-

pabilir. İşin kötü tarafı sizin bilginizin hiçbir önemi 

kalmaz o yeğenin format atması karşısında ve ne 

yazık ki piyasa koşullarında aldığınız rakamlar o şe-

kilde işe girmiş sadece format atmasını ve bilgisayar 

parçalarını bilen çocuklarla kıyaslanır ve sizin bütün 

bilgi birikiminiz bir anda kül olup gider.

Neyse şimdi diyeceksiniz ki ne kadarda dertliymiş 

arkadaş bu bilgi işlemler. Sadece bilgisinin saygısını 

bekleyen insanlardır bilgi işlem personelleri.  E tabi 

birazda farklı düşünürler her şeyin 1 ve 0 dan iba-

ret olduğu bir dünyada yaşadıkları için, çözümlerde 

aslında onlara göre 1 ve 0 lar gibidir. Bir algoritma 

kurup o yönde ilerlerler. Pratik çözümler sunarlar ve 

bilgiyi paylaşmayı severler. İnanın onun dışında nor-

mal insanlardır.  

Konuyu çok uzattım sanırım, umarım bu sorunların 

çözüm önerileri ile ilgili de bir yazı kale-

me alabilirim zaman içinde. Biz BTDER  

olarak  arkadaşlarla çözüm konusunda 

istişarelerde bulunuyoruz. Dernekleş-

menin önemini tam anlamıyla kavradı-

ğımızda çözüm yolunda da bir mesafe 

almış olacağımıza inanıyorum. 

Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.

Tahir Gökmen
Yelken Hotel
IT Manager
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E-fatura, e-defter, e-arsiv uygulamalari ile 
birlikte dijital dönüşüm genişliyor...

Türkiye e-dönüşüm’ün neresinde ? 

Ürün yeniliği, iş başarısında belkemiğidir. Hızlı geli-
şen teknolojiler, yeni ve şiddetli rekabet, akıllıca de-
ğişen pazarlar gibi değişken unsurlarla baş edebil-
mek için, şirketler yeniden yapılanıp, strateji belirler 
ve nihai kazanan olurlar.Yeni ürün başarısı, birçok 
firma için anlaşılması zor olarak kalırken, bunu ken-
dine avantaj olarak sağlayan kurumlarda ise başarı-
nın anahtarı olarak görülür.

Türkiye’de E-Fatura zorunluluğu getiren tebliğin çı-
kış tarihi dünyaya göre biraz geç olduysa da, Firma-
ların bu süreci benimsemesi kısa bir süre aldı. Bu an-
lamda oldukça hızlı bir şekilde e-Dönüşüm’e adapte 
olduğumuzu söyleyebiliriz.

E-Fatura / E-Defter zorunluluğu getirilen mükellef-
ler kimlerdir ?

2014 Yılında yapılan açıklama ile birlikte ; 01.01.2015 
tarihinde sisteme dahil olan mükellefler,
( 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında ma-
deni yağ lisansına sahip olup 2011 yılı Cirosu 25 mil-
yonun üzerinden olanlar İLE 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) 
sayılı listedeki malları imal,inşa veya ithal edip 2011 
yılında mal alan 10 milyon ve üstü brüt satış hasılatı-
na sahip olan mükellefler kapsam içindedir )
2015 yılında yapılan açıklama ile birlikte;
- 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri 

olan mükellefler 01/01/2016,
- 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri 
olan mükellefler 01/01/2017,
- 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri 
olan mükellefler 01/01/2018,
 tarihlerinde E-Fatura ve E-Defter uygulaması kapsa-
mına geçmiş olacaklardır. Burada önemli bir nokta; 
Mükellefler 2016 yılından itibaren sisteme dahil ol-
mak istiyorlarsa müracaat işlemlerini Aralık ayında 
yapmaları gerekmektedir.Sisteme dahil olacak mü-
kellef sayısı fazla olacağından Aralık ayında oluşacak 
yoğunluktan etkilenmemek için Mali Mühürü’nüzü 
şimdiden kamusm.gov.tr’den temin edebilirsiniz.
Mali Mühür Başvurusunda Sisteme Başlangıç tarihi-
nizi 2016 olarak seçiniz.Aksi taktirde müracaatınızı 
takip eden ayda E-Fatura, E-Defter mükellefi sayıla-
caksınız.

E-Arsiv kapsamında ise;  2014 yılı cirosu 5 milyon TL 

üzerinde bulunan e-Ticaret sitelerinin 2016 yılına 
kadar geçmeleri zorunlu tutulmuştur. E-Fatura’da 
Satıcı/Alıcı her 2 tarafında E-Fatura mükellefi olması 
gerekiyorken , E-Arsiv’de böyle bir zorunluluk yok-
tur.

E-Fatura / E-Arsiv’in Faydaları Nelerdir?

E-Fatura / E-Arsiv  çözümleri sayesinde şirketlerin iş 
verimliliği artırıyor, işgücü, basım, arşivleme, kargo, 
ulaşım ve noter onay maliyetlerini düşüyor, dene-
tim kolaylığı sağlıyor. Ayrıca çalışanlar fatura basma, 
zarflama ve kuryeye verme gibi işlemlerle harca-
yacakları zamanı kendi yeteneklerini daha verimli 
şekilde kullanacakları, şirkete katma değer sağla-
yan alanlara kaydırabiliyor ve şirketin genel perfor-
mansının yükselmesine katkıda bulunabiliyorlar. 
E-Fatura ile birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatu-
ra maliyetleri, 2 kuruşa (0,02 TL) kadar düşebiliyor. 

İdari Faydaları
• Faturaların postada kaybolması veya gecikmesi 
gibi olumsuz olaylar yaşanmaz.
• Sistem üzerinde sorgu yapılarak istenen her türlü 
bilgiye anında ulaşılır, arşivde saatlerce kağıt fatura 
nüshası aramaya gerek kalmaz.
• Faturalaşan taraflar arasındaki uyuşmazlıklar orta-

dan kalkar.

Mali Faydaları
• Kağıt faturalamadaki kağıt maliyetinden tasarruf 
edilir.
• Kağıt faturanın çıktı alınması sırasında tüketilen 
sarf malzeme maliyetleri azalır.
• Kağıt faturaların gönderilmesi maliyetini ortadan 
kaldırır.
• Fatura kesme, gelen faturaları işleme, faturaları 
zarflama, postaya verme vb. işler için personele ge-
rek kalmaz, işgücü maliyetlerini azaltır.
• Mali Mühür ile imzalandığı için, yetkisiz kişilerce 
düzenlenebilecek “naylon” fatura olayı ortadan kal-
kar

Teknik Faydaları
• E-Fatura elektronik ortamda kesildiği için kağıt fa-
tura kesilmesine gerek kalmaz.
• Kağıt fatura nüshaların arşivlenmesi için yer ayrıl-
masına gerek yoktur.
• E-Fatura verileri firmaların kendi muhasebe, ERP 
vb. bilgi işlem sistemlerine aktarılabilir.
• Bankacılık Ödeme Sistemleri ile entegrasyon halin-
de E-Faturaların tahsilat takibi kolaylıkla yapılabilir.

ModHotel Software e-Dönüşüm Satış Uzmanı Anar 
Novruzaliyev, Türkiye’de kullanımda olan E-Fatura, E-
Defter, E-Arşiv konuları hakkında detaylı bilgi  verdi;



36

E-Defter’in Faydaları Nelerdir?

Firmaların ticari defterleri, kâğıda basılı olarak tut-
ma zorunlulukları, işlem sayısı çok olan mükellefle-
rin, yüksek bakım, saklama ve onaylama maliyetleri-
ne katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle 
yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış de-
netimlerinde fonksiyonel bir şekilde kullanılama-
maktadır. Büyük iş hacmine sahip mükellefler söz 
konusu defterlerini, uygulamada elektronik ortam-
da tutmalarına karşın, yasal zorunluluklar nedeniyle 
elektronik ortamın yanında kâğıt ortamında da mu-
hafaza etmektedirler. E-Defter çözümü şirketlerin 
tasdik maliyetlerini yüzde 60’a kadar düşürüyor; ör-
neğin KOBİ’ler ayda 8 bin TL’ye kadar tasarruf ediyor.

Mükelleflerin elektronik ortamda 
defter tutmalarının avantajları
• İşgücü ve zaman tasarrufu,
• Onaylama maliyetleri ve zama-
nında tasarruf,
• Arşivleme harcamaları tasarrufu,
• Baskı, kağıt, toner ve kartuş gibi 
kırtasiye harcamaları tasarrufu,
• Basım, tasdik, saklama ve depola-
ma yükümlülüklerini ortadan kal-
dırarak, elektronik ortamda işlem 
yapılmasına imkan sağlamak,
• Elektronik ortamda denetim im-
kanı sağlamak,
• Uluslararası denetime imkan sağ-
lamak,

• Uluslararası firmaların iç ve dış 
denetim ihtiyaçlarını, ortam bir for-
mat ve standartta sağlamak.

30 yılı aşkın süredir Turizm sektö-
rüne yönelik hazırladığımız pro-
fesyonel çözümlere e-dönüşüm 

seçeneklerini de eklemiş olduk.2014 yılında başla-
yan bu süreçte kapsam içine dahil olan 50’den fazla 
müşterimize E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv çözümlerini 
başarılı bir şekilde adapte ettik.Gelirler İdaresi Baş-
kanlığının bu yıl açıkladığı genişleme ile birlikte 
01.01.2016’dan itibaren Referansımızdaki 70 otel 
daha kapsam içine dahil olacaktır. Tüm müşterile-
rimizin e-dönüşüm süreci (Mali Mühür,E-Fatura,E-
Defter,E-Arsiv) ve müracaatları bu konuda tecrübeli 
Teknik ekibimiz tarafından yönetilmektedir.
 

www.modhotel.com
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Son çeyrek asırda, günlük hayatta kullandığımız 

elektronik aletlerdeki hızlı gelişme, ekonomik 

büyümeye, teknolojinin sürekli gelişmesine ve 

her şeyden önemlisi hayat standartlarımızda bir 

artışa neden oldu. Fakat bu elektronik aletlere 

olan bağımlılığımız, yeni bir çevre tehlikesini de 

beraberinde getirmektedir. Bu tehlike, elektronik 

atıklardır. Elektronik atıklar ya da kısaca E-atıklar, 

kullanım ömrünü tamamlamış tüm elektrikli ve 

elektronik aletlere verilen genel bir addır. Bu ta-

nımlama içine bilgisayarlar, televizyonlar, moni-

törler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, vcr, 

müzik setleri, fotokopi makineleri gibi pille ya 

da elektrikle çalışan tüm aletler girmektedir. Günü-

müzde, e-atıklar tüm dünyada en hızlı artan atık bö-

lümünü oluşturmaktadır. Avrupa’da yeni yapılan bir 

araştırmaya göre e-atıkların artış hızı, kentsel atıkla-

rın yaklaşık üç katı düzeyindedir. Maalesef bu araş-

tırma, toplam e-atıkların yüzde yetmiş beşinin hala 

halkın evlerinde ve depolarında olduğu gerçeğini 

dikkate almamıştır. 

Rakamlarla E-Atıklar

Dünyada yılda ortaya çıkan e-atık toplamının yakla-

şık 50 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmek-

tedir. Amerika ve Çin e-atık yaratmakta diğer ülkele-

re göre çok önde gitmektedir. Daha 10 yıl önce Çin 

nüfusunun sadece yüzde birinin bilgisayar sahibi 

olduğu düşünülürse, e-atıkların ne kadar hızlı arttığı 

konusunda fikir sahibi olunabilir. Sadece Amerikan 

hükümeti haftada 10,000 adet monitörü elden çı-

karmaktadır. E-atıkların yüzde ellisini buzdolapları, 

çamaşır ve bulaşık makineleri, saç kurutma, kahve 

makineleri gibi ev aletleri, diğer yüzde ellisini ise 

monitör, bilgisayar, televizyon ve CD-dvd çalarlar 

oluşturmaktadır. Önümüzdeki beş yılda e-atığın 

yüzde 30 oranında artması beklenmektedir. Ürün-

lerdeki hızlı değişim ve yenilikler, ofis ekipmanla-

rındaki analog sistemlerden dijital teknolojilere ge-

çilmesi ve monitörlerde düz ekranların kullanılması 

gibi değişimler de bu artışı hızlandırmaktadır. Yılda 

1,6 milyar yeni cep telefonu satılmakta ve cep tele-

fonları toplam e-atığın sadece yüzde onunu oluş-

turmaktadır.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 700,000 ton e-atık orta-

ya çıkmaktadır. Bu atıkların sadece 25,000 tonu yani 

yüzde üç buçukluk kısmı geri dönüşüm tesislerinde 

işlem görmekte gerisi ise çöpe ve toprağa gömü-

lerek ülkemizin toprak ve su rezervlerini kirletmek-

tedir.  Ülkemizde ortalama bir insan senede 8 kg 

e-atık ortaya çıkarmaktadır. Bu rakam Avrupa da ise 

kişi başına 24 kg dır. Türkiye’de milyonlarca ömrü-

nü tamamlamış elektronik ürün geri dönüşüm za-

manını beklemektedir. Şimdi sorumlu davranmanın 

ve gelecek nesiller için bir şeyler yapmanın zamanı 

gelmiştir. Gelin elektronik atıklarınızı geri dönüştü-

relim!

E-Atıkların Zararları 

E-atıklar birçok zararlı maddeyi içerir. Toplam atık-

lardaki payları yüzde 2-3 civarında olmasına rağ-

men, atıkların içerisindeki zararlı maddelerin yüzde 

yetmişe yakını e-atıklardan gelmektedir. Çevremiz-

de hiçbir eşyada bir araya gelemeyecek onlarca ele-

ment, elektronik eşyaların içinde bulunur. Bilgisayar 

monitörleri ve televizyonların ekranlarında ortala-

ma olarak 1-4 kg arasında kurşun bulunmaktadır. 

Monitörlerin camları yüzde yirmi oranında kurşun 

ihtiva eder. Bu elektronik eşyalar, bir geri dönüşüm 

tesisinde işlenmek yerine kırılarak çöpe ve toprağa 

gömülürse içlerindeki kurşun toprağa ve suya karı-

şarak çevre kirliliğine neden olur. Çöp sahalarındaki 

kurşunun yüzde kırkı elektronik atıklardan kaynak-

lanmaktadır. Ayrıca civa ve kadmiyum gibi ağır me-

tallerin de yüzde yetmişi e-atıklardan dolayı ortaya 

çıkar. Bu ağır metaller, yağmurlarla yer altı sularına 

karışıp su kaynaklarımızı kirleterek toplum sağlığı 

üzerinde ciddi bir tehdit oluştururlar. Kurşun, sinir 

sistemi, kan dolaşımı ve böbrekler üzerinde olum-

suz sonuçlar doğurur. Fazla kurşun alımı, anemi ve 

beyin hasarına neden olurken çocuklarda az mik-

tarı bile ölümcül olabilir. Kadmiyum eğer solunur-

sa, ciğerlere ciddi zarar vererek ölüme neden olur. 

LCD televizyonlar civa içeren panellerden oluşur. 

E-atıklarda ayrıca krom, lityum ve hidrokarbonlar 

gibi birçok zehirli ve kanserojen madde bulunmak-

tadır. İçlerinde hidrokarbonların, yanmayı geciktirici 

plastik ve pvc lerin bulunması e-atıkları yakılmasını 

çok tehlikeli bir hale getirmektedir. E-atıkların yakıl-

ması, birçok kanserojen zehirli gazın atmosfere ya-

yılmasına 

E-Atık Nedir? 
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neden olur. Bütün bu tehlikelerinden dolayı 

e-atıklar, e-atık işleme tesislerinde bilinçli ve eğitim-

li personel tarafından işleme tabi tutulmalıdır.

E-Atık Geri Dönüşümünün Faydaları 

Doğal Kaynakları Korur: E-atık geri dönüşümü, öm-

rünü tamamlamış elektronik eşyalardan değerli 

malzemelerin geri kazanılarak, yeni ürünlerde kulla-

nılmalarını sağlar. Böylece, enerji tasarrufu sağlanır, 

çevre kirliliğinin önüne geçilir, sera gazı emisyonları 

azalır ve doğal kaynaklar korunur.

Çevreyi Korur: E-atık geri dö-

nüşümü atıklarda bulunan 

civa, kurşun ve kadmiyum gibi 

zehirli maddeleri çevreye zarar 

vermeden geri dönüştürerek, 

çevrenin korunmasını sağlar.

Yeni İşler Yaratır: E-atık geri 

dönüşümü, büyüyen bir sek-

tör olarak yeni iş imkanları ve 

geri dönüştürülen malzemeler 

için ikinci bir piyasa oluşması-

nı sağlar. 

Atık alanı ihtiyacını azaltır: E-atık geri dönüşümü ge-

reksiz yere verimli topraklarımızın atıklarla dolması 

engelleyerek atık alanlarına olan ihtiyacımızı azaltır. 

E-Atık Geri Dönüşümü  

E-Atık Geri dönüşümü e-atığın müşterilerden ve 

ya kurumlardan alınması ile başlar. E-Atık topla-

mak için Yetkili firmalar yoğun E-atık üreten müş-

terilerine, E-atık toplama kutuları ve konteynerleri 

vermektedir.E-Atığın toplanması lisanslı personel 

nezdinde sertifikalı atık taşıma araçlarıyla yapılır. 

E-atıklar’ın taşınması plastik veya metal konteyner-

lerle gerçekleşir. Atıklar tesise kabul edilmeden Ge-

iger sayacıyla radyo aktif malzeme bulunma ihti-

maline karşı kontrol edilir. Söküm işleminde piller, 

ampul ve floresan gibi aydınlatma ekipmanları, kab-

lolar, monitörler ve basılı devre kartları tasnif edilir. 

Kalan atıklar tekrar kullanılabilecek parçalar için 

elle kontrol edilir. Bu aşamalardan sonra e-atıklar 

sırasıyla parçalama, manyetik ayırma ve demir dışı 

metal ayırma ünitelerinde fiziksel işleme tabi tutu-

lurlar. Parçalama ünitesi 

e-atıkları 10-50 mm bo-

yuna düşürür, manyetik 

ayırma mıknatıs yardı-

mıyla atığın içindeki de-

mir ve çelik gibi man-

yetik özellik gösteren 

metalleri ayırır. Ayrılan 

demir ve çelik parçalar 

döküm hanelere hurda 

olarak tekrar işlenmek 

üzere gönderilirler. De-

mir dışı metal ayırma ünitesi, atığın içerisindeki 

alüminyum’u ayırır ve ilgili alüminyum döküm te-

sisine gönderilmesini sağlar. Bu işlemlerden sonra 

kalan metal parçalar toplanır, içlerindeki bakır ve 

değerli metallerin geri dönüşümü için yurtdışındaki 

çözüm ortaklarımıza gönderilir.  Ayırma işleminde 

toplanan plastikler, plastik geri dönüşüm tesisleri-

ne gönderilirler.  Aküler, geçici depolama alanında 

muhafaza edilerek düzenli olarak akü geri dönü-

şüm tesislerine gönderilirler.  Piller ise ayrı bir kapalı 
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depolama alanında muhafaza edilerek yetkili geri 

dönüşüm kurumu olan Taşınabilir Pil  Üreticileri ve 

İthalatçıları Derneği’ne (TAP) gönderilirler. CRT Mo-

nitörler, kablolar, aydınlatma ekipmanları ve basılı 

devre kartları ise özel tesislerdegeri dönüşüm işle-

mine tabi tutulurlar.  

CRT Geri Dönüşümü 

Katot ışın tüpü ya da kısaca CRT, genelde televizyon 

ve monitör gibi bir elektronik cihazın ekranına veri-

len addır. Son 15 yılda plazma ve ileri teknolojilerin 

ortaya çıkmasıyla tüm dünyada bu ekranların üreti-

mi sona ermiştir. Bu gelişmeyle beraber, milyonlarca 

CRT atık haline gelmiştir. CRT’ler kurşun, kadmiyum 

ve fosfor gibi çok zararlı bazı maddeleri içermekte-

dir. Yetkili firmalarda CRT monitörlerin geri dönü-

şümü plastik kasaların, metal şasinin, kartların ve 

kabloların elle ayrılmasıyla başlar. İkinci aşamada 

ise CRT geri dönüşüm makinesiyle, kurşun içeren 

“funnel” cam kısmı ile diğer cam bölüm birbirinden 

ayrılarak içerisindeki fosfor tozu vakum pompasıy-

la emilir. Kurşunlu cam içerisindeki kurşunun geri 

kazanılması amacıyla kurşun izabesi yapan geri dö-

nüşüm tesislerine gönderilir.  Her CRT monitör veya 

televizyondan yaklaşık 1-4 kg arasında kurşun geri 

kazanılmaktadır. Kurşun gibi çevre ve insan sağlı-

ğına çok zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış 

maddeler içeren bu tür atıkların çevreye duyarlı bir 

şekilde ortadan kaldırılır.

Basılı Devre Kartları (PCB) Geri Dö-
nüşümü 

Basılı devre kartları, en basit elektronik aletlerin içe-

risinde bile bulunan ve elektronik sektöründe sıklık-

la kullanılan devrelerdir. Bu kartlarda demir, bakır ve 

aluminyum gibi endüstriyel metallere ilave olarak 

az miktarda altın, gümüş ve paladyum gibi değerli 

metaller de bulunmaktadır. Değişik tür ve değerde-

ki bu kartları geri dönüştürerek çöpe atılan bu de-

ğerlerin ülke ekonomimize kazandırılmasını sağla-

maktadır. Tesisimizde toplanan basılı devre kartları 

değer ve kullanım alanlarına göre ayrıldıktan sonra, 

içerisindeki değerli metal oranına göre düşük ve 

orta değerdeki kartlar kırma makinelerinde kırılıp 

demir ve demir dışı 

metalleri ayrılarak, cep 

telefonu, ram ve askeri 

kartlar gibi değerli ma-

den içerikleri yüksek 

olan kartlar ise hiçbir 

mekanik işleme tabi 

tutulmadan yurtdışın-

daki tsislere gönderi-

lirler. 
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Aşağıdaki kartlar yetkili firmalar tarafından toplan-

makta ve geri dönüştürülmektedir:

Bilgisayar ana kartları,

Telekomünikasyon kartları,

Server ana kartları,

Cep telefonu kartları

Telefon kartları,

Tıbbi cihaz kartları,

LCD TV kartları,

Kontrol panel kartları,

Yazıcı, tarayıcı ve 

faks makinesi kartları,

Ram ler,

HDD

İşlemciler

Gemi, denizaltı ve uçaklarda kullanılan devre kartları

POS cihaz kartları ve benzerleri.
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Yeni çıkan oyunlar

Tom Clancy’s Ghost Recon
Ghost Recon Wildlands Ubisoft’un şimdiye dek yap-

tığı en büyük açık dünya (open-world) oyunu ola-

cak. Oyun aynı zamanda seri içinde de ilk açık dün-

ya oyunu olacak. Ayrıca Wildlands’te gece-gündüz 

döngüsüyle beraber gerçekçi hava koşulları da bu-

lunacak.

Diğer açık dünya oyunlarının genelinin aksine, 

Wildlands’te belirli bir ana hikaye ve onu yan gö-

revlerle destekleme sistemi olmayacak. Oyun tama-

men özgürlük verecek oyuncusuna. 

Wildlands’in dünyasında farklı gruplarla karşılaşabi-

leceğiz. Bu gruplarla kurduğumuz ilişkiler de oyu-

nun genelini etkileyebilecek. Ayrıca oyunun co-op 

sistemi de biraz değişik tasarlanıyor. Birlikte oyuna 

girdiğimiz arkadaşlarımızla hep aynı yerde bulunup 

aynı görevleri alma mecburiyetimiz olmayacak. İste-

yen istediği yere gidip istediği şeyi yapabilecek.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands PC, PS4 ve 

Xbox One için geliştiriliyor, oyunun çıkış tarihi he-

nüz belli değil.

Oyun incelemeleri

Btder olarak Bodrum da e-atık projesini dernek olarak başlatmış bulunmaktayız. Tüm e-atıklarınızı 
ücretsiz olarak yerinizden almakta ve bunların uygun koşullarda uygun firmalara ulaştırılmasını sağ-
layarak daha temiz bir çevre ve doğa için gayret göstermekteyiz.
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World Of Warcraft Legion
World of Warcraft hayranlarına müjde! Blizzard Ga-

mescom’daki konferansında WoW’un yeni ek paket 

Legion’ı duyurdu. Sargeras’ın mezarı tekrar açılıyor 

ve Burning Legion yeniden Azeroth’a saldırıyor. Kı-

sacası Blizzard, eski günleri yad ettirmek ve WoW’un 

en beğenilen zamanı olan Burning Legion tadını 

geri getirmek için yeniden paçaları sıvadı.

Yeni ek paket ile birlikte oyuna yeni bir sınıf da ek-

leniyor. Demon Hunter, World 

of Warcraft’ın yeni Hero Class’ı 

olarak yerini alacak.

illidan Stormrage. WarCraft 

dünyasının en karizmatik ka-

rakterlerinden olan Illidan’ı 

yaklaşık 8 sene önce Black 

Temple’da hep beraber öl-

dürmüştük. Fakat Warlords of 

Draenor’la beraber geçmişe 

gidilmesi ve zamanda yaşanan 

değişiklikler, Illidan’ın tekrar ortaya çıkmasına sebep 

oluyor. Legion ile birlikte level sınırı 110’a getiriliyor. 

Hali hazırda 100 level olan karakterlerimizi 10 seviye 

daha “kastıracağız”. Bu 10 level’ı oynayabileceğimiz 

yeni adanın adı ise The Broken Isles.

Legion ek paketinin, 2016 yılının ilk çeyreğinde 

World of Warcraft kullanıcılarıyla buluşması bekle-

niliyor
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Overwatch

Oyun dünyasının en köklü fir-

malarından olmasına rağmen 

Blizzard’ı Bir başka oyunundan 

bahsetmek istiyorum. Blizzard, 

yıllar sonra tamamen yeni bir 

oyunla karşımıza çıkıyor. 17 yıl 

sonra FPS tabanli yeni bir oyunu 

duyurdu. BlizzCon’da Overwatch 

tanıtıldı.

 

    Multiplayer tabanlı, takım oy-

nanışına dayanan bir oyun olan 

Overwatch, Pixar filmlerinden fırlamış tarzda gra-

fiklere sahip. İçerisinde birçok sınıfı bulunduran 

Overwatch, ilk izlenim olarak Team Fortress 2’nin 

tarzından esinlenmiş bir oyun gibi duruyor. Oyunun 

yönetmenliğini World of Warcraft için büyük öneme 

sahip Jeff Kaplan yapıyor. 

 Tanitim video larini heyecanla izledim, diger fps 

oyunlarindan farkli bilizzard`dan beklenen, kaliteli 

ve farkli bir motora sahip bir oyun bizi bekliyor 16 

farkli karakter seçeneği ve yetenekler sunan oyun 

suan beta aşamasinda
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Piyasadaki mevcut oyunlar

Mirror’s Edge
Uzun zamandır şöyle orijinal fikirli bir yapım çıkma-
mıştı. Tarz olarak klasik bir FPS oyunu gibi gözükse 
de Mirror’s Edge çok farklı bir oyun. Karakterimiz Fa-
ith, gelecekte önemli bilgileri taşıyan bir kurye. Tıpkı 
ünlü Taşıyıcı filmindeki gibi. Yalnız burada ne ara-
balar var, ne uçaklar. Sadece beden gücü ve taban 
kuvveti. Faith normal bir gün yaşarken kız kardeşin-
den gelen çağrı ile yanına gider. Kurulan tezgahtan 
ötürü bir cinayet kız kardeşinin üzerinde kalmıştır. 
Oyunda bu noktada sizi araştırmalar yaparak karde-
şinizin adını temize çıkartmaya dayanıyor. 
Konu çok orijinal olamasa da kurgu gerçekten kali-
teli. Videolar 3 boyutlu çizgi film tarzında hazırlan-
mış ve oyuna değişik bir tat katmış. Ayrıca yükle-
meler bu videoların içine gömülmüş. Böylelikle hiç 
bekleme ekranı görmüyorsunuz.
Mirror’s Edge’in geçtiği dünya gerçekten çok renkli. 
Her yer cıvıl cıvıl. Baktığınızda şehir oldukça büyük 
ama gezinti sadece bölümlerden ibaret olduğu için 
pek tadını çıkartamıyorsunuz. İlerlerken size sunu-
lan 2 ya da 3 yol oluyor onun dışında kendiniz özel 
bir şeyler keşfedemiyorsunuz. Burada oyun biraz sı-
nırlıyor sizi. Etrafın renkli olmasının yanı sıra çokta 
boş. Binalardan aşağıya baktığınızda tek tük insan 
ya da araç görüyorsunuz. Kapalı alanlarda ise bu 
canlılık devam ederken birkaç bölümde hoş görsel-
likler de hazırlanmış. Bazen ölmemek için öyle ufak 
yerlerden ya da hiç aklınıza gelmeyecek yerlerden 
atılıyorsunuz ki, işte o anlarda oyun sizi bütün at-
mosferiyle içine alıyor.

Tom Clancy’s The Division 

Ubisoft ile Soğuk savaş yıllarının usta yazarı Tom 
Clancy’den yeni oyun “The Division”.
Oyunumuz ABD hükümetinin olağan bir felaket 
sonrası ülkenin dağılmasını engellemek amacıyla 
kurduğu The Division ekibini konu alıyor. Hüküme-
tin de beklediği üzere bir felaket oluyor ve paralarla 
bulaşan bir virüs ortaya çıkıyor. Virüs o kadar hızlı 
yayılıyor ki kimse ne olduğunu bile anlayamıyor. Bu 
ölümcül virüs çok sayıda insanın ölümüne sebep 
oluyor. İşte burada sizinde içinde bulunduğunuz 
The Division ekibi devreye giriyor. New York şehri-
nin haritasına sahip oyunda Multiplayer desteği ile 
hiç tanımadğınız insanlarla karşı karşıya gelip ister 
barış içinde yolunuza devam edebiliyor, ister takım 
işi yaparak yardımlaşıyor, isterseniz de ıssız ve boş 
sokaklarda çatışmaya girebiliyorsunuz.
 Oyuna ilk başladığınızda felaketin 22. gününde 
başlıyor ve 72 saat dayanabileceğiniz su ve yiyeceğe 
sahip oluyorsunuz. Ardından bu susuzluk veya açlık 
yüzünden hayatınızın sona ermemesi için daha faz-
lasını bulmak gerekiyor. İşte burada Survive oyunla-
rının farkı ortaya çıkıyor.

  Oyunda kullanılan “SnowDrop” oyun motoru saye-
sinde grafikler aşırı derecede gerçeğe yakın bir şe-
kilde dizayn edilmiş. Yüksek çözünürlüklü geniş bir 
Wild Screen monitöre ve yeni jenerasyon bir ekran 
kartına sahipseniz, oyun size gerçekten daha gerçek 
bile gelebilir. Survival oyunlarının seveni çok fazla 
fakat ne DayZ’de(Arma 3 dışındaki), ne Infestation-
da, ne de diğer Survival oyunlarında açıkçası bu ger-
çekçiliğe rastlamamıştım şu zamana kadar.
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H1Z1
Öncelike oyunun kapladığı alan ve bize sunduğu 
performans gayet güzel. Oyuna ilk girdiğimizde 
oyun ayarlarımız High olarak seçili geliyor. Ve bilme-
diğimiz bir ormanlık alanda doğuyoruz. oyun içeri-
sinde haritayı görebileceğimiz bir pencere yok, bu 
nedenle lokasyon bilgisi gerekiyor. Oyun içerisinde 
en önemli faktör ise eğer şehirlere gitmek istiyor-
sanız şehirlerin lokasyonunu bir yere kaydetmeniz 
olacaktır. İnternet üzerinden de H1Z1 haritasına ula-
şıp, lokasyon alabilirsiniz.
H1Z1 grafikleri ekran kartınız yeterliyse bir online 
oyun olarak oldukça iyi. Ancak oyunun grafik ayar-
larında bir dengesizlik mevcut. Şuan için Ultra ve 
High seçenekleri dışında oynayacak arkadaşlara 
beklemelerini tavsiye ediyorum. Paranız varsa tabi 
alın bir köşede dursun. Sebep ise oyunun ışıklandır-
ma sorunu, grafik ayarlarını Medium (Orta) seçene-
ğine getirdiğimizde oyunda oldukça fazla kararma 
oluyor. Bu da görüş açısını oldukça düşürüyor, hatta 
oyundan zevk almanızı engelliyor diyebiliriz. Peki 
hangi kartların aşağısındaysam almayayım diyorsa-
nız, bizce NVDIA ürünlerinde 740‘tan, AMD serisin-
de ise R7 250‘den aşağısında sıkıntı yaşayabilirsiniz. 
Bunun dışında obje ve karakter grafiklerini yüksek 
ayarlarda gözlemlersek alanında gayet yeterli bir 
oyun.
H1Z1 oyunun amacı zaten hayatta kalmak. Zombi-
ler yeterli ölçüde agresif, Dying Light zombileri ka-
dar ne pasif ne de gereğinden fazla saldırgan. Ayıla-
ra ise oyunda dikkat etmelisiniz. Ayı karşınıza silahlı 
bir oyuncu çıkması kadar tehlikeli. Eğer görüş çerçe-
vesine girerseniz ve kaçabileceğiniz bir yapı yoksa /
respawn atmanızdan pek bir farkı yok. Oyuna başla-
dığınızda ilk olarak ağaçlardan Wood Stickleri top-
lamınız tavsiye ediyoruz. Daha sonra T-shirtünüzü 
parçalayarak kumaş ve tahta parçasını keşfedebilir-
siniz. Sonucunda ise Yay yapımını öğreneceksiniz. 
Wood Sticklerle de ok yapabilirsiniz. Böğürtlenler 
oyunda yemek bulamadığınızda en büyük dostu-
nuz olacak. Bunun dışında branchleri de ilk olarak 
gereksiz bulursunuz ancak Scrap Metal ile birleştir-

diğinizde size bir mızrak olarak dönüyor.
Oyun hakkında aslında pek bahsedilecek bir şey 
yok. Oynanışı 3 saat içerisinde tamamen çözebilir-
siniz. Yollardaki tabelalar ve şehirlerdeki haritalar 
ise gerçek, onları inceleyebilirsiniz. Süs objesi değil 
yani. Oyunun bizde yarattığı olay ise oyuncuyu içine 
almasıdır. Eğer bir arkadaşınızla beraber başlarsanız 
daha zevkli olacaktır. Sormak istediğiniz soruları yo-
rum olarak gönderebilirsiniz.

Necmettin Şaşmaz



BilCELL

Bilgisayar Sistemleri

BilCELL bilişim dünyasındaki lider üreticilerin 
ülkemizin altyapısına uygun teknolojiye sahip 
ürünleri ile çalışmaktadır. Bu konuda eğitim 
almış, sertifikalı, konusunda uzman ve birçok 
projeyi başarı ile tamamlamış profesyonel 
teknik kadrosu ile müşterilerinin ihtiyaçlarına 
en uygun ürünlerle, anahtar teslim çözümler 
üretmektedir.üretmektedir.

B İ L G İS AYA R   İ L E T İ Ş İM   G Ü V E N L İ K

İletişim Sistemleri

Bilcell IP ve Analog Santral satışının yanı 
sıra bütçenize uygun farklı marka santral-
lerin satış, bakım ve kurulumlarını 
gerçekleştirmektedir. Santralsiz işletme 
kalmasın projesi ile çok küçük işletmeler-
ide düşünerek en uygun fiyat politikası ile 
siz müşterilerimizin kurumsallaşması 
aşamasında daima hizmetinizdedir.

Güvenlik Sistemleri

Güvenlik Sistemleri, Konusunda Faaliyet 
Gösteren Firmamız Elektronik Güvenlik Sistem-

leri Sektöründe yıllardır çalışmış deneyimli yö-
netici,teknik personellerden oluşan profesyonel 

ekibimiz ile siz değerli müşterilerimiz için 
çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bize değer 

katan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

Güvenlik Sistemleri, Konusunda Faaliyet 
Gösteren Firmamız Elektronik Güvenlik Sistem-

leri Sektöründe yıllardır çalışmış deneyimli yö-
netici,teknik personellerden oluşan profesyonel 

ekibimiz ile siz değerli müşterilerimiz için 
çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bize değer 

katan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

Her sektöre ve işletmeye uyumlu  teknoloji ve 
yazılım çözümleri sunuyoruz.

Şirketiniz için Özgün, Modern ve Yeni Nesil 
Web Tasarımları yapıyoruz.

Yazılım Alanımız

+90 252 316 16 06 info@bilcell.com

Gümbet Kavşağı Myndos Çarşısı Eskiçeşme Mah.Turgutreis Cad. No:239/F1
Bodrum, Muğla, 48400

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

TEKNOLOJİ DENİLİNCE, 
     AKLA GELEN HERŞEY!

Bilgisayar Alanımız

TİCARİ VE OTEL YAZILIMLARI
FİBER OPTİK SONLANDIRMA
KABLOSUZ İNTERNET SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR DESTEK HİZMETLERİ
NOTEBOOK, YAZICI, TABLET VB. SERVİSLER
NETWORK SİSTEMLERİ

Güvenlik Alanımız

KABLOSUZ KAMERA SİSTEMLERİ
KABLOLU KAMERA SİSTEMLERİ
HIRSIZ ALGILAMA ve ALARM SİSTEMLERİ
YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
PDKS ve KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ
GÖRÜNTÜLÜ KAPI DİAFONU
SESLENDİRME VE ANONS SİSTEMLERİSESLENDİRME VE ANONS SİSTEMLERİ

İletişim Alanımız

IP PBX SANTRAL SİSTEMLERİ
ANALOG SANTRAL SİSTEMLERİ

UYDU TV ÇANAK ANTEN SİSTEMLERİ

WEB TASARIMI
HOSTİNG VE DOMAİN İŞLEMLERİ

KURUMSAL KİMLİK
AÇIKHAVA REKLAM ÇÖZÜMLERİ

INTERAKTIF REKLAM
BROŞÜR VE KATALOG

INSERT, GAZETE ve DERGİ REKLAMIINSERT, GAZETE ve DERGİ REKLAMI
TİCARİ YAZILIMLAR

Yazılım Alanımız

NELER YAPIYORUZ?

REFERANSLARIMIZ

TEKNOLOJİDE TÜM SORUNLARINIZI ÇÖZMEYE HAZIRIZ!

MUTLU MÜŞTERİLERİMİZİN BİR KISMI!

?

BilCELL Bilgisayar,  Iletisim, Güvenlik ve Yazılım uygulamalarında çözüm sunmaktadır. 

Projenin tüm tasarım ve düzenlemeleri ile pratige geçirilmesi islemlerini, konusunda deneyimli ve 

sertifikalı personelimiz tarafından yapılmaktadır.
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0 549 348 48 08
0 549 428 48 08
0 549 288 48 08
0 549 358 48 08

www.ekonomikweb.com.tr


