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Teknolojinin itici gücü...
inkPlus yaklaşık 20 yıldır, Oracle’ın Türkiye dağıtıcılığını, katma değerli
hizmetleri ile birlikte gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllardan bu güne, Oracle
tarafındaki bir çok teknolojik gelişmeye tanıklık ettik. Bu gelişmeleri
ülkemize taşıyarak iş ortaklarımızla birlikte bir çok projeyi birlikte hayata

geçirdik. Özelikle son 1-2 yıldan bu yana, Oracle’ın bilişim teknolojilerinin yönü ve gelişimi
üzerindeki büyük ağırlığını somut olarak hissetmeye başladık. Veri üzerine kurulu olan
strateji, internet ve bulut kavramları üzerinden çeşitlenerek devam ediyor.
Çok fazla geriye gitmeden baktığımızda, Oracle’ın veritabanı tarafında 9i, 10g ve 11g ile
kat ettiği yolda sektöre yön veren, çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Eylül
ayında San Francisco’da düzenlenen Oracle OpenWorld (OOW) 2013’ün en önemli konu
başlıklarından olan 12c de Oracle’ın veritabanı mimarisinde yeni bir milat olarak yerini
alıyor. 12’nin yanındaki ‘c’ ile ‘cloud’, yani bulut mimarisine gönderme yapan Oracle,
konuya verdiği önem doğrultusunda bu platformu destekleyen diğer yazılım ve donanım
ürünlerini de şekillendiriyor.
Teknolojiyi yönlendiren internetin gücü, insanlığı gerçekten yeni ufuklara taşıyor.
Üzerindeki servis ve imkanlar akıl sınırlarını zorlar duruma geldi. İşte tam bu noktada
Oracle’ın itici gücü yenilik ve gelişime devinim kazandırıyor. Gerek yazılım gerekse
donanım konusunda duyurulan yeni ürünler olağanüstü imkanları da beraberinde getiriyor.
Her zaman olduğu gibi LinkPlus olarak, Oracle iş ortaklarımız ile birlikte duyurulan
en son teknolojilerin bir an önce hayata geçirilmesine elimizden gelen en büyük
katkıyı sağlayacağız. LinkPlus Demo Merkezi, Akademi, Teknik Destek ve Danışmanlık
hizmetlerimiz tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimizin kullanımına açıktır.
Oracle OpenWorld’de duyurulan yenilikler ve Oracle Veritabanı 12c’ye özel olan bu
sayımızda, sizleri 12c’nin detaylı anlatımını bulacağınız dergimizle baş başa bırakmak
istiyorum.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileği ile...
Saygılarımla,

Erdinç Başlık / Genel Müdür

“Hardware and software engineered to work together.”
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ORACLE’DAN

Bilgi Çözümleri’nde tanıdık kalemler
www.bilgicozumleri.com

O

racle tarafından desteklenen ve kullanıcıların blog yazabileceği, birbirleriyle iletişim
kurabilecekleri bir altyapıya sahip olan, Oracle teknolojileri hakkında teorik ve pratik
bilgiler veren online platform Bilgi Çözümleri Portalı, Oracle yöneticilerinin blog
yazılarıyla da büyük ilgi topluyor. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte,

benzer bir mantıkla yeniden tasarlanan Bilgi Çözümleri Portalı’nda, Oracle Türkiye Genel Müdürü Filiz
Doğan, Türkiye ve Orta Asya’dan Sorumlu İş Uygulamaları Direktörü
Yüce Erim, Türkiye ve Orta Asya
Donanım Satış Direktörü Serdar
Sayar ve Ankara Bölgesi Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Cem Şatana tarafından blog yazıları
yayınlanıyor. Oracle dünyasındaki
trendlere ve güncel bilgilere yer veren
blog yazarları, Oracle dünyasının
yakından takip ettiği isimler arasında
yer alıyor.

Finans ve Sigortacılık sektörlerinde konum bazlı çözümler
Oracle ve Infotech, finans ve sigortacılık sektörlerine özel olarak
geliştirilen konum bazlı çözümler hakkında sektör uzmanlarına
yönelik olarak bilgi paylaşımında bulunmak ve örnek başarı
hikayelerini paylaşmak üzere, 24 Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da
Four Seasons Otel Bosphorus’ta bir etkinlik düzenledi.

O

racle ve iş ortağı Infotech, Locationbox ürünü ile finans ve sigortacılık sektöründe fayda
yaratmaya yönelik olarak geliştirilen çözümleri paylaşmak üzere, 24 Ekim 2013 tarihinde
Four Seasons Otel Bosphorus’ta ortak bir buluşma toplantısı düzenledi.
Finans ve sigortacılık sektöründen uzman ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen

etkinlikte, %100 Oracle teknolojileri ile geliştirilen Infotech’in Locationbox çözümü ile müşteri
adreslerini nasıl temizleyip konum tabanlı analizler, planlamalar, takipler yapabileceği paylaşıldı.
KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve Allianz gibi sektörün öncü firmalarıyla gerçekleştirilen başarı öykülerinin
aktarıldığı etkinlik, büyük ilgi gördü. Infotech Genel Müdürü Ali Ufuk Peker’in “LocationBox ile
Konum Bazlı Kredi Raporlama ve Analiz Platformu” başlıklı tanıtım konuşmasıyla başlayan etkinlik,
KKB Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya’nın “KKB’de Konum Bazlı Kredi Veri Ambarı Projesi”
hakkında verdiği bilgiler ve Allianz Sigorta Teknik UW & Riziko Kontrol Grup Müdürü Ceyhun
Eren’in Allianz’da hayata geçirdikleri proje ayrıntılarına değindiği sunumuyla devam etti. Etkinliğin
son konuşmacısı Oracle Veri Entegrasyon Çözümleri Müdürü Özgür Yiğit ise “Kritik Kararlar Aldığınız
Veriye Nasıl Güvenebilirsiniz?” başlığı altında bu konuda atılması gereken adımlara yönelik Oracle’ın
önerilerini aktardı.

Mardin Musa Cihaner Çocuk
Yetiştirme Yurdu’na ziyaret
“Oracle İş Ortakları Toplantısı”
bu sene Urfa, Göbeklitepe, Mardin,
Midyat ve Hasankeyf’i kapsayan
bir seyahat ile gerçekleşti. Ayrıca
Oracle çalışanlarının katkılarıyla,
Mardin Musa Cihaner Çocuk
Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan
yaklaşık 60 çocuğa kitap ve
oyuncaklar hediye edildi.

O

racle ve yetkili distribütörü Linkplus’un
organize ettiği “Oracle İş Ortakları
Toplantısı” bu sene Urfa, Göbeklitepe,
Mardin, Midyat ve Hasankeyf’i kapsayan

bir seyahat ile gerçekleşti.
2013 mali yılının en başarılı 30 iş ortağının üst düzey
yöneticilerinin biraraya geldiği, yeni stratejiler ve yol
haritalarının paylaşıldığı bu toplantının ardından
Oracle Türkiye’yi temsilen Genel Müdür Filiz
Doğan ve Ankara Bölge Müdürü Cem Şatana, sosyal
sorumluluk projelerinden birini 14 Eylül 2013 günü
Mardin Musa Cihaner Çocuk Yetiştirme Yurdu’nu
ziyaret ederek gerçekleştirdiler.
Oracle’ın sosyal sorumluluğu kapsamında, Oracle
çalışanlarının katkılarıyla, yurtta yaşayan yaklaşık 60
çocuğa kitap ve oyuncaklar hediye edildi. Geçtiğimiz
yıllarda örnek yetiştirme yurtlarından biri olarak
basında yer alan bu yurtta , 0-12 yaş ve 12-18 yaş
olarak iki ayrı grupta bulunan gençlere hediyeleri
verilirken, Oracle yöneticileri ve yetiştirme yurdu
yöneticileri biraraya gelerek ileride yapılabilecek olası
yardımları görüştüler.
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ANKARA SOHBETLERİ

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ile Ankara’da bir sohbet
Plus dergisinin bu sayısında yer verdiğimiz
‘Ankara Sohbetleri’nde Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Davut
Kavranoğlu ile Türkiye’deki bilim ve teknoloji
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

CEM ŞATANA
Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı – Oracle

ve bu konuya hakim olabilmeyi sağlayacak bir

yazık ki doğru bir görüş değil. Devlet bir ulu ağaç

iklimimiz yok. İklim çok çok önemli... Sadece

gibidir. Böyle gölgesi büyük olan ağaçların altında

tabiatta değil, her konuda çok önemli.

hiç ot veya fidan bitmez, yeşeremez. Türkiye’de

Probleme bakış açımı dile getirirken, sizin

bilim-teknoloji ve yüksek katma değerli

de görebilmeniz açısından genel hatlarıyla

ekonominin gelişmesi için bu sahada binlerce

konuşuyorum. Şimdi baktığımızda, Türkiye’de

yeni fidanların yani girişimcilerin yeşermesi/

devlet zaman içinde, bilhassa Turgut Özal

gelişmesi gereklidir ama devlet şirketlerinin

döneminde, ekonominin içinde ana felsefe

bulunduğu bir sistemde küçük şirketlerin ve özel

CEM ŞATANA (Ankara Bölgesi Satıştan

olarak oyuncu değil; oyunun kurallarını

sektörün girişimcilerinin kalkınması mümkün

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Oracle):

belirleyen, sonra bu kuralların uygulanmasına da

değildir. Microsoft, Oracle gibi büyük şirketlerin

Türkiye bilişim sektörünün durumu ve küresel

hakemlik yapan bir konuma çekilmeyi prensip

teknolojilerinin uygulamasını yapacak, büyük

ölçekteki yeriyle ilgili görüşlerinizi alabilir

olarak benimsedi. 24 Ocak kararları ve Turgut

şirketlerin teknolojilerinin Türkiye’nin, kamu

miyiz?

Özal’ın hem Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı

ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak

döneminde yaptığı, devletin elindeki KİT’lerin

çözümlerde entegratör olarak iş yapacak yine

PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU: Bütün özel

özelleştirmesi, devleti sadece üretimin bir

girişimci şirketler lazım. Buraya baktığımızda da

hayatım, mesleki hayatım bu sektörde geçti. İlk defa

parçası olmaktan çıkarıp , politika belirleyen

devletin kurumları/şirketleri devreye giriyorlar,

2005 yılı başlarında MÜSİAD’da bu sektöre yönelik

ve belirlenen politikaların uygulamasını yapan

dolayısıyla sadece teknoloji geliştiren şirketler

bir sektör kurulu oluşturmuştuk, zannederim ki

bir esasa oturtmak prensibini kabul etti. Bu çok

değil, entegratör şirketler de fidan misali

bu sektörde sektör kurulu oluşturan Türkiye’deki

doğru bir esas. Bu esasa uyulan alanlarda örneğin

yeşeremiyorlar. Biraz yeşerseler, bir bakıyorsunuz

ilk sivil toplum kuruluşu da MÜSİAD’dı. İsmine

tekstilde, Sümerbank özelleştirilmesiyle, devleti

iklim yanlış olduğundan dolayı, bir süre sonra

“Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu” dedik, yani

üretici olmaktan çıkartarak tekstil sektörünün

esen sıcak bir rüzgarda kavruluyor, bitiyorlar,

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

önünü açtı. Devlet olarak tekstil ve hazır giyimde,

girişimci insanlarımıza yazık oluyor.

Telekomünikasyon, Yazılım; bunların hepsini içine

her yıl 20 milyar dolardan fazla tekstil ihracatı

Dolayısıyla Türkiye’nin global ölçekte şu kararı

alan sektör. Ben de Elektronik Mühendisiyim.

yapıyoruz. Milyonlarca insana istihdam sağlanıyor.

vermesi gerekiyor; biz Türkiye devleti olarak,

Türkiye’nin durumu nedir burada? Baktığımızda

Devletimiz aynı şeyi inşaat sektöründe de yaptı

tekstil, turizm, inşaat gibi diğer sektörlerde

Türkiye’de halkımızın teknoloji hayranlığı var, satın

ve bugün çok güçlü bir müteahhitlik sektörümüz

yaptığımız gibi, sadece kuralları belirleyen ve

alma konusunda çok istekli, tereddütsüz olarak

var ve bütün dünyada önemli inşaat projelerini

hakemlik yapan konumda olmayı, teknoloji ve

insanlar bütçelerinden bir payı teknoloji satın

gerçekleştiriyorlar.

bilimde de sağlayacak mıyız? Bu soruya verilecek

almak için ayırıyorlar. Devlet olarak da teknolojiye

Şöyle bir yanlış görüş var: “Devletin uzun seneler

cevap, Türkiye’nin gelecekte nerede olacağını

hayranlığımız yok değil, yani devletimiz istiyor ki

önce kurduğu kurumlar, bilim-teknoloji işlerini

belirleyecek bir karardır.

devamlı en iyisini alalım. Bu sebeple de bunun için

yapmaya devam etsin, devlet olarak ne kadar para

Türkiye’de duruma baktığımızda ne görüyoruz?

bütçe ayrılıyor, ama teknolojiyi anlamak ve hakim

istiyorlarsa verelim, nasıl bir kanun istiyorlarsa

Yazılım sektörü ihracatımız sadece 100 milyon

olmak konusunda çok gerideyiz. Buna ilaveten

çıkartalım. Onları büyüterek, onları güçlendirerek

dolar civarında, esamesi okunmuyor. Sayın

teknoloji üretmek konusunda daha da gerideyiz

Türkiye’nin bilim ve teknolojide de ileri gitmesini

Başbakanımızın liderliğinde Türkiye artık

maalesef. Türkiye’de ne yazık ki teknoloji üretmeyi

sağlarız.” Tabii ki bu görüş kulağa hoş gelse de ne

dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedef
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olarak benimsedi. Buna kısaca 2023 hedefleri

CEM ŞATANA: Aslında siz ilk soru içinde

çalışacağız, altı ay bu yazılımı geliştirip, dünyaya

diyoruz. Türkiye olarak biz diyoruz ki 2023

benim ikinci sorumun cevabına da değinmiş

satacağız.” Bizim bu noktada projeyi incelememiz

yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden

oldunuz. Yazılım ihracatımızı geliştirmek için

lazım, hakikaten o projeyi yapabileceklerine ikna

biri olacağız. O 10 ekonomiye baktığımızda bilgi

neler yapılması gerekir diye soracaktım; siz bir

olursak sipariş vermemiz lazım. Eğer projenin

teknolojileri sektörü hangi seviyede? Görüyoruz

kısmına değindiniz zaten, ilave neler olabilir?

eksiklerini görürsek, eksiklerini gidermeleri şartıyla

ki, Bilgi Teknolojileri sektörü bir numara, hem de

bir numune siparişi verip, ilk müşterileri devlet

açık ara... Petrol sektörlerini bile geçmiş. Bizim

PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU: Önemli

olarak bizim olmamız ve geliştirme süreçlerini

ülkemizin bir yılda yaptığı toplam ihracat, daha

olan sadece Ar-Ge için para harcamak değil, bilgi

takip etmemiz lazım. Ara adımlarını yakalama

yirmi sene önce kalkınma hamlesine başlamış olan

ekonomisine uygun bir sistem kurmak, yani doğru

şartıyla ödemelerini yaparsak, o çocuklar hem

Güney Kore’deki Samsung şirketinin yıllık satış

iklimi oluşturmak. Yaz bir proje getir KOSGEB’e,

iltifat görürler, hem sonunda bir ürün ortaya

cirosunun yarısından biraz fazla.

TÜBİTAK’a ver! İyi bir proje yazar, devletin bu tarz

koyarlar, hem de ilk ürünleri devlete satmış olurlar.

Bilgi teknolojileri sektörünün iki önemli yönü var:

kurumlarından birine getirirseniz size Ar-Ge desteği

Devlette onu kamu kuruluşları ihtiyaçları için,

Birincisi, kendisi önemli bir sektördür. İkincisi

de verirler. Sonunda üretilen ise bir proje raporu

başka ihtiyaçları için kullanır. Yani sonuç olarak

ise, bilgi teknolojileri diğer bütün sektörlerin

olur. Proje başarıyla tamamlanır, rapor alınır ve rafa

yine para harcamış ama ekonomiye yeni bir ürün

de taşıyıcısı olan sektördür. Günümüzde, Bilgi

konur, ürün çıksa da çıkmasa da. Sonuçta sizden

kazandırmış oluyoruz.

Teknolojilerinin kullanılmadığı, internetin

ürün bekleyen yok... Dolayısıyla bizim sektöre sadece

olmadığı bir sektör düşünemiyoruz artık. Biz

Ar-Ge desteği değil, ekonomiye katkıda bulunan

CEM ŞATANA: Bu sizin tarif ettiğiniz model,

Türkiye olarak bu sektörden faydalanmak için

ürün ve hizmet üretimini sağlayacak sipariş desteği

Oracle’ın kuruluş hikayesi aslında...

cömertçe para harcıyoruz ama teknoloji üretmekte

de vermemiz lazım. Yani bizim gençlerimizin parlak

Peki, nitelikli bilişim elemanı Türkiye’de arzu

ve sektörün bir oyuncusu olmak konusunda çok

güzel fikirleri varsa, bize gelip şöyle demeleri lazım:

edilen noktada değil aslında; nitelikli bilişim

gerideyiz. Çok başarılı birkaç örneğimiz de var,

“Ben şöyle şöyle bir yazılım geliştireceğim, bunun da

elemanı kazanabilmek için neler yapılabilir?

fakat hep kişisel, münferit başarılar.

şöyle şöyle bir pazarı var. Biz üç arkadaş gece gündüz

Bunun için ne gibi çalışmalar olabilir?

2013 LinkPlus
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yapı kurmamız gerekiyor. Evrensel standartlarda,

PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU: Uzmanlık

iyiyi ödüllendiren, kötüyü dışlayan ve iyi olmaya

beklerim. Sıradan olmayacaklar, bulundukları

teşvik eden, her açıdan parlayan bir üniversite

kurumdaki yöneticilerin veya herhangi bir

sistemini örneklerine bakıp oluşturmamız lazım.

personelin yazılım ve donanımla ilgili bir problemi

Hedeflediğimiz ülkeler gibi bir bilim teknoloji

olduğunda problemi teşhis ederek ve çözüm

ekosistemi oluşturmamız gerekir. Her şeyin başı

bulabilecekler. Bu problem bilgisizlikten olabilir,

insan. Bilgi teknolojileri sektörü ve diğer tüm

gerçekten ortaya çıkan bir arıza yüzünden de

bilim ve teknoloji bağlantılı sektörlerin ihtiyacını

olabilir veya daha önceden öngörülemeyen

karşılayacak, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak,

bir durumdan da olabilir. Konuya hakim olan

dünyaya da pozitif bir katkı sağlayacak yeni bir

çalışanların olmasını beklerim. Yani bir yönetici,

üniversite sistemine derhal, mümkünse bugün,

bilgi işlemden destek istediğinde, bilgi işlemdeki

ama yarından sonraya bırakmadan geçmemiz

personel yöneticisinden daha az bilgiye sahip

lazım. Bu çok önemli.

olmamalı, yöneticisine teknoloji kullanmayı

Ne yetiştirmek istiyorsanız, ona göre ikliminiz

sevdirecek kadar konuya hakim olmalıdır.

olacak. İklimler ancak kanunlarla oluşturulur.

Konu eğer kamu kuruluşları yazılım satışlarını

Burada halihazırdaki sistemi eleştirirken,

nasıl yapmalıya gelirse, yazılımı TÜBİTAK’ın

TÜBİTAK ve diğer devlet şirketlerinde çalışan

veya başka kamu şirketlerinin yapmaması lazım.

değerli mühendis ve bilim insanlarımızı

Sadece danışmanlık yapması lazım. Mesela

eleştirmiyorum. Hepsi çok parlak beyinler,

bizim Bakanlığımızın bir yazılıma ihtiyacı mı

PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU: Yine

Türkiye’nin hazineleri... Amacımız onları bu

var? Bütün devletin yazılımlarından sorumlu

ekosistemin ortaya çıkardığı bir eksiklik bu.

eskimiş sistemden kurtarıp, daha verimli ve

olan ve danışmanlık firması gibi çalışan bu

En iyi üniversitelerimizden çıkan en başarılı

üretken olarak çalışacakları yeni bir iklim

kurumun (bu TÜBİTAK’ta oluşturulacak bir

mezunların çoğu maalesef yine kamunun teknoloji

oluşturmak. Ya girişimci olsunlar, ya bilim

uzman danışmanlık birimi olabilir) iş akışlarını

şirketlerince çok yüksek maaşlarla işe alınıyor.

adamı olsunlar... Üretebilecekleri bir sistemin

dinlemesi ve uzmanlarına yazılım alternatiflerini

Bugün bir bakıyorsunuz hiç bir tecrübesi olmayan

içine girsinler. Devletin kurum ve şirketlerinin

sunması lazım. Kısacası, o kurumda nasıl bir

yeni mezun olan bile, üniversitedeki hocasından

piyasadaki mühendislik şirketleri ile rekabet

yazılım sistemi kurulacağına dair incelemenin

daha fazla maaş isteyerek işe başlıyor. Burada bir

etmemesi lazım; devletin araştırma enstitülerinin

yapılması, teknik şartnamenin hazırlanması,

yanlışlık var! Bunun yanında bakıyorsunuz bu

daha temel araştırma işleri yapması lazım, mesela

ihalenin yapılması, işin yapılmasının denetimi,

nitelikli eleman dediğiniz kişileri devlet bünyesine

nükleer reaktör geliştirmeleri, Mars gezegenine

tesliminden sonra devamlılığının temini... Bütün

yüzlerce, binlerce alıyor. Piyasaya da geri kalanı

uzay aracı gönderme projeleri gibi projelerle

bu adımlar, devletin uzman birimi tarafından

kalıyor. Peki alıp da ne yapıyorlar, çok önemli

uğraşması lazım. Biz nükleer santral için 20’şer

yapılmalı ve bütün devlet birimleri de bu uzman

bir şey üretiyorlar mı? Maalesef, eleğin üstünde

milyar dolar ödeyerek Ruslara, Japonlara iki tane

birimden danışmanlık hizmeti almalıdır. Bu

kalacak çok fazla bir şey de göremiyoruz. Arzu

nükleer santral kurduruyoruz ve ileride belki

birim asla yazılım yapmamalı, işi piyasadaki

edilen nokta bu değil. Kalite problemimiz var, 12

başka nükleer santraller de kuracağız. Bunları

özel girişimcilerin şirketleri yapmalıdır. Böylece

Eylül rejiminin eseri olan halihazırdaki üniversite

hep dışarıdan satın almak yerine kendimizin

kurumlar arası uyum, verimlilik, kalite tutarlılığı

düzeninde bir kalite problemimiz var. Bizim

kurmamızı sağlayacak çalışmalar yapmalıyız.

gibi problemlerin hepsi çözülür. Ancak şu anki

üniversitelerimiz tabiri caizse, yüksek lise konumuna

100 milyon dolar sadece senelik yazılım ihracatı

gibi her kurum kendince bir şey yaptığı zaman

oturtulmuştur. Yani bilimin, bilim ruhunun,

yaparak, dört yüz senelik yazılım sektörünün

bunların hiçbiri diğeri ile uyumlu olmuyor ve

teknolojinin önde olduğu yerler değil. Liseden

ihracatıyla biz ancak bu nükleer santralleri

kişisel çabalara bağımlı kalıyor.

sonra gidilen okul konumundadır. Hocalarımızın

ödeyebiliyor olacağız. Yazık değil mi?

Kısaca, devlet kanun yapmalı, kuralları koymalı,

da içinde bulunduğu şartlardan dolayı, bilimden

hakemlik yapmalı, denetim yapmalı ama işi kim

ziyade, maaşların düşüklüğünden dolayı maddi

CEM ŞATANA: Son olarak, farklı boyutuyla

yapmalı? İşi de piyasadaki özel sektör firmalar

problemlerle uğraşmak zorunda olan bir sistem.

bir soru sormamız gerekirse... Bilim adamı ve

yapmalı...

Bu ne hocaların, ne öğrencilerin bir suçu, fakat

girişimci kimliğinizle değil de, Bakanlık’tan

sistem öyle bir şey ki onları verimsiz ve mutsuz

sorumlu en üst düzey yönetici kimliğinizle

CEM ŞATANA: Sayın Bakan’ım özellikle özel

insanlar haline getiriyor. Bizim mutlaka üniversite

cevaplarsanız, siz “Yönetici” olarak,

sektörün motivasyonu açısından son derece

reformu yapmamız ve YÖK’ü kaldırıp yerine sadece

günlük hayatınızda, bilgi teknolojilerinden ve

önemli konuları vurguladınız, görüşleriniz ve

standartları belirleyen, teşvik eden ve denetleyen bir

ekibinden ne bekliyorsunuz?

vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
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Düşük Maliyet, Yüksek Teknoloji, Yüksek Hız, Kolay Yönetim:

BULUTLAR ARTIK
DAHA YAKIN!
Oracle OpenWorld 2013 izlenimlerini, kendi
kaleminden aktaran Oracle Türkiye Genel Müdürü
Filiz Doğan, Oracle’ın en ileri teknoloji ve yüksek
performansları, en düşük maliyetlerle buluşturma
misyonuna devam ettiğine dikkat çekiyor.

S

ektörün en büyük etkinliklerinden

gelecek teknolojileri ve stratejilerine dair bilgi

Oracle bütün ürünleri arasında sağlanan

biri olan, 145 ülkeden 60.000’in

sahibi olurken, müşterilerimizden Milli Eğitim

mükemmel entegrasyon ile eksiksiz bir

üzerinde katılımcının yer aldığı

Bakanlığı, Avea ve Turkcell’in başarılı uygulama

mimariyi ve kullanıcılarına rekabet avantajları

“Oracle OpenWorld 2013”, bu yıl

sunumları, Infotech’in “2013 Oracle Excellence

sağlayacak yenilikçi bir BT anlayışını yeniden

22-26 Eylül tarihlerinde San Francisco’da

Awards for Fusion Middleware Innovation’’

ortaya koydu. Her kuruluş uçtan uca çok hızlı

gerçekleştirildi. Katılımcıların haricinde

ödülünü alması ve iş ortaklarımızın kendi

ve çevik olmak zorunda olduğunun bilincinde.

Oracle OpenWorld’ü çevrimiçi olarak takip

çözümlerini dünya çapında paylaşmaları bizler

Bunları sağlamak için gereken, sektörümüzü

edenlerin sayısı on binler civarında seyrederken,

için büyük gurur kaynağı oldu.

yönlendiren mobilite, globalizasyon,

“Keynote” oturumları esnasında bu sayı 1

Hatırlayacağınız gibi, Oracle OpenWorld

büyük veri ve sosyal medya oluşumlarının

milyon kişiye kadar yükseldi.

2012’de Oracle Bulut ve özellikle “SaaS”, “IaaS”,

Oracle tarafından nasıl ürün ve çözüme

Türkiye’den de Oracle OpenWorld’e geçmiş

“PaaS” alanlarındaki bulut çözümlerine dair

dönüştürüldüğü örnekleriyle aktarıldı.

senelerde olduğu gibi yüksek bir katılım

yapılan duyurular çok dikkat çekmişti. Gerek

2004’ten bu yana 29 milyar dolar Ar-Ge yatırımı

gerçekleşti. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve

donanım alanında gerekse iş uygulamaları

yapmış olan, birçok satın alım gerçekleştiren

ekip arkadaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250

alanında “ERP”, “CRM” ve insan kaynakları gibi

Oracle, OpenWorld katılımcılarını bu yıl

kişilik bir kafile ile “Oracle OpenWorld 2013”de

çözümlerin de bulut portföyüne eklendiğinden

gerek teknoloji gerek donanım ve iş çözümleri

yerimizi aldık. Çok verimli ve çok yoğun geçen

bahsedilmişti.

alanında çok daha güçlü ve inovatif stratejilerle

beş gün süresince Oracle’ın yeni ürünleri,

“Oracle OpenWorld 2013”de, geçtiğimiz yıl

karşıladı. Oracle, gerek hibrit ortamlarda farklı

atılan adımların çok daha gelişmiş ve bulut

platformlar kullanarak, gerekse tamamen

ortamlarını güçlendiren yenilikleri duyuruldu.

kendi katmanları üzerinde çalışan sistemler
için, en iyi maliyetleri en yüksek performansla
buluşturmaya ve sahip olma maliyetini aşağı
çekebilme misyonunu devam ettiriyor.
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Teknoloji alanında “In-Memory” Veritabanı

“Oracle OpenWorld 2013”de iş

opsiyonunun lansmanı büyük heyecan

uygulamalarındaki en hızlı ve devrimsel

yarattı. “In-Memory” opsiyonu, bir uygulama

nitelikteki değişim ve gelişim alanları CX

değişikliği gerektirmeden, “In-Memory”

(Customer Experience-Müşteri deneyimi) ve

Veritabanı performansına ulaşılmasını sağlıyor

HCM (Human Capital Management) tarafında

ve bu özelliği 90 kat, 100 kat gibi performans

öne çıktı. Sosyal medyadaki hızlı tırmanış,

artışlarını getiriyor. Bulut bilişimle birlikte,

sosyal medya etrafındaki mobil iletişim

veritabanlarının da bulut ortamlarındaki

alanları, CX tarafındaki gelişmelerin önünü

ihtiyaçlara çözüm getirmesine yönelik olarak

çok sağlam bir şekilde açmış durumda. İnsan

tasarlanan Oracle Veritabanı, 12 sürümü ile

kaynakları tarafında ise artık internet ve

beraber ‘c’ harfini ürün ismine ekleyerek,

bilgisayar teknolojileriyle içli dışlı olan X, Y

Oracle Veritabanı 12c’yi ‘Cloud Database’

ve Z nesillerinin yönetilmesine ihtiyaç var. Bu

olarak duyurdu. 12c sürümünde bulut bilişimi

nesiller hem CX hem de HCM tarafında pazarı

desteklemek üzere eklenmiş olanları da içeren

sürüklüyor. CRM ayağında müşterinin algısını

500’e yakın yeni özellikten bahsetmekteyiz.

ve bulut ortamında veriyi yönetebilmek önem

Öne çıkan bir diğer duyuru ise, bulut

kazanıyor. Örnek vermek gerekirse, başarısı

ortamlarındaki maliyetleri azaltmayı ve

ödüllendirilmiş insan kaynakları politikalarıyla

verimliliği artırmayı hedefleyen, çok-kiracılı

Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi

mimariyi temel alan “Oracle Multitenant

Turkcell, tüm Turkcell grup şirketlerinin temel

Database” opsiyonu.

İnsan Kaynakları süreçlerini, dinamik kurumsal

“Oracle Multitenant Database” ile kuruluşlar

yapı ve gelişimini, “Oracle eBusiness Suite”

ve kullanıcılar, 12c ile beraber bir tanesi

İnsan Kaynakları uygulamaları ile merkezi bir

standart, diğeri çok-kiracılı iki farklı tipte

yapıda yönetiyor.

veritabanı yaratabiliyor. Artık kullanıcılar,

Donanım tarafında çip seviyesinde

Oracle Veritabanı 12c sayesinde, uygulamalarını

gerçekleştirilen çok önemli duyurular ile

değiştirmeye gerek kalmadan, veritabanlarını

Oracle’ın bu alanda trend belirleyicisi olarak

bulut ortamında konsolide etmelerini

ilerlemeye devam ettiğini gözlemledik. Oracle

kolaylaştıracak çok-kiracılı yeni bir mimariye

OpenWorld 2013’te sistemlerde performans

sahipler. Mevcut uygulamalarını bulut ortamına

darboğazına sebep olabilecek pek çok özelliğin

kolayca aktarıp çok sayıda veritabanını tek

çipin içinde çalıştırılmasını sağlayan yeni

bir veritabanı gibi yönetmenin sunduğu

bir teknoloji tanıtıldı. Hızlanmayı bambaşka

avantajlardan yararlanan kullanıcılar, her

seviyelere taşıyacak M6 işlemci ailesi

bir tak-çıkar veritabanı arasında eskisi kadar

duyuruldu.

yüksek veri güvenliği ve yalıtım konforuna da

Tüm bu yenilikleri, bugün burada, 14 Kasım

sahip oluyorlar.

2013 tarihinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde

Şirketler her geçen gün hızla büyüyen ve

düzenlediğimiz Oracle Day 2013 etkinliğimiz ile

değişen kurumsal verilerini hızla anlamlı veriye

sektöre canlı olarak ulaştıracağız.

FİLİZ DOĞAN
Genel Müdür
Oracle Türkiye

2004’ten bu yana 29 milyar dolar
Ar-Ge yatırımı yapmış olan, birçok
satın alım gerçekleştiren Oracle,
OpenWorld katılımcılarını bu yıl
gerek teknoloji gerek donanım ve iş
çözümleri alanında çok daha güçlü
ve inovatif stratejilerle karşıladı.
Oracle, gerek hibrit ortamlarda
farklı platformlar kullanarak,
gerekse tamamen kendi katmanları
üzerinde çalışan sistemler için, en iyi
maliyetleri en yüksek performansla
buluşturmaya ve sahip olma
maliyetini aşağı çekebilme misyonunu
devam ettiriyor.

çevirerek rekabete karşı avantaj kazanmaya
ihtiyaç duyarken, Oracle tam da bu ihtiyacı
adresleyen bütünleşik sistemler ailesinin
yeni bir üyesini, Oracle Exalytics T5-8
ürününü OOW’de duyurdu. Oracle Exalytics
T5-8, iş zekası ve kurumsal performans
yönetimi alanlarında kurumların karmaşık
iş senaryolarını düşünce hızında anlamlı
veriye çevirmelerine, istedikleri cevapları elde
etmelerine yardımcı olan Exalytics ürününün
Sparc versiyonu olarak duyuruldu.
2013 LinkPlus
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“OpenWorld 2013’ün
mesajları America’s Cup
şampiyonluğu ile somutlaştı”
Türkiye ve Orta Asya’dan
Sorumlu İş Uygulamaları
Direktörü Yüce Erim,
OpenWorld izlenimlerini
America’s Cup
şampiyonluğunu elde
eden Oracle Team USA’in
teknoloji altyapısıyla
anoloji kurarak paylaştı.
Artık bundan sonra
yapılacak bütün hamle ve
duyuruların In-Memory
teknolojisinde olduğu
gibi ‘teknik’ tarafta
yapılacağını belirten
Yüce Erim, sosyal medya,
mobilite gibi alanlarda
oyunun dışında kalan
iş uygulamalarının reengineering dönemine
hazırlandığını, özellikle
CRM ve HR konularının
yeniden ele alınarak hızla
yeni nesil anlayışlarla
geliştiğini vurguluyor.
10
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Sayın Erim, Oracle OpenWorld 2013 hakkındaki

çabasında Oracle’ın çok doğru bir noktaya geldiğini

izlenimlerinizi almadan önce, Oracle’ı bu güne

söyleyebiliriz.

nasıl bir süreç taşıdı bilgi verebilir misiniz?
YÜCE ERİM (Türkiye ve Orta Asya’dan

Bu uyumlu yapı içerisinde Oracle iş

Sorumlu İş Uygulamaları Direktörü): Bugünlerde

uygulamaları nasıl konumlanıyor?

yaşıyor olduğumuz gelişmelerin arkasında bundan

YÜCE ERİM: Saklama ünitelerinden uygulamalara

10 yıl öncesine dayanan bazı stratejik kararların
etkili olduğunu gözlüyoruz. Bu kararların
temelinde, özetle ‘en iyi ürünleri sunma’ hedefinin
yer aldığını söyleyebiliriz. Çünkü bu doğrultuda
ilerleyen Oracle, donanımdan başlayarak, depolama
üniteleri, ara katman yazılımları, entegrasyon
yazılımları, teknolojiler ve en üst katmanda yer alan
iş uygulamalarına kadar, tüm katmanlarda bugün en
iyi ürünlere sahip bulunuyor. 10 sene önce kurulan
bir hayal, organik ve inorganik büyüme stratejisi ile
yıldan yıla bir gerçeklik halini aldı. Siebel, Hyperion,
BEA, Sun Microsystems gibi satın almalar endüstri
tarafından dikkatle izlendi. Bu gelişmelere paralel
olarak, ilk başta daha çekimser davranan bir kitle,
OpenWorld gibi Oracle platformlarına her geçen
yıl daha fazla ilgi göstermeye başladı ve Oracle
OpenWorld 2013, tarihinin en büyük katılımına
sahne oldu.
Oracle, çok ciddi sayıda insan kaynağını ve gelirini
Ar-Ge yatırımlarına aktaran ender şirketlerden biri.
Endüstri standartları ortalamalarının çok üzerinde
bir Ar-Ge yatırımından söz ediyoruz. Ama bundan
daha önemlisi, sadece kendi elindeki ürünlere değil,
satın almalarla bünyesine yeni kattığı ürünlere
de Ar-Ge yatırım yapmış olmasıdır. Bütün bu
ürünler arasında sağlanan mükemmel entegrasyon;
eksiksiz bir mimariyi ve kullanıcılarına rekabet
avantajları sağlayacak yenilikçi bir BT anlayışını
ortaya koymuştur. Özetle, son on yılda, BT çatısı
altında tam bir uyumluluk sağlamak adına çok
ciddi adımlar atıldığını ve mükemmele ulaşma

YÜCE ERİM
Türkiye ve Orta Asya’dan Sorumlu
İş Uygulamaları Direktörü - Oracle

kadar bütün mimariyi düşündüğümüz zaman, bu
uyumlu katmanların en tepesinde iş uygulamaları yer
alıyor. Artık hiç kimse ben donanım alacağım diye
yola çıkmıyor. Çözüm, iş uygulamasından başlıyor.
Oracle’da iş uygulamalarını, pazarın beklentileri
doğrultusunda dört ana kol altında değerlendiriyoruz.
Çünkü günümüzde CEO’ların dört tane temel kaygısı
var. Birincisi, rekabet edebilmek için iş süreçlerini
optimize etmesi, israflarını tespit etmesi, süreçlerin
etkinliğini takip etmesi gerekiyor. İkincisi, işini iyi
yönetebilecek bir finans yönetimi kurmuş olması
gerekiyor. Üçüncüsü, müşterilerini izlemesi ve
memnuniyetlerini değerlendirebilmesi gerekiyor.
Dördüncüsü ise çalışanlarını nasıl değerlendirdiğinin
farkında olması gerekiyor.
Artık bir kuruluş bu dört ayak üzerinde duruyor.

Pazar artık bu konuları dinliyor, bu konulardan
birini beslemeyen bir çözümün peşinde koşmuyor.
Dolayısıyla Oracle da iş uygulamaları tarafında,
yapısal olarak bu dört alanı adresleyebilecek
çözümlere odaklanıyor.
Peki bu dört alanı hedefleyen ürünleri hangi
başlıklar altında topluyorsunuz?
YÜCE ERİM: Süreçlere yönelik beklentileri, içten
içe veya duvardan duvara otomasyon ihtiyaçlarını,
optimizasyon ihtiyaçlarını adresleyebildiğimiz ERP
başlığı altındaki ürünlerimizi, satın almalar ve kendi
geliştirdiğimiz ürünlerle çok zengin bir hale getirdik.
Finansal yönetim, analiz ve konsolidasyon tarafında
EPM (Enterprise Performance Management) adını
verdiğimiz bir başlık bulunuyor. İnsan kaynaklarının

“OracleWorld’de bu yıl bize büyük bir güç sağlayacak
teknoloji, ürün ve çözümler ön saflardaydı. Gücün ve hızın
tarifini yeniden yapan In-Memory uygulamalar, OpenWorld’e
damgasını vuran açıklamalar arasında yer aldı. Artık teknoloji,
mühendislik dehasının kutuya indirgendiği, hayatımızı her
alanda çok hızlandırdığı bir sürece girdi. Aslında çok güzel
bir tesadüfle, OpenWorld 2013’ün bu yöndeki mesajları,
America’s Cup şampiyonluğu ile somutlaştı.”

seçiminden başlayarak, yerleştirme, hedef tanımlama,
çalışan sadakati gibi konuları kapsayan HCM (Human
Capital Management) ürünlerimiz bulunuyor. Bir
de eskiden CRM adı altında toplarken, bugün CX
(Customer Experience) adı altında topladığımız,
sadece müşterileri değil, müşterilerin bizi nasıl
gördüklerini de takip edebildiğimiz çözümlerimiz var.
En hızlı değişim ve dönüşüm hangi alanlarda
yaşanıyor?
YÜCE ERİM: OpenWorld 2013’te de gördüğümüz
gibi en hızlı ve devrimsel nitelikteki değişim ve
gelişim alanları CX ve HCM tarafında öne çıkıyor. Bu
değişimi pazar sürüklüyor, pazar talep ediyor. Sosyal
medyadaki hızlı tırmanış, sosyal medya etrafındaki
mobil iletişim alanları, CX tarafındaki gelişmelerin
önünü çok sağlam bir şekilde açmış durumda. Artık
sosyal medyada sizin ürünleriniz hakkında bırakılan
izleri zamanında toplayamazsanız, çok büyük cezalar
ödeyebilirsiniz. HCM tarafında ise artık X, Y, Z
nesilleri gibi internet ve bilgisayar teknolojileriyle içli
dışlı nesiller öne çıkıyor ve bunların yönetilebilmesi
çok fazla önem kazanıyor. Bu nesiller hem CX hem de
HCM tarafında pazarı sürüklüyor.
Dolayısıyla bu iki alanda yatırım yapılmasına
çok büyük bir mecburiyet oluşuyor. Mutsuz bir
müşterinin internet evreninin bir ucunda verdiği
bir not, sizin bütün hayallerinizi altüst edebiliyor.
CRM ayağında müşterinin algısını yönetebilmek bu
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nedenle bir sanat haline gelmiş durumda. Şimdi tabii
ister istemez sosyal medya ve müşterinin buluştuğu
ortam artık “Bulut” olduğu için, CRM tarafı bulut
teknolojileriyle şekilleniyor. Yine insan kaynaklarıyla
ilgili çözümlerin de bulut temelli olma eğiliminden
dolayı, HCM ve CX tarafındaki Oracle önerileri
giderek bulut ortamları tarafında kendisini güçlü bir
şekilde göstermeye başladı. EPM ve ERP alanlarında
da zaten doğal bir ürün gelişim döngüsü söz konusu.
Bütün bu alanlardaki gelişim, Oracle’ın iş
uygulamaları dışındaki alanlardaki gelişimiyle
nasıl etkileniyor?
YÜCE ERİM: Artık, Exa Ailesi diye bilinen
bütünleşik sistemlerin gücü kanıtlandı. Bu
gücün, Exa ürünlerinin tek kaynaklı olmasından
geldiğini de herkes fark etmeye başladı. Bu
nedenle OpenWorld’de geçtiğimiz senelerde daha
çok iş uygulamalarına yönelik hedefler, mesajlar
ve vizyonlar açıklanırken, bu sene daha çok şu
ana kadar çıtayı yükseltmek için geliştirdiği iş
uygulamalarının altını dolduracak teknolojilerin
anonslarına odaklanıldı.
Örneğin hepimiz Big Data’dan söz ediyoruz. Peki
Big Data’yı nasıl işleyeceksiniz? Çok büyük bir güç
ve hız ihtiyacı ortaya çıktı. OracleWorld’de bu yıl,
bize bu büyük gücü ve hızı sağlayacak teknoloji,
ürün ve çözümler ön saflardaydı. Gücün ve hızın
tarifini yeniden yapan In-Memory uygulamalar,
OpenWorld’e damgasını vuran açıklamalar arasında
yer aldı. Artık teknoloji, mühendislik dehasının
kutuya indirgendiği, hayatımızı her alanda çok
hızlandırdığı bir sürece girdi. Aslında çok güzel
bir tesadüften yola çıkarak şöyle bir analoji de
yapabiliriz: “OpenWorld 2013’ün mesajları, America’s
Cup şampiyonluğu ile somutlaştı.”
Yaptığınız bu analoji gerçekten çok ilginç
ve heyecan verici. Oracle Team USA’in
şampiyonluk başarısıyla, OpenWorld mesajları
arasında nasıl bir benzerlik kuruyorsunuz?
YÜCE ERİM: America’s Cup, bizim bulunduğumuz
zamanda San Fransisco’da koşuluyordu ve finali
de OpenWorld finaline denk geldi. Bildiğiniz gibi
Oracle’ın sponsor olduğu Amerikan takımı şampiyon
oldu. Geleneksel yelkencilik bakışından bugünün
teknoloji destekli yapılan yelkenciliğine bakarak
bu analojiyi yapabiliyoruz. Sonuçta yelken şişiyorsa
gidiyorsunuz... Yelkenini en güzel şişiren, en hızlı
gidiyor. Oracle Team USA’in kullandığı birtakım
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teknolojilerle, devasa yapıdaki 70 küsur feet
katamaran veya trimaranların denizin bir metre
üzerinde gidebilmesi ayarlanabiliyor. Bu ayarı
yapabilmek için yelkene ve birtakım halatların
üzerine yüzlerce sensör yerleştirilmiş durumda ve o
sensörler saniyede yaklaşık 8-10 datayı bir merkeze
gönderiyor ve işlenmiş data çok büyük bir hızla
ekipteki yelkene ayar yapan kişilerin ellerindeki,
kollarındaki birtakım cihazlara gönderiliyor.
Senin şu halatı biraz daha çekmen lazım, halatının
gerginliğinin en optimum şöyle olması lazım gibi
gerçek zamanlı komutlar veriliyor. Sonuç ortada.
Teknolojiyi en iyi kullanan ve bunu yaparken takım
ruhunu koruyan ekip kazandı!
İşte bu yaklaşım, bu mühendislik dehası, kullanım
açısından son derece basitleştirilmiş halde bize
sunuluyor. Oracle teknolojisi, geleneksel yarışı çok
ileri bir noktaya taşıyan bu yarışlarda kullanılıyor.
Big Data, verileri gerçek zamanlı işliyor ve dağıtıyor.
Üstelik de bunun bir ayağını daha üstleniyor.
Biliyorsunuz, eskiden bu tür yarışları televizyondan
izlerdik. Şimdi teknelerin içerisine yerleştirilen mini
kameralarla internetten yapılabilen bu yayın, pek
çok boyutuyla, yarışların tam içinden, her detayı
verebiliyor.
Bunun iş uygulamalarına yansımasını nasıl
kurabiliriz?
YÜCE ERİM: Aslında analoji şöyle devam etmek
durumunda: Artık hiçbir şey eskisi gibi değil!
Oracle’ın Başkanı Mark Hurd, konuşmasında
endüstrimizi bugün yönlendiren mobilite,
globalizasyon, Big Data, sosyal medya gibi
konulara değindikten sonra konuyu mevcut iş
uygulamalarına getirdi. Bu uygulamaların çoğu
15-20 sene öncesinde yazılmış uygulamalar ve
dünyada halen kullanılan uygulamalar. Kendimizi
15-20 sene öncesine götürelim. Facebook yok,
internet hayatımıza girmemiş, cep telefonu yeni
yeni giriyor, SMS dışında uygulama yok ve ötesi de
henüz düşünülmüyor zaten. Bugüne geldiğimizde
ise mevcut iş uygulamalarının hiç birisinin içine
bu teknolojiler gömülü değil, hepsi bu çemberin
dışında duruyor. Mark Hurd, bu konuda çok doğru
bir noktaya değindi ve “Bugün tüm bu uygulamalar
yeniden yazılmak zorunda, çünkü endüstriyi
yöneten, yönlendiren bu önemli olguların dışında
daha fazla bırakamayız iş uygulamalarını” dedi.
Özetle, globalleşememiş, çok-dilli olamamış, sosyal
medyayla ilgisiz, mobilize olamamış, Big Data’yı

kullanma özelliği olmayan iş uygulamalarının
daha fazla yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla,
iş uygulamalarının bunları kapsayacak şekilde
yeniden yazılması sürecine giriyoruz ve dünyayı
inanılmaz bir yenilik ve momentumun beklediğini
söyleyebiliriz.
Yani iş uygulamaları tarafında bir
“re-engineering” dönemi başlayacak
diyorsunuz değil mi?
YÜCE ERİM: Evet, dediğiniz çok doğru. Tüm
kurumlar kendi iş uygulamalarını re-engineering
sürecine sokmak zorundalar ve zaten Oracle gibi iş
uygulaması sunan şirketler de re-engineering için
uygun sunumlarla pazara kendilerini anlatmaya
çalışıyorlar.
İş uygulamaları, kendilerini bir evrime doğru
hızlı bir şekilde hazırlıyor. OpenWorld’de
konuştuğumuz bütün müşteriler, bu gelişimin
hızından çok mutlular, çünkü onlara kendilerini
geliştirme, yenileme şansını veren bir aşama bu.
Kimsenin eskisi gibi senelerce bir bankacılık
uygulama paketi yazma lüksü yok. Pazar
beklemiyor, hepimizin müşterisi günden güne
değişiyor. Dolayısıyla her kuruluş uçtan uca çok
hızlı ve çevik olmak zorunda.
Bulut tarafını nasıl değerlendiriryorsunuz?
YÜCE ERİM: Türkiye’de özel sektör bulut
konusunda daha cesur. Projeler hızlanarak o
tarafta ilerliyor. Özellikle CRM ve sosyal medya
tarafı çok canlı ve insan kaynakları da bu
konuda görülen bir heyecan içerisinde. Oracle
Veritabanı 12c’nin duyurusu da bu heyecanı
destekliyor.
OpenWorld’e tekrar dönecek olursak,
Oracle yeni bir döneme girdi diyebilir
miyiz?
YÜCE ERİM: Bundan sonra bir süre sarsıcı
duyurular gelmeyecektir. Çünkü Oracle
geçtiğimiz 10 yıllık stratejisini çok net bir
şekilde koydu ve uyguladı. Parçaları tamamladı,
satın alımlarla yaptığı yatırımları, Ar-Ge
yatırımlarıyla birleştirdi, bunu inovasyona
dönüştürdü, bütünleşik sistemleri ve pek
çok yeniliği bu sinerjiyle duyurdu. Artık
bundan sonra yapılacak bütün hamle ve
duyurular ‘teknik’ tarafta olacaktır. In-Memory
teknolojisinde olduğu gibi.

34. AMERICA’S
CUP’IN ŞAMPİYONU
TEAM ORACLE USA
Daha önceki bir yarışta sahne-arkasında yapılan teknik bir ihlal yüzünden iki puanlık bir cezanın ekstra yüküyle
mücadeleye başlayan Oracle Team USA için, üç sene önce kazandıkları unvanı korumak elbette kolay olmayacaktı,
fakat rakipleri olan Emirates Team New Zealand’ın önceki hafta 8-1’lik bir üstünlük sağlayıp kupayı kazanmak için
yalnızca bir zafere ihtiyaç duyacak konuma gelmesi ve Amerikalı ekibin neredeyse hiç puan almaması sonucunda,
bunu başarmak neredeyse imkânsız görünüyordu. Fakat Oracle Team canını dişine taktı… Ve yarışlar birbirini
kovalarken, muhteşem AC72’leriyle günbegün biraz daha fazla hız almayı başardılar.
San Francisco Körfezi’nde gerçekleşen
34. America’s Cup, OpenWorld 2013
etkinliği ile yakın tarihlerde düzenlendi.
Rüzgar şartlarını izleyerek konum
almasını sağlayan teknolojik bir sistem ve
yine teknoloji harikası bir AC72 kullanan
Oracle Team USA, gerçek bir takım oyunu
sergiledi.
Son güne 8-8’lik skor eşitliğinde girilen
America’s Cup’ta tam anlamıyla bir final
yaşanarak, son yarışı Oracle Team USA,
Emirates Team New Zealand’a 500 metre
fark atarak kazandı ve 162 yıllık kupanın
ikinci defa sahibi oldu.
En son 2010 Şubat ayında, İspanya
Valencia’da kupaya uzanan Spithill ve
Oracle Team USA, seride 8-1 geriye
düşmesinin ardından, tarihi bir geri dönüş
gerçekleştirdi. 8-1’de Emirates’in kupa için
sadece bir yarış kazanması yeterliyken,

art arda gelen Oracle galibiyetleri
Emirates’i git gide bir çıkmazın içine
sürükledi.
Teknesi her geçen gün daha da hızlanan
Oracle, son hafta orsa seyirde 3032 knotlarda hydrofoil ederek, daha
önce America’s Cup’ta görülmemiş bir
performans sergilemeye başladı. Üst
üste 7 yarış kazanan Oracle, şampiyonluk
heyecanını son güne kadar taşımayı
başardı.
Yarışların 15. günü, artık skor 8-8’di ve
kupa, yapılacak son yarışa kalmıştı. Son
yarışa avantajlı pozisyonda başlayan ekip
Emirates oldu. Geride kalan bir hafta
boyunca başardığı tarihi geri dönüşe adeta
bir gönderme yapan Oracle ise geriye
düşmesine rağmen uyguladığı mükemmel
taktikle son tura girilirken Emirates’i geride
bırakmayı başardı. Son ayakta git gide

arayı açmayı başaran Spithill ve ekibi finişe
girerken, Emirates’e 500 metre fark açtı ve
onları bekleyen binlerce taraftarın önünde
America’s Cup’ın sahibi oldu.
9-8’lik skorla kupayı alan Oracle’ın aldığı
penaltı yüzünden iki puanı silinmişti. Bu
durumda aslında 11 yarış kazanan Oracle
Team USA’in skipper’ı Spithill bu kupanın
başka türlü kazanılamayacağının altını çizdi.
Spithill “Fantastik bir yarış geçirdik. Geriden
geldik ve ekibim yüreğini ortaya koydu. Tek
başınıza aslında hiçsiniz ancak bir takım
olarak mükemmelsiniz. Skor 8-1 iken adeta
namlunun ucundaydık ancak ekibim soğuk
kanlılığını korudu ve zoru başardı. San
Francisco’ya teşekkürler” dedi.
Yarışlar boyunca America’s Cup köyünü bir
milyon kişi ziyaret etti. Yüz binlerce kişi de
yine yarışlar boyunca AC72’leri görebilmek
için çevre koylarda toplandı.
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“Kendi vizyonunu ‘trend’e
dönüştüren Oracle,
açık ara endüstri lideri”
Oracle OpenWorld 2013, donanım tarafında işlemci seviyesinde gerçekleştirilen çok
önemli duyurularla dikkat çekti bu yıl. Türkiye ve Orta Asya Donanım Satış Direktörü
Serdar Sayar, özellikle bir kaç ay önce SPARC M5 ve T5 sunucu duyurularıyla endüstriyi
sarsan Oracle’ın, OpenWorld’de üzerine SPARC M6 bazlı sunucuları da duyurması ile
büyük bir heyecan yaşandığını vurguluyor. İnovasyona yaptığı yatırımın gücünü aynı
yıl üç çip duyurusuyla bir gövde gösterisine dönüştüren Oracle, açık ara lideri olduğu
endüstrinin trend belirleyicisi olarak ilerlemeye devam ediyor.

Bu yıl donanım tarafında çok önemli teknik
duyurular yapıldı. Bu duyurulara geçmeden
önce Oracle OpenWorld hakkındaki genel
izlenimlerinizi alabilir miyiz?
SERDAR SAYAR (Türkiye ve Orta Asya
Donanım Satış Direktörü, Oracle): Yaklaşık olarak
üç yıldan bu yana Oracle OpenWorld etkinliklerine
katılıyorum. Üç sene önce inovasyonla liderlik
iddiası ortaya koyuldu. Endüstrinin en büyük Ar-Ge
bütçelerinden birine sahip olan Oracle, bu zaman
içerisinde yatırımı inovasyona, bunu da liderliğe
dönüştürdüğünü gösterdi.
İlk inovasyon bütünleşik sistemlerle (Engineered
Systems) geldi. Exa Ailesi giderek genişledi, üst
üste yeni ürün duyuruları yapıldı. Artık yeni bir
dil konuşuluyordu. Yazılım-donanım birlikte en
verimli şekilde çalışabilecek olan teknolojilere
yapılan yatırım, kullanıcılarımız tarafında büyük bir
verimliliğe, yer ve bakım maliyetlerinde ise önemli
tasarrufa imkan verdi. Oracle kendi vizyonunu
endüstrideki diğer teknoloji sağlayıcılarda da
benimsenen bir trende dönüştürdü. Ancak, Oracle
oyuna çok erken başlamış ve çok ciddi yol almıştı. Bu
nedenle Exadata, Exalogic, SuperCluster, Exalytics,
Big Data’da oluşan bütünleşik sistem ailesinin tümü
göz önüne alındığında Oracle’ın düzeyine erişmek
halen kimse için mümkün olmadı.
14
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Peki Oracle için şimdi sırada ne var?
SERDAR SAYAR: Şimdi Oracle daha da ilginç bir
aşamaya geçti. Artık yazılımı sistem seviyesinden işlemci
seviyesine indirmeye başladı. Bu ne demek? SPARC
işlemcilerde silikon katmanında Oracle yazılımlarının,
Oracle Veritabanı’nın, Java kodunun kritik performans
gerektiren parçalarını çok daha hızlı çalıştırıyor olması
demek. Böylelikle Oracle yazılımı veya Java kodu ile
geliştirmiş olduğunuz bir yazılım SPARC işlemcileri
üzerinde çok daha hızlı çalışıyor olacak.
Daha önce söz edilen bütünleşik sistemlerdeki
özelliklerden farklı bir yaklaşımdan mı söz
ediyoruz?
SERDAR SAYAR: Temel olarak farklı olmakla birlikte,
önce duyurulan bütünleşik sistemler dünyasının
tüm avantajlarını da kullanabilecek yeni bir aşama
aslında bu. Oracle daha önce Exadata ve SuperCluster
bütünleşik sistemlerinde “Smart Scan” ile “Smart Flash
Cache” ve ayrıca veriyi sıkıştırarak saklama (Hybrid
Columnar Compression) teknolojileri sayesinde,
performansta çok büyük bir atılım gerçekleştirdi.
Oracle OpenWorld 2013’te ise bütün bu özelliklerin
yanına kodun çipin içinde çalıştırılmasını sağlayan
yeni bir teknoloji tanıtıldı. Performansı daha da
yukarıya taşıyacak SPARC M6 işlemcisi ve bununla
geliştirmiş olduğumuz 32 işlemciye ölçeklenebilen

Big Memory sunucusu “M6-32” duyuruldu. Bu
OpenWorld’e katılan bizler için çok heyecan verici
bir gelişme oldu. M6-32 12 core işlemcileri sayesinde
toplam 384 “core”a ölçeklenebilen ve her bir core’da
8 düğüm (thread) çalıştırabildiği için 3072 düğümü
aynı anda çalıştırabilecek lider bir sunucu. M5 ve T5
tabanlı işlemci ve sunucuları henüz geçtiğimiz Nisan
ayında duyurmuştuk. Endüstride şu anda aynı anda iki
işlemcisini duyuran başka bir teknoloji üreticisi yokken,
bununla da yetinmeyip altı ay sonrasında, M ailesi
ürünlerimizde M5 işlemcinin iki katı hızında yeni bir M6
işlemcisi duyurduk.
Peki, Oracle bunu neden böyle yaptı?
SERDAR SAYAR: Oracle, veri merkezlerinde maliyet
optimizasyonu ve basitlik için ciddi yatırım yaptığını ve
bunun sonuçlarını başarılı bir şekilde aldığını gösteriyor.
İddiamız ve endüstriye sözümüz, her yeni jenerasyon
işlemcide bir öncekine göre iki katı daha yüksek
performans elde etmekti. Üç yıllık yolculuk sonucunda şu
anda endüstride işlemci bazında hem performans olarak,
hem de fiyat/performans olarak lider durumdayız.
Her BT uzmanının hayalinde olan şeyi yapıyoruz. Bütün
bu altyapıda fiyat/performans ve performans olarak
yukarıda olmanın iki avantajı bulunuyor. Kuruluşlara,
şimdiye kadar hayal ettikleri ama performans nedeniyle
yapamadıkları işlemleri yapabilme yetisi sağlayabiliyoruz

SERDAR SAYAR
Donanım Satış Direktörü
Türkiye ve Orta Asya

ya da daha fazla konsolidasyon ile daha ufak alanda daha
düşük maliyetlerle işini daha az maliyetle yapabilme
avantajı sunabiliyoruz. Dolayısıyla burada kuruluşların
tercihi hangi yöndeyse, ona göre güncel teknolojinin
kullanılabilmesi mümkün. Oracle, rakiplerine karşı
vermiş olduğu inovasyon mücadelesinde Nisan ayında
yaptığı yeni ürün duyuruları itibariyle bir adım ilerideydi,
şu anda ise bu arayı daha da açmış bulunuyor.
SPARC M6-32 sunucusu 32 TB RAM belleği,
endüstrideki en büyük belleği destekleyen sunucu
sistemi. Özellikle veri miktarı ve hızının çok arttığı göz
önünde bulundurulduğunda, In-Memory kavramının
önümüzdeki dönemin gittikçe önem kazanacağı
aşikar. İşte SPARC M6 ve Solaris işletim sistemi bunun
altyapısını oluşturuyor. SPARC M6-32 3TB /sn sistem
veriyolu hızı ve 1 TB/sn I/O veriyolu hızıyla şu anda
endüstrinin en hızlı sunucusu. Aynı zamanda yeni
gelecek In-Memory Oracle Veritabanı özelliklerini de
çalıştırabilecek şekilde tasarlandı.
Güzel olan bir diğer nokta ise M6 işlemcisinin bundan
sonraki SuperCluster bütünleşik sistemlerinde de
kullanılacak olması.
In-Memory bize neyi sağlayacak?
SERDAR SAYAR: Özel ve genel bulut altyapılarında
çok yoğun kapasite ihtiyaçlarına, yüksek hızla hizmet
verebilme gereksinimlerine cevap verebilecek altyapıyı

sağlamak üzere Oracle 12c için In-Memory opsiyonu
duyuruldu. Yeni opsiyon sayesinde veritabanının
erişiminde, hem sıra hem de satır bazında, birbirine
tutarlı olarak tutulacak in-memory formatları
sayesinde, analitik rapor performansında 100 kata
yakın, OLTP formatında da 2 kata yakın iyileştirme
hedefleniyor. Ürün önümüzdeki yıl itibarı ile piyasaya
sunulacak olsa bile, M6-32 32 TB RAM belleği ile
şimdiden buna hazır olarak tasarlandı.
Tabii bu gelişmelerin arkasında, beraber çalışarak öncü
tasarımlara imza atan Oracle’ın yazılım ve donanım
ekipleri yer alıyor. Yazılımın birtakım özelliklerinin
donanıma daha tasarımlar bitmeden entegre ediyor
olması bize bu gücü veriyor. İşlemci tasarımı,
bugünden yarına olan bir çalışma değil. Bir işlemcinin
hayata geçmesi için yaklaşık olarak üç-dört yıllık
bir süreçten bahsediyoruz. Üç-dört yıl önce, “Oracle
donanıma yatırım yapacak mı yapmayacak mı?” diye
pek çok spekülasyon dile getirildi. Larry Ellison’un en
çok arzuladığı şeylerden biri, endüstrinin en hızlı çipini
tasarlamaktı ve bunu da başardı. Şu anda yaklaşık
olarak Oracle’da 80’e yakın yazılım ve donanım
ürünü var. Bu ürünlerin hepsi kendi alanlarında lider
konumdadır.
Oracle’ın amacı, her ürünü tek başına en yüksek
performanslı ürün haline getirmenin yanı sıra Oracle
yazılım ürünlerini en hızlı çalıştırabilecek altyapıyı

oluşturmak. Ar-Ge yatırımlarını da bunun üzerine
odaklıyor.
Ancak, aynı zamanda bu ürünler rakip ürünlerle
beraber çalıştığında ortaya çıkacak performans/maliyeti
de optimize etmeyi hedefliyor. Oracle, ister hibrit
ortamlarda farklı platformlar kullanarak, ister tamamen
kendi katmanları üzerinde çalışarak da olsa, en iyi
maliyetleri en yüksek performansla buluşturuyor, sahip
olma maliyetini aşağı çekebilme misyonunu yerine
getiriyor. Dolayısıyla her iki tarafta da şu anda Oracle
çok ciddi şekilde inovasyon yatırımına devam ediyor ve
bunu da endüstride kimsenin yapamadığı kadar hızlı
gerçekleştiriyor.
SuperCluster tarafında değerlendirmeleriniz
nasıl?
SERDAR SAYAR: SuperCluster hem veritabanı
hem de orta katmandaki uygulamaların aynı ortamda
çalıştırılabildiği genel amaçlı bir konsolidasyon
platformu. Geçtiğimiz Nisan ayında T5 tabanlı
SuperCluster duyurumuzu yapmıştık. Ürün çok
başarılı ve yüksek performanslı bir ürün olarak ortaya
çıktı ve Türkiye’de de hemen satılmaya başladı.
Oracle geçtiğimiz ay içerisinde ise M6-32 sunucusu
tabanlı, SuperCluster M6’yı duyurdu. Bu şimdiye
kadar duyurulmuş, en büyük, en hızlı ve en fazla
ölçeklenebilir bütünleşik sistem. SuperCluster M6,
2013 LinkPlus
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görev kritik tüm veritabanı ve uygulamaları, konsolide
veya özel bulut ortamlarında çalıştırılabilecek, 32
işlemci ve 32 TB bellek ile çığır açacak bir In-Memory
uygulama performansı sağlama vaadiyle geliyor.
IDC’ye göre 2015’te yaklaşık 5.6 Zetabyte data
üretileceği göz önüne alınır ve Hadoop sayesinde
sosyal medya dahil olmak üzere “unstructured”
veri kaynaklarından daha hızlı veri akışı sağlayacağı
düşünülürse; kurumların anlık karar verebilme
yetkinliklerinin artırılması baskısıyla birlikte SPARC
M6’de desteklenen In-Memory computing kavramının
önümüzdeki dönemde daha popüler olacağı açıktır.
Türkiye’de tüm kurumlara planlamalarını bu çerçevede
gözden geçirmelerine yardımcı olabilecek danışmanlık
hizmetleri sunmaktayız.

SERDAR SAYAR
Donanım Satış Direktörü
Türkiye ve Orta Asya

Oracle kendi
vizyonunu endüstrideki
diğer teknoloji
sağlayıcılarda da
benimsenen bir trende
dönüştürdü. Ancak,
oyuna çok erken
başlayan ve çok ciddi
yol alan Oracle’ın
düzeyine erişmek halen
kimse için mümkün
olmadı.
16

LinkPlus 2013

SuperCluster nerelerde kullanılmak üzere tercih
ediliyor?
SERDAR SAYAR: Bulut altyapılarında olduğu gibi
konsolide platform arayışında olan müşterilerde
kullanılıyor. Exadata, veritabanı konsolidasyonu
için; Exalogic, orta katman konsolidasyonu için;
SuperCluster ise hem veritabanı hem orta katman
konsolidasyonu için kullanabileceğiniz, üzerinde
uygulamalar da dahil hepsini beraber kurabileceğiniz
bir konsolidasyon platformu olarak tercih ediliyor.
Exalytics’in yeni sürümünden de söz edebilir
misiniz?
SERDAR SAYAR: OOW’de SPARC T5-8 tabanlı
Exalytics’in iddialı yeni versiyonunu da duyurduk.
Exalytics T5-8, 4TB belleği, 128 core SPARC T5
işlemcisi ile özellikle yüksek sorgu performansı ihtiyacı
olan müşterilerin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün.
Exalytics
T5-8 önceki jenerasyona göre 3 kat daha fazla mobil
BI kullanıcı desteğinin yanı sıra, EPM için 6 kat,
analitik uygulamalar için ise 20 kata varan hızlanma
sağlayabilmekte. Bir diğer deyişle 25.000 BI ve 2.000
planlama kullanıcısını aynı anda destekleyebilecek
kadar ölçeklenebiliyor. Bu kadar kullanıcıyı
desteklemesi aslında kurumlara tüm raporlama,
planlama ve analiz yazılımlarının, artık entegre tek
bir veri üzerinde birlikte çalışabilmesi imkanı veriyor.
Ayrıca, Exalytics T5 hızı sayesinde, artık daha mobil
hale gelen kurumların kullanıcılarının, mobil cihazları
üzerindeki hızlı performans beklentileri için de ideal
bir raporlama platformu. Bunun yanı sıra, 3.2 TB flash
cache ise kullanıcıların anlık “What if” analizlerini
daha büyük veriler üzerinden ve çok daha detaylı
olarak yapabilmesini sağlıyor. Exalytics T5 hızı
sayesinde, artık daha mobil hale gelen kurumların
kullanıcılarının, mobil cihazları üzerindeki hızlı

performans beklentileri için de ideal bir raporlama
platformu.
Son olarak, ZS3 depolama ürün ailesinden de söz
edebilir misiniz?
SERDAR SAYAR: OOW’de başka bir duyurumuz da
yeni jenerasyon ZS3 ürünüydü. ZS3 endüstride Oracle
yazılımları için optimize edilen, uygulama farkındalığı
olan ilk ve tek disk ürünü. Oracle Inteligent Storage
Protocol adlı bir teknoloji ile, veritabanı uygulamasıyla
diskin konuşması ve ZS3 depolama biriminin otomatik
olarak “tune” edilmesi sağlanıyor. Sadece bu bile
DBA’lerin disk “tuning” için harcadığı eforun %65
oranında azaltılması anlamına geliyor. Bunun yanı
sıra sadece Oracle depolama ürünlerinde Oracle
Veritabanı’nın 10-50 kat arasında sıkıştırılmasını
sağlayan HCC özelliği ve veritabanında kolaylıkla
kopyalama, yedekleme yönetimini sağlayan SnapShot
Utility özellikleri ile depolama konusundaki yönetim
için harcanan çabalar önemli ölçüde kolaylaşıyor.
Veritabanı ile konuşabilen bir disk ünitesi...
SERDAR SAYAR: Aynen öyle ve bu endüstride bir
ilk. Kullanıcılara bunun getirmiş olduğu çok büyük
bir performans avantajı sunuluyor, hem de zahmetsiz.
Sizin yerinize, diskiniz veritabanınızla birlikte çalışıp,
görevi yerine getiriyor.
Bunun yanı sıra, kullandığı güçlü kontrol katmanı
sayesinde ZS3 ürünü 17.224 MBPs ile SPC-2
performans liderliğini de elinde tutuyor. Üstelik de
en yakın rakibine göre ciddi bir toplam sahip olma
avantajını birlikte sunuyor.
Dolayısıyla ZS3 Ailesi’nin; hem ürünün tek başına
çalışabilmesi hem de ürünün entegre olarak Oracle
Veritabanı ile beraber çalışabilmesi anlamında çok
büyük artıları bulunuyor.
Bütün bu duyuruların ışığında Oracle
OpenWorld’de katılımcılara ne mesaj verdi?
SERDAR SAYAR: Oracle, önümüzdeki dönemde
de çok ciddi şekilde endüstrinin ihtiyacını uçtan
uca sağlayabilecek bir şirket olduğunu, endüstride
kimsenin anlamadığı kadar Veri Merkezi konusuna
hakim olduğunu gösterdi.
Yazılım ve donanım ekiplerinin birlikte çalışarak, disk,
işlemci, sunucu, bütünleşik sistem alanlarının her
birinde inovasyonun değerini gösteren ürünleri arka
arkaya duyurdu.
Oracle, bulut bilişim alanında hem düşük toplam sahip
olma maliyeti hem de yüksek performans konusundaki
liderliğini pekiştirerek arayı açmaya çok ciddi bir
şekilde odaklandığını bu etkinlikte kanıtladı.

Infotech, OpenWorld 2013’te
“En Yenilikçi Ürün” ödülünü aldı
“Oracle Orta Katman
ürünleri dalında en
yenilikçi ürün seçilerek
global bir ödül almış
olduk. Bu ödülü, yenilikçi
yaklaşımımızın Oracle
tarafından global olarak
tescillenmesi olarak
görüyor ve bize her
zaman yardımcı olan
Oracle Türkiye ekibine çok
teşekkür ediyoruz.”
ALİ UFUK PEKER CEO - Infotech

O

racle OpenWorld 2013 etkinliğinde
düzenlenen “2013 Oracle Excellence
Awards” (Oracle Mükemmellik
Ödülleri) kapsamında, “Oracle
Application Development Framework (Fusion
Development)” kategorisinde, InfoMobil ürünü
ile Fusion Middleware İnovasyon Ödülü’ne layık
görülen Infotech, mobil servislerine getirdiği
inovatif yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
Makineler arası iletişimin (M2M) internet ve
mobil iletişim dünyasını hızla büyüttüğüne,
mobil altyapı geliştikçe işlenmesi ve
yorumlanması gereken veri miktarının katlanarak
arttığına dikkat çeken Infotech CEO’su Ali Ufuk
Peker, mobil başına düşen her türlü maliyetin
düşürülerek daha fazla mobil servis sunulması
gerektiğine dikkat çekiyor.
Bu amaçla InfoMobil ürününü tamamen Oracle
altyapısında çalışacak şekilde yeniden tasarlayan
Infotech, Oracle ADF ile geliştirdiği ürünü
Oracle’ın Exa Ailesi için optimize etti. Yenilenen
InfoMobil, Oracle Veritabanı ve WebLogic

Infotech, Oracle OpenWorld 2013 etkinliğinde düzenlenen “2013 Oracle Excellence Awards” (Oracle
Mükemmellik Ödülleri) kapsamında, “Oracle Application Development Framework (Fusion Development)”
kategorisinde “Fusion Middleware İnovasyon Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü, Oracle Mobilite ve Ürün
Geliştirme Araçlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Tonas, Infotech CEO’su Ali Ufuk Peker’e ve
Infotech CTO’su Kerem Par’a takdim etti.

dışında Oracle’ın lokasyon bazlı teknolojilerini de
kullanıyor.
Bu yatırımlar ile sistem kapasitesinin 10
katına kadar büyüdüğü, mobil başına düşen
BT harcamasının yarıya kadar düşürüldüğü,
müşterilerin kompleks raporlara erişiminin ise 88
kata kadar hızlandığı belirtiliyor.

InfoMobil Hakkında
Infotech CEO’su Ali Ufuk Peker, ödüllü
InfoMobil ürünü hakkında şu bilgileri veriyor:
“InfoMobil ile 5 bin araç ve yüzlerce deposu
olan kuruluşlardan tek bir motosikleti olan su
bayisine kadar çok çeşitli müşterimizin kritik iş
süreçlerine destek veriyoruz. Bu ürün, çok değişik
özellikte ve markada mobil donanımı, dünyanın
%68’ini kapsayan harita kullanımını, çok
dil seçeneğini, binlerce kuruluşu destekliyor.
Sensörlerden topladığımız veriyi, müşterimiz için
doğrudan değere dönüştürüyoruz. Günlük işlem
sayısı orta boy bir bankanın işlem sayısına eşit.
Ürünümüzü Oracle altyapısına geçirerek, tek bir

teknoloji sağlayıcıya taşımış olduk. Bu sayede
bilişim altyapısını basitleştirdik ve hızla artan
kapasite ihtiyacımızın maliyetini düşürerek, bu
ihtiyacı kolayca karşılamayı sağladık. Ürünümüz,
trafik bilgisi ile optimizasyon, sürücü risk
değerlendirme, navigasyon entegrasyonu ile
araç yönlendirme gibi bir çok inovatif özelliği
barındırmakla kalmıyor; kullanıcının görmediği
fonksiyonel olmayan ihtiyaçları da Oracle
teknolojileri ile güvenli ve yüksek
performanslı ama basit bir şekilde karşılıyor.
Bu yaklaşım hem Oracle hem de müşterilerimiz
tarafından oldukça yenilikçi bulundu.
Ürünümüz, 2012 yılı başında yeni çıktığında,
Türkiye’de operatör tarafından en iyi kurumsal
uygulama seçilmişti. Bu yıl da Oracle Orta
Katman Ürünleri dalında en yenilikçi ürün
seçilerek global bir ödül almış olduk. Bu ödülü,
yenilikçi yaklaşımımızın Oracle tarafından global
olarak tescillenmesi olarak görüyor ve bize her
zaman yardımcı olan Oracle Türkiye ekibine çok
teşekkür ediyoruz.”
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Bulut teknolojilerine daha fazla
Bulut ortamı için
tasarlanan Oracle
Database 12c, BT
kaynaklarının daha
verimli kullanılmasını
sağlarken, aynı
zamanda servis
seviyelerinin
yükseltilmesine de
olanak tanıyor.
Çok-kiracılı
(multitenant) bir
mimariye dayanan,
çok sayıda iyileştirme
ve yeni özellik içeren
Oracle Database

ORACLE
DATABASE 12c

B

ir önceki 11g sürümünde grid

bulutları oluşturarak BT süreçlerinin

teknolojilerine vurgu yapan

karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltmak

Oracle Veritabanı, bu kez

isteyen kuruluşlar ve SaaS (Servis Olarak

herkesin merakla beklediği 12c

Yazılım) sağlayıcıları için büyük avantajlar

ile bulut teknolojilerini öne çıkarıyor. BT

sunuyor.

kaynaklarının daha verimli kullanılmasını

Bu yazıda, Oracle Database 12c’yi kolayca

çok kolaylıkla, herkesi

sağlarken, servis seviyelerini daha fazla

bulut ortamına bağlamaya yardımcı olacak

yükseltmeye olanak tanıyan çok-kiracılı

bazı yeni özelliklerin yanı sıra, kuruluşların

bulut teknolojisine

(multitenant) mimari ile gelen Oracle

Oracle veritabanı yatırımlarından yüksek

daha fazla

Database 12c, çok sayıda iyileştirme ve

geri dönüşler almaya devam etmeleri için

yeni özellik içeriyor.

depolama alanı yönetimi, erişilebilirlik,

Oracle Database 12c, sağladığı pek çok

güvenlik, ‘big data’ desteği ve veritabanı

kolaylıkla, herkesi bulut teknolojisine

yönetimi alanlarında yapılan diğer

daha fazla yaklaştırırken, özel veritabanı

iyileştirmeler hakkında da bilgi veriliyor.

12c, sağladığı pek

yaklaştırıyor.
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yakınlaşma zamanı:

Veritabanı Bulutlarına Geçiş

konuşlandırılmasına izin vererek, donanım

dağılımı sağlıyor ve otomatik replikasyon

Sektörel araştırmalar, pek çok şirketin BT

arızalarına veya planlanmış kesintilere karşı

yeniden yapılandırması ve yeniden

departmanının bulut ortamına geçiş için ilk

hata toleransı sunuyor. 10 yılı aşkın bir süre

senkronizasyon özellikleriyle disk hatalarına

adımları zaten atmış olduğunu gösteriyor.

önce Oracle veritabanı ortamlarına sunulan

karşı koruma sağlıyor.

Çünkü bulut bilişim, BT ekiplerinin uygulama

bu seçenek, veritabanı yüklerine yönelik ‘grid

iş yüklerindeki ve iş ihtiyaçlarındaki

computing’ yöntemini popüler hale getirdiği

+

değişikliklere daha hazır olmasına olanak

gibi, OLTP (çevrimiçi işlem yürütme) ve veri

MACHINE, OLTP, Veri Ambarı ve karma

tanıdığı gibi, BT süreçlerinin karmaşıklığını

ambarı uygulamalarını güvenilir ve etkili

veritabanı yükleri karşısında olağanüstü

ve maliyetlerini de azaltıyor. Aslına bakılırsa,

bir biçimde dağıtık hale getiren bir sistem

bir veritabanı performansı sunuyor. İlgili

birbiri ardına çıkan Oracle sürümleri,

olarak veritabanı bulutları için ideal bir zemin

yazılımları, sunucuları ve depolama

aşağıda belirtilen yeniliklerle kuruluşların

oluşturdu.

cihazlarıyla birlikte önceden konfigüre

bulut üzerindeki veritabanı servislerini

ORACLE EXADATA DATABASE

edilmiş bir paket olarak gelen Oracle Exadata

standartlaştırmalarına, konsolide etmelerine

+

ve otomatik hale getirmelerine yardımcı

MANAGEMENT, Oracle Database dosyaları

sistemin kolaylığıyla, veritabanlarını bulut

oluyor.

için dosya sistemi ve disk/hacim yönetim

üzerinde konsolide etmek için Oracle Real

özellikleri sunuyor ve veritabanı bulutları

Application Clusters (RAC) kümelendirme

için depolama alanı konsolidasyon ve tahsis

yazılımını, Oracle Automatic Storage

CLUSTERS, veritabanlarının sunucu

süreçlerini basitleştiriyor. Ayrıca, yenilikçi

Management veritabanı depolama yönetim

havuzları arasında şeffaf bir biçimde

dengeleme özelliği sayesinde, eşit bir I/O

yazılımını ve Intelligent Oracle Exadata

+

ORACLE REAL APPLICATION

ORACLE AUTOMATIC STORAGE

Database Machine, özel olarak tasarlanmış bir
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Bulut için
geliştirilen
kolaylıklar

Storage yazılımını (akıllı depolama yönetim

izolasyon ve kaynak kontrol olanaklarını

yazılımı) içeriyor.

da barındırıyor. Bu yeni mimaride, tek bir
çok-kiracılı konteyner veritabanı, çok sayıda

+

Oracle Database 12c, özel veritabanı
bulutları oluşturarak BT süreçlerinin
karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltmak
isteyen kuruluşlar ve SaaS (Servis
Olarak Yazılım) sağlayıcıları için büyük
avantajlar sunuyor.
İşte kuruluşların bulut teknolojisinden
daha iyi yararlanabilmeleri için Oracle
Database 12c’nin sağladığı kolaylıklar...

Çok sayıda veritabanı, çok-kiracılı
konteynerler içerisinde konsolide
edilebiliyor.
Verilere, kullanım şekillerine göre
otomatik depolama ve sıkıştırma
optimizasyonu uygulanıyor.
Maksimum Erişilebilirlik
Mimarisi (Maximum Availability
Architecture) sayesinde sürekli,
kesintisiz erişim sağlanıyor.
Kurumsal verilerin güvenliği için
çok kapsamlı, çok boyutlu bir
savunma stratejisi uygulanıyor.
Büyük Verilerin veritabanı içinde
analizi çok daha basit hale
getiriliyor.
Merkezi yönetim konsolu
Enterprise Manager Cloud Control
sayesinde veritabanı bir servis
olarak (Database as a Service)
hayata geçirilebiliyor.
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ÇOK-KİRACILI MİMARİ, veritabanı

‘tak-çıkar’ veritabanı içerebiliyor. Uygulamalar,

bulutlarının kurulum ve yönetimini

çok-kiracılı bir konteynere konsolide edilen

kolaylaştırıyor ve kuruluşların bulut bilişimin

veya ‘takılan’ her bir veritabanını mevcut

sunduğu kaynak paylaşımı, yönetim esnekliği

Oracle veritabanlarında olduğu gibi görüyor

ve maliyet tasarrufu avantajlarından en iyi

ve tanıyor. Tak-çıkar veritabanlarına erişim

şekilde yararlanmalarına olanak tanıyor.

de mevcut Oracle veritabanlarına erişimden
farksız. Veritabanı yöneticileri, konsolide

Kolay Veritabanı
Konsolidasyonu

veritabanları arasında mevcut kaynakların
önceliğini de kontrol edebiliyorlar.

Bulut ortamına geçişin temel adımlarından

Pluggable (tak-çıkar) veritabanı sistemi, daha

biri olan veritabanı konsolidasyonu, mevcut

önce ayrı sunuculara konulması gereken

donanım ve yönetim kaynaklarının en etkin

veritabanlarını birbirinden ayırarak, yüzlerce

şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

veritabanının tek bir RAC ortamı üzerinde

BT departmanlarının yüksek geliştirme

konsolide edilebilmesini sağlıyor.

ve yönetim maliyetleriyle karşılaşmadan
ulaşmaları oldukça zorlu olabiliyor.

Oracle Database 12c
Sürümüne Yükseltme

Çoğu BT departmanı bu nedenle sunucu

Oracle kullanıcıları, Oracle Database

sanallaştırmasına giderek, bir sunucu üzerinde

12c’nin çok-kiracılı yeni mimarisine terfi

birden fazla Oracle oturumu çalıştırıyor veya

edebilecekleri gibi, mevcut mimarilerini

şema konsolidasyonu (schema consolidation)

koruyarak da yeni sürüme geçebiliyorlar.

yöntemiyle Oracle veritabanlarını birleştiriyor.

Mevcut Oracle veritabanlarını yükselterek

Bu yaklaşımların her biri sınırlı bir fayda

çok-kiracılı konteynere ‘bağlama’ işlemi de son

yaratırken, maliyetlerin ve karmaşıklığın

derece basit.

artmasına neden olabiliyor.

Kullanılan veritabanı sürümüne ve diğer

yüksek seviyede veritabanı konsolidasyonuna

tercihlere bağlı olarak çeşitli yükseltme

Yeni Çok-kiracılı Mimari

yolları ve araçları sunuluyor. Oracle Database

Bulut ortamı için tasarlanmış olan Oracle

11g Release 1 ve Release 2’den ve Oracle

Multitenant, konsolidasyonu kolaylaştıran

Database 10g Release 2’den doğrudan

ve mevcut uygulamalarda değişiklik yapmaya

yükseltme mümkün. Yükseltme işlemleri

gerek kalmadan şema tabanlı konsolidasyon

tamamlandığında, yükseltilen veritabanları

kadar yüksek bir konsolidasyon yoğunluğu

kolayca çok-kiracılı bir konteynere

sunan yeni bir mimari sunuyor.

bağlanabiliyor.

Oracle Database 12c Enterprise Edition

Oracle Database 10g Release 1 veya önceki

ile sunulan Oracle Multitenant, pek

sürümleri kullananlar ise verilerini Oracle

çok veritabanını tek bir veritabanı gibi

Database 12c’ye taşımak için Oracle

yönetmenin getirdiği tüm faydaları içerdiği

GoldenGate veya Data Pump gibi araçlardan

gibi, ayrı ayrı veritabanları tutmanın sağladığı

yararlanabiliyorlar.

Pek çok veritabanını tek bir
veritabanı gibi yönetmek
BT departmanlarının binlerce değilse bile yüzlerce
veritabanını yönetmesi oldukça sık rastlanan bir durum
ve ister üretim, ister test veya geliştirme amaçlı olsun,
bu veritabanlarının her biri bakım gerektiriyor. Çok sayıda
veritabanının konsolide edilmesi, veritabanı yöneticileri
tarafından yönetilmesi gereken daha az sayıda veritabanı
anlamına geliyor ve bu yaklaşım veri merkezi geneline
yayılan faydaları da beraberinde getiriyor.
4 DAHA AZ YAMA VE GÜNCELLEME
Veritabanı sürümlerinin güncelliğini
sağlamak için yamaların, yama
seti güncellemelerinin ve ürün
güncellemelerinin çok sayıda konsolide
edilmemiş veritabanına uygulanması
oldukça zorlu olduğu gibi, yönetilen
veritabanı sayısı arttıkça zorluk seviyesi
daha da artıyor.
Yama ve yükseltme işlemlerini, üretim,
test veya geliştirme amaçlı olup
olmadıklarından bağımsız olarak, veri
merkezindeki tüm veritabanlarına
uygulamak gerekiyor. Çok sayıda tak-çıkar
veritabanının çok-kiracılı bir konteyner
içinde konsolide edilmesi, yama ve
yükseltmeler için gereken iş yükünü ciddi
ölçüde azaltıyor. Çünkü, Oracle Databases
12c’de yama ve yükseltmeler tak-çıkar
veritabanlarının her birine tek tek değil,
konteyner seviyesinde uygulanıyor. BT
ekipleri, yamanmış ve/veya yükseltilmiş
yeni konteyner veritabanları oluşturma ve
istedikleri veritabanlarını eski konteyner
veritabanlarından çıkarıp yükseltilmiş
yeni konteyner veritabanlarına takma
esnekliğine sahip oluyorlar.
4 DAHA AZ YEDEKLEME
İşini iyi yapan tüm veritabanı yöneticileri,
veri merkezlerinde yönetilen tüm
veritabanlarının yedeklerini düzenli olarak
alırlar. Yeni tak-çıkar mimari ile bu işlem
de kolaylaşıyor. Veri merkezinde her bir
veritabanını ayrı ayrı yedeklemek yerine
sadece çok-kiracılı konteyner seviyesinde

yedek alınabiliyor. Diğer bir deyişle, bir
konteyner veritabanı içindeki tüm tak-çıkar
veritabanları otomatik yedeklendiği için,
veritabanı yöneticilerinin yönetmesi gereken
daha az sayıda yedek oluşuyor. Tak-çıkar
veritabanlarından birinde bir problemle
karşılaşıldığında ise, bir konteyner veritabanı
içinde tak-çıkar veritabanı seviyesinde veri
kurtarma işlemi yürütülebiliyor.
4 DAHA AZ SAYIDA YEDEK
(STANDBY) VERİTABANI
Çok sayıda tak-çıkar veritabanının tek bir
veritabanı gibi yönetilmesinin faydalarına
bir diğer güzel örnek, beklemedeki yedek
(standby) veritabanlarının bakımında
görülebiliyor. Pek çok Oracle müşterisi, üretim
veritabanlarının eksiksiz çalışır kopyalarını
elde etmek için, Oracle Data Guard veya
Oracle Active Data Guard gibi replikasyon
teknolojilerini kullanarak redo loglarını
genelde ayrı bir lokasyonda tuttukları
beklemedeki (standby) bir sisteme
aktarıyor ve bu sisteme uyguluyor.
Oracle Database 12c’de redo
loglarının aktarım ve uygulama
işlemi konteyner seviyesinde
gerçekleştiği için, bir konteyner
içinde konsolide edilmiş her bir
tak-çıkar veritabanı, iş kesintilerine
karşı tamamen korunmuş oluyor.
Ayrıca Oracle Active Data Guard
kullanan kuruluşlar, beklemedeki
(standby) tak-çıkar veritabanlarını
raporlama ve diğer amaçlar için aktif
şekilde kullanabiliyor.

4 DAHA HIZLI TAHSİS VE KLONLAMA
Test, geliştirme, problem teşhisi gibi
çeşitli amaçlarla veritabanlarının
hızlı bir şekilde tahsis edilmesi ve
klonlanması pek çok BT departmanı için
zorlu bir görev olabiliyor. Veritabanı
yöneticileri tipik olarak iş günlerinin
önemli bir kısmını yeni veritabanları
oluşturmaya, veritabanlarını klonlamaya
ve farklı sunucular arasında taşımaya
ayırıyorlar. Oracle Multitenant, veritabanı
konsolidasyonunu kolaylaştırdığı gibi,
hızlı veritabanı tahsis ve klonlaması
özelliklerine de sahip bulunuyor.
Örneğin, veritabanı yöneticileri üretim
veritabanlarını kolayca kopyalayarak
geliştirme ve test konteynerlerine
bağlayabiliyorlar. Ayrıca, arka plandaki
dosya sistemi“yazınca kopyalama” (copy
on write) mekanizmasını destekliyorsa
(örn. ZFS dosya sistemi, ASM Cluster
dosya sistemi), tak-çıkar veritabanlarının
klonlama işlemi neredeyse anlık
gerçekleşiyor.
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Veritabanı Kaynak
Yönetimi
Çok sayıda veritabanını konsolide
etmenin pek çok faydası olmakla
birlikte, kuruluşların veritabanı
konsolidasyonunu tüm yönleriyle
dikkate alması gerekiyor. Bu noktada
sorulması gereken sorulardan biri “Bu
yeni çok-kiracılı mimaride, sağlıklı
bir kaynak önceliklendirmesini nasıl
garantilerim?” olmalı. Sonuçta, veritabanı
uygulamaları sürekli olarak mevcut
sistem kaynaklarını ele geçirmek için
birbirleriyle rekabet edecek olurlarsa,
çok sayıda veritabanını tek bir veritabanı

yöneticileri kaynak kullanım önceliklerini

Ancak bu işletmeler aynı zamanda şema

kolayca tak-çıkar veritabanı seviyesinde

konsolidasyonun getirdiği zayıf güvenlik

tanımlayabiliyorlar. Veritabanı sunucusu,

problemleriyle de karşı karşıya kalıyor.

veritabanı kullanımını proaktif olarak

Oracle Multitenant bu problemi,

izleyerek, bir konteynerdeki her bir tak-

veritabanlarını ayrı ayrı tutmanın sunduğu

çıkar veritabanının önceden tanımlanmış

izolasyon ve veri güvenliği özelliklerini

minimum ve maksimum kaynak eşlikleri

muhafaza ederek çözüyor.

dahilinde çalışmasını sağlıyor. Örneğin

Çok-kiracılı bir konteynere konsolide

çeyrek dönem sonlarında yüksek öncelikli

edilen veya bağlanan her bir veritabanı, o

bir ERP uygulaması, konteynerdeki düşük

veritabanına ait meta-verileri ve verileri

öncelikli uygulamalardan otomatik olarak

yönetmekle kalmıyor, veritabanının

sistem kaynağı çekerek, ağır iş yükleri

daha önce diğerlerinden ayrı bir biçimde

altında bile kullanıcıların performans servis

konumlanmış durumdayken sahip olduğu

seviyelerinin aynı kalmasını sağlayabiliyor.

tüm güvenlik erişimi önceliklerini de
muhafaza ediyor.Uygulama kullanıcıları

gibi yönetmenin faydaları hızla ortadan

Veri İzolasyonu

ayrı veritabanından tak-çıkar veritabanına

kalkacak ve kullanıcı performansı servis

Şema konsolidasyonu projeleri için

geçildiğinde erişim ayrıcalıklarını

seviyeleri düşmeye başlayacaktır.

geliştirme kaynağı yatırımı yapmış

korurken, bu ayrıcalıklar konteyner

Oracle Database 12c’nin kaynak

bulunan kuruluşlar, yüksek seviyelerde

içindeki diğer tak-çıkar veritabanlarına

yönetim özellikleri sayesinde veritabanı

konsolidasyon yoğunluğuna ulaşabiliyor.

da erişim sağlandığı anlamına gelmiyor.
Bu özellik, çok-kiracılı yapıyı uygulama
katmanı yerine veritabanında sunduğu
için özellikle yazılımı servis olarak sunan
(SaaS) sağlayıcılar için büyük fayda
sağlıyor.

Veri Artışının Yönetimi
İşletmelerin yönettiği veriler birikmeye
ve hacimleri artmaya devam ederken, BT
yöneticileri iyi bir veritabanı performansı
ve ölçeklenebilirliği sunmak ve veritabanı
depolama alanı maliyetlerini düşük tutmak
gibi birbiriyle çelişen iki hedef arasında
sıkışıp kalıyorlar.
Oracle, kullanıcıların hem yüksek
performans elde etmelerine, hem
de verinin yaşam döngüsü boyunca
depolama ve yönetme maliyetlerini
düşük tutmalarına yardımcı olacak yani
veritabanı teknolojileri sunuyor:

+

ORACLE AUTOMATIC STORAGE

MANAGEMENT, veritabanı dosyalarını
şeritleme (striping) ve aynalama
(mirroring) işlemlerini, yüksek performans
ve disk hatalarına karşı dayanıklılık
sunacak şekilde otomatikleştiriyor.

22

LinkPlus 2013

+

ORACLE PARTITIONING, Veritabanı

yöneticilerinin, büyük tabloların
ve indekslerin daha küçük ve daha
yönetilebilir veritabanı nesnelerine
bölündüğü bir ‘böl ve yönet’ stratejisi
uygulamalarına yardımcı oluyor.

+

Oracle Database 12c sayesinde
veritabanı yöneticileri artık Isı
Haritası’nın derlediği istatistikler
yardımıyla bildirimsel ilkeler
oluşturarak, depolama katmanları
arasında veri sıkıştırma ve taşıma
işlemlerinin yürütülmesine
yönelik ilgili operasyonları
tanımlayabiliyorlar.

ORACLE ADVANCED

COMPRESSION, büyük OLTP tablolarının
ve sık güncellenen ‘sıcak’ satırlar içeren
bölmelerin depolama alanı ihtiyacını 2
ila 4 kat azaltıyor ve sorgu performansını
artırıyor.

+

ORACLE HYBRID COLUMNAR

COMPRESSION, sadece okunabilir ‘ılık’
veriler için 10 katına, ‘soğuk’ arşiv verileri
için 50 katına kadar sıkıştırma sunuyor.
Veritabanı yöneticileri, bu veritabanı
teknolojilerini farklı depolama katmanları
ile ilişkilendirerek Bilgi Yaşam Döngüsü
Yönetimi (Information Lifecycle
Management) ilkelerini manuel olarak
hayata geçirebiliyor ve böylece en iyi
performansı elde ederken depolama
maliyetlerini düşürebiliyorlar.
Geleneksel pratiklere bakıldığında, pek
çok veritabanı yöneticisi, Bilgi Yaşam
Döngüsü Yönetimi ilkelerini başarıyla
hayata geçirebilmek için, temelde
tablolarda ve bölmelerde depolanmış
verilerin yaşlarına bakıp, bunları farklı
depolama katmanları arasında manuel

bölüt (segment) seviyelerinde kullanım

performanslı bir depolama katmanından

bilgilerini takip ediyor. Bu istatistik

düşük maliyetli depolama katmanına, farklı

otomatik olarak tutuluyor ve veritabanı

bir sıkıştırma katmanına veya ikisinin

yöneticilerinin veritabanlarının ‘sıcaklığını’

bir kombinasyonunu içeren bir katmana

kolayca ölçerek, erişim eğilimlerinin

taşınabiliyor.

farklı depolama katmanları arasında ve

Aynı şekilde, ‘y’ ay boyunca değiştirilmemiş

zaman içinde nasıl değişiğini tek bir

veya okunmamış olan ‘ılık’ sadece okunabilir

bakışta görebilmelerini sağlıyor. Veritabanı

veriler arşiv amaçlı bir sıkıştırılmış

yöneticisi verilerinin nasıl kullanıldığını

depolama katmanına alınabiliyor. İlke

daha iyi kavradığında, veritabanı

tabanlı depolama yönetimi, veritabanı

nesnelerini verinin yaşına ve aktifliğine

yöneticilerinin OLTP uygulamalarında satır

göre otomatik olarak taşıyıp sıkıştıracak

formatındaki verileri otomatik olarak sütun

ilkeleri tanımlayabiliyor.

formatına taşıyabilmesine olanak tanıyor.
Sütun formatı ise Kurumsal Zeka ve Analiz

kadar kullanım sıklığını veya ‘sıcaklığını’

Akıllı Sıkıştırma
ve Depolama Alanı
Katmanlaması

da izleyerek bu verileri farklı depolama ve

Oracle Database 12c sayesinde veritabanı

sıkıştırma katmanları arasında otomatik

yöneticileri artık Isı Haritası’nın derlediği

olarak paylaştıran Automatic Data

istatistikler yardımıyla bildirimsel ilkeler

Optimization aracı sayesinde veritabanı

oluşturarak, depolama katmanları arasında

yöneticileri için oyunun kurallarını

veri sıkıştırma ve taşıma işlemlerinin

değiştiriyor.

yürütülmesine yönelik ilgili operasyonları

olarak taşıyor ve sıkıştırıyorlar. Oracle
Database 12c ise verilerin yaşını olduğu

uygulamalarında büyük bir performans
avantajı sunuyor. Bildirimsel ilkeler tablo
seviyesinde tanımlanıyor ve veritabanı
yöneticileri bunları arka planda otomatik
olarak veya istenildiği zaman yürütme
seçeneklerine sahip oluyor.

tanımlayabiliyorlar. Örneğin, ‘x’ gün

Isı Haritası

boyunca güncellenmemiş veriler yüksek

Oracle Database 12c’nin yeni Isı
Haritası (Heat Map) özelliği, satır ve

2013 LinkPlus

23

KAPAK KONUSU

Maksimum Erişilebilirlik
Mimarisi

Öngörülmeyen
Aksaklıkların Adreslenmesi

(RMAN), veritabanı yedeklerini yönetmeyi

Günümüz kuruluşları operasyonlarını

Planlanmamış kesintilerden korunmak için

sağlıyor.

verimli bir biçimde sürdürmek, bilgiyi

mimarinin yedekli bileşenlerle oluşturulması

hızlı bir biçimde analiz etmek ve çok

gerekiyor. Veri aynalaması (mirroring) için

+

daha etkin bir biçimde rekabet edebilmek

ek diskler, kesintilerde sunucu yüklerinin

veritabanı ve dosya sistemi verilerinin

için bilişim teknolojisine bağımlılar.

devredilmesi için ek donanım ve felaketten

teyp yedeklerini yönetmeyi sağlıyor.

Bu nedenle BT altyapılarının, özellikle

kurtarma amaçlı veri merkezlerine ihtiyaç

de veritabanlarının sürekli erişilebilir

duyuluyor. Tüm bu yedekli sistem, daha çok

+

olması büyük önem kazanıyor. Aksi

pahalı bir kaza sigortası gibi çok yüksek bir

hatalarına karşı koruma sağlıyor.

takdirde sistem kesintilerinin bedeli,

maliyet getiriyor ve gerçekten bir bileşen

gelir verimlilik, müşteri ve itibar kaybı

arızası oluştuğunda bir fayda yaratıyor.

+

olarak ödenebiliyor. Yedekli kaynaklarla

Ayrıca, bu farklı bileşenleri entegre etmek

büyük ölçekli veri merkezi arızalarına

çalışan yüksek erişilebilirlik mimarileri

için farklı üreticilerden çeşitli yazılımların

karşı koruma sağlıyor ve normal

yüksek maliyetli olabiliyor ve teknolojik

temini gerekiyor. Bu da karmaşıklığı ve insan

zamanlarda iş yükünü hafifletmek için

sınırlamalar, entegrasyon karmaşıklığı

hatası riskini artırıyor.

yedek veritabanına iş paylaşımı yapıyor.

gibi nedenlerle beklentileri tam olarak

Oracle Database 12c, bu tür planlanmamış

karşılayamayabiliyor.

kesintileri önlemek ve azaltmak üzere bir

Oracle Database 12c, entegre bir ürün

dizi yüksek erişilebilirlik bileşeni sunuyor:

seti ve en iyi uygulamaları içeren

+

ORACLE RECOVERY MANAGER

ORACLE SECURE BACKUP,

ORACLE FLASHBACK, insan

ORACLE ACTIVE DATA GUARD,

Planlı Kesintilerin
Azaltılması
Donanım güncellemeleri, yazılım

bir modelle öngörülmeyen ve planlı

+

kesintilerin temel nedenlerini adresleyen

CLUSTERS, veritabanı sunucusu arızalarına

temel bakım süreçlerinden kaynaklanan

ve düşük bir maliyetle hayata geçirilebilen

karşı koruma sağlıyor.

planlı kesintiler, BT süreçlerinin

ORACLE REAL APPLICATION

Maksimum Erişilebilirlik Mimarisi

yükseltmeleri ve yama kurulumları gibi

kaçınılmaz parçalarından biri. Oracle

(MaximumAvailability Architecture)

+

sunuyor, temel yüksek erişilebilirlik

MANAGEMENT, veritabanı depolama

gerektirdiği planlı kesinti miktarlarını

sistemlerinin sınırlamalarını aşıyor.

sistemi arızalarına karşı koruma sağlıyor.

azaltmak için Oracle müşterilerine
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ORACLE AUTOMATIC STORAGE

Database 12c, bu gibi bakım faaliyetlerinin

aşağıdaki gibi bir dizi çözüm sunuyor.

+

Oracle Database 12c altyapısında Donanım

üretim sistemini desteklemeye devam ederken

Bakım ve Geçiş İşlemleri, kullanıcıların

tablo yapısında değişiklikler yapılmasına

çalışmaları kesintiye uğratılmadan

izin vererek bakım kesintilerini azaltabiliyor.

gerçekleştirilebiliyor.

Veritabanı yöneticileri, son kullanıcıların

+

ONLINE REDEFINITION özelliği, çevrimiçi

yapısal değişiklik yapılmakta olan tablolar
AUTOMATIC STORAGE

üzerinde ekleme, güncelleme ve silme işlemleri

MANAGEMENT özelliği sayesinde diskler

yürütmelerini sağlayabiliyor. Oracle Database

çevrimiçi olarak eklenip çıkarılabiliyor

12c ayrıca kullanıcılar arkadaki verilere

ve veriler otomatik olarak dengeleniyor.

erişmeye devam ederken veri dosyalarının

Kullanıcılar çevrimiçi kalmaya devam

taşınabilmesi (disk geçişlerinde işe yarar) ve

ederken kümelenmiş bir veritabanı

bölmelerin taşınabilmesi (sıkıştırma işleminde

altyapısına veritabanı sunucuları da kolayca

işe yarar) özellikleriyle de geliyor.

eklenip kaldırılabiliyor. Oracle Database
12c, platformlar-arası donanım geçişlerinde

+

kesintileri azaltmak için platformlar-arası

çevrimiçi uygulama yükseltmelerine olanak

artımlı yedekleme ve geri alma özelliğiyle

tanıyor. Bu özellik sayesinde program kodunda

geliyor. Ayrıca, tak-çıkar veritabanları,

yapılan değişiklikler veritabanı içindeki yeni

farklı sunuculardaki çok-kiracılı

bir sürümün (edition) özelinde, mevcut üretim

konteynerler arasında veritabanlarının hızlı

sürümünden ayrı olarak gerçekleştirilebiliyor.

bir şekilde takılıp çıkarılmasına izin verdiği

Bir sürüm görüntüleme fonksiyonu, aynı

için, donanım geçişlerindeki kesintileri en

tablonun her bir sürüm üzerindeki farklı

aza indiriyor.

projeksiyonlarını ortaya koyarak, her

+ ORACLE REAL APPLICATION

EDITION BASED REDEFINITION özelliği,

sürümdeki kodun sadece kendine ait tablo
görünümünü görmesini sağlıyor. Sürümler

CLUSTERS sayesinde veritabanı

arası tetikleyiciler (cross edition triggers), eski

yazılımının çevrimiçi yamaları sunucu

üretim sürümünün yaptığı veri değişikliklerini

düğümlerine veritabanı çalışır haldeyken

yeni sürümün sütunlarına aktarıyorlar (veya

(rolling) uygulanabiliyor. Bu işlem

tersi). Böylece hem eski üretim ortamı hem

sırasında kullanıcıların bir sunucudan

de yeni üretim ortamı, test amaçlı olarak, aynı

diğerine aktarılması yeterli oluyor; sunucu

anda kullanılabiliyor ve kullanıcıların bir

kümeden ayrılıyor, yamanıyor ve tekrar

sürümden diğerine çevrimiçi olarak taşınması

çevrimiçi hale getiriliyor. Ardından aynı

mümkün oluyor.

işlem kümedeki tüm sunucular için
tekrarlanıyor. Ayrıca, bir seferlik çoğu
hata düzeltmesinde, Oracle oturumunu
kapamaya gerek kalmadan yama doğrudan
o Oracle oturumuna uygulanabiliyor.

+

ORACLE DATA GUARD veya ORACLE

ACTIVE DATA GUARD aracılığıyla
gerçekleştirilen Çalışır Durumda Veritabanı
Yükseltmeleri (Rolling Database Upgrades),
herhangi bir kesinti olmadan yedek
veritabanlarının yükseltilmesine, yeni
(yükseltilmiş) ortamın test edilmesine

Erişilebilirlik ve Veri
Korumasını Daha da
Güçlendiren Özellikler
Oracle’ın Maksimum Erişilebilirlik Mimarisi

Oracle Database 12c,
yeni ve geliştirilmiş
erişilebilirlik ve veri
koruması özellikleriyle
Maksimum Erişilebilirlik
Mimarisi’ni geliştiriyor,
böylece işletmelerin
öngörülmeyen
hataları adresleyerek,
planlı kesintileri
azaltarak ve uygulama
erişilebilirliğini
sürekli hale
getirerek veritabanı
erişilebilirliğini
maksimum seviyeye
çıkarmasına yardımcı
oluyor.

(Maximum Availability Architecture),
birbiri ardına çıkan veritabanı sürümlerinde
kullanıcıların erişilebilirlik servis seviyeleri
konusundaki beklentilerini karşıladığı,
BT maliyetlerini ve kesintilerin yol açtığı
maliyetleri düşürdüğü kanıtlanmış yeni
teknolojilere dayanıyor. Oracle Database

ve ardından kullanıcıların yeni ortama
aktarılmasına olanak tanıyor.
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12c, yeni ve geliştirilmiş erişilebilirlik ve

gerek uzaktaki lokasyonlarda yer alan çok

veri koruması özellikleriyle bu mimariyi

sayıda veritabanı oturumunu kapsayacak

geliştirmeye devam ediyor, böylece

şekilde genişleten Global Data Services,

işletmelerin öngörülmeyen hataları

yedekteki veritabanlarından oluşan bir

adresleyerek, planlı kesintileri azaltarak

‘okuyucu’ çiftliğindeki iş yüklerini dağıtmak

ve uygulama erişilebilirliğini sürekli

için kullanılabiliyor.

hale getirerek veritabanı erişilebilirliğini
maksimum seviyeye çıkarmasına yardımcı
oluyor.

Oracle Database
12c’nin yeni
özelliklerinden
bir diğeri olan
Global Data Services,
Active Data Guard ve
GoldenGate ile replike
edilmiş veritabanları
arasında bölgeler
arası ve bölge içi yük
dengelemesi yapıyor.
Bu özellik,
Active Data Guard
ve GoldenGate
ile dağıtılmış
veritabanlarına
Real Application
Cluster tabanlı yük
aktarma ve dengeleme
becerilerini etkin bir
şekilde kazandırıyor.

Data Guard Far
Sync Özelliği

Sürekli Uygulama
Erişilebilirliği
Pek çok kuruluşun karşılaştığı sorunlardan
biri de, kullanıcıya yönelik uygulamalara
yansıyan veritabanı hatalarının nasıl

Oracle Database 12c ile gelen yeni bir

ele alınacağı konusudur. Örneğin bir

özellik olan Data Guard Far Sync, veritabanı

web uygulaması veritabanı kesintisiyle

performansını etkilemeden ve yüksek bir

karşılaştığında işlemler düzgün şekilde

maliyete veya karmaşıklığa neden olmadan,

tamamlanmayabiliyor veya kullanıcı

ana veritabanından ayrı herhangi bir

tarafından tekrar girilmeleri gerekebiliyor.

lokasyonda ana veritabanı ile senkronize

Veritabanı hızlı bir biçimde yeniden ayağa

çalışan yedek bir veritabanı tutarak, üretim

kaldırılabilse de aynı şey uygulama için

veritabanının sıfır veri kaybı ile korunmasını

geçerli olmayabiliyor. Oracle Database

sağlıyor. “Far sync instance” özelliği,

12c ile gelen yeni Application Continuity

değişiklikleri ana veritabanından senkron bir

(Uygulama Sürekliliği) özelliği, düzeltilebilir

biçimde alarak uzaktaki yedek veritabanına

bir veritabanı hatasının ardından işlemleri

asenkron biçimde iletiyor. Sadece bir denetim

veri kaybına yol açmayacak şekilde yeniden

dosyasını ve log dosyalarını yöneten bu hafif

yürüterek daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde

mekanizma, yedekteki veritabanının işlemci,

edilmesine katkıda bulunuyor. Application

bellek ve I/O kaynaklarının sadece küçük

Continuity, veritabanı kesintilerinin son

bir kısmını kullanmasını sağlayarak, ana

kullanıcıya yansıtılmaması açısından etkin bir

veritabanını uzaktaki hedeflere hizmet verme

araç olarak karşımıza çıkıyor. Oracle yığını

yükünden kurtarıyor. Üretim gerek manuel

ile kullanıldığında, Application Continuity

gerek otomatik olarak hızlı bir biçimde ve

sadece JDBC sürücüsü değiştirilerek, hiç

sıfır veri kaybıyla uzaktaki yedek veritabanına

uygulama değişikliği yapmadan veya çok az

devredilebiliyor.

değişiklik yaparak devreye sokulabiliyor.
Uygulama geliştiricilerinin müdahale

Küresel Veri Servisleri

ederek uygulama isteklerini manuel olarak

Oracle Database 12c’nin yeni özelliklerinden

kurtarması gerekmediği gibi, Oracle Database

bir diğeri olan Global Data Services, Active

12c üzerinde çalışan uygulamaların hata

Data Guard ve GoldenGate ile replike edilmiş

toleransını da hissedilir şekilde artırıyor.

veritabanları arasında bölgeler arası ve bölge
Data Guard ve GoldenGate ile dağıtılmış

Maksimum Güvenlik için
Derinlemesine Savunma

veritabanlarına Real Application Cluster

Günümüzde kurumsal veriler giderek daha

tabanlı yük aktarma ve dengeleme becerilerini

fazla kötü niyetli saldırılara maruz kalırken

etkin bir şekilde kazandırıyor. Kullanıcıların

gerek yasal gerek sektörel düzenlemeler,

yakından tanıdığı Veritabanı Servisleri

şirketlerin hassas verilerini korumak için

(Database Services) özelliğini, gerek yakındaki

daha güçlü denetimler uygulamalarını gerekli

içi yük dengelemesi yapıyor. Bu özellik, Active

kılıyor.
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Kurumsal veriler güvende değilse veya yasal
gerekliliklere uygun şekilde tutulmuyorsa
veritabanı konsolidasyonunun çoğu faydası
kaybolabiliyor. Oracle, en başından itibaren,
müşterilerinin kurumsal verilerini korumaları
için aşağıdaki gibi önleme, tespit etme
ve yönetme amaçlı kontroller sunan, çok
katmanlı bir derinlemesine savunma yaklaşımı
benimsiyor.

İşte Oracle’ın 12c ile
sunduğu savunma araçları:
+

Önleme, Tespit Etme
ve Yönetme Amaçlı
Yeni Kontroller
+ VERİ REDAKSİYONU: Şeffaf veri
şifrelemesi bilgileri veritabanını bypass eden
saldırılarından korurken, Oracle Database
12c’nin veri redaksiyonu özelliği, verileri
veritabanı içinde uygulamaya iade edilmeden
önce revize sağlayan kontroller yardımıyla
bilgiyi koruyor. Veri redaksiyonu hassas
sütunların gerçek değerini etkin bir biçimde
gizleyerek veya dinamik şekilde maskeliyor

Üretim sunucularındaki ve yedekleme

ve örneğin, uygulamaya iletilen sosyal sigorta

cihazlarındaki verileri hedefleyen saldırılara

veya banka hesabı numaralarının sadece son

karşı koruma sağlamak için şeffaf veri

birkaç basamağının görüntülenmesini sağlıyor.

şifrelemesi yapan Oracle Advanced Security

Veri redaksiyon, uygulama içinde değil,

aracı.

veritabanında tanımlanıp, yürütüldüğünden

+

Kurumların fikir varlıklarını, gizlilik

uygulama katmanında herhangi bir değişiklik

içeren verilerini ve uygulamalarını hedef alan

gerektirmiyor. Sosyal sigorta numaraları,

tehditlere karşı koruma sağlamak için, görev

doğum tarihleri, banka hesap numaraları gibi

ayırımına ve en düşük ayrıcalık seviyesine

hassas verilerin uygulama ekranlarında ve

dayanan önleyici kontroller sunan Database

raporlarda görüntülenmesi, etkili bir biçimde

Vault aracı.

veri redaksiyonuyla önleniyor.

+

Veritabanları ve konsolide denetim

tarihçeleri için ilk savunma hattını oluşturan

+ KAPSAMLI DENETLEME: Hem ilke

Oracle Audit Vault ve Database Firewall

tabanlı hem de bağlama göre (content-

platformu.

aware) denetleme yapan yeni bir denetleme

+

İşletmelerin tüm kurum çapında güvenli

mimarisiyle gelen Oracle Database 12c

veritabanı konfigürasyonları yapabilmesi için

denetleme ilkelerini yönetmek ve denetleme

kapsamlı yönetim kontrolleri ile gelen Oracle

verilerini görüntülemek için yeni roller

Database Lifecycle Management Pack.

içeriyor. Bu yeni görev ayırımı, denetleme
ayarlarını yönetmek ve denetleme
faaliyetlerini görüntülemek için ayrı
kullanıcılar görevlendirilebilmesine olanak

tanıyor. Denetleme ilkeleri günün saati,
IP adresi, program adı, Proxy kullanıcı adı
gibi faktörlere göre tanımlanabiliyor ve
belirli kullanıcılar için denetlemeyi devre
dışı bırakan istisna maddeleri ile yürürlüğe
sokulabiliyor. Bu yeni mimari mevcut
denetleme tarihçelerini tek bir tarihçe altında
birleştirerek yönetimi kolaylaştırıyor ve
veritabanı tarafından üretilen denetleme
verilerinin güvenliğini artırıyor.

+ AYRICALIK ANALİZİ: Bu yeni özellik,
veritabanına bağlı belirli oturumlar veya tüm
oturumlar için ayrıcalık ve rol kullanımlarını
takip etme becerisi sunuyor. Çoğu kez
kullanıcı hesaplarına gereğinden yüksek
ayrıcalıklar tanınmış oluyor; diğer bir deyişle,
çoğu kullanıcı işlerini yapmaları için gerekli
olandan daha yüksek bir erişim hakkına sahip
oluyorlar. Kullanıcılara bu şekilde ayrıcalıklı
güvenlik erişimi tanınması kurumsal verilere
yönelik tehdit riskini artırıyor. Özellikle
de bu hesaplar bir şekilde kötü niyetli
kişilerin eline geçmişse... Ayrıcalık analizi,
kullanılmakta olan ayrıcalıkları ve rolleri
detaylı bir şekilde kaydediyor ve güvenlik
personelinin, veritabanı yöneticilerinin ve
denetçilerin en düşük ayrıcalık prensibine
dayanan, günlük iş ve yönetim faaliyetleri
için gerekli ayrıcalıkları doğru bir şekilde
yansıtan modeller tasarlayarak veritabanlarını
kilitleyebilmelerini sağlıyor.

Büyük Verilerin
Kolay Analizi
Ticari işlemleri yürütmek için OLTP
uygulamaları nasıl gerekliyse, iş performansını
ölçümlemek için de veri ambarı uygulamaları
gerekiyor. Diğer bir deyişle, kullanıcılar veri
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ambarlarına 7x24 güvenli erişime sahip olmak
ve sorularına hızlı cevap almak istiyorlar.

Büyük Veri Altyapısı
Veri ambarı ve büyük veri projelerinin başarısı, yazılımların üzerinde çalışacağı
donanım altyapılarının ölçeklenebilir ve yüksek performanslı olmasına bağlı.
Burada pek çok BT ekibinin karşılaştığı güçlüklerden biri, doğru yazılım ve donanım
bileşenlerinin doğru zamanda iş ihtiyacını karşılayacak şekilde bir araya getirilmesidir.
Yazılım ve donanım bileşenlerini fabrika çıkışında birbiriyle entegre edilmiş halde
tasarlayan Oracle, BT departmanlarının tüm verilerini toplamalarına, düzenlemelerine
ve analiz etmelerine, dolayısıyla işletmelerin daha bilinçli ve hızlı kararlar
alabilmelerine yardımcı olacak bir dizi hazır sistem sunuyor.

Oracle Database 12c, en yüksek performansı,
kapsamlı analiz araçlarını ve veri entegrasyon
özelliklerini, en zorlu ihtiyaçları bile
karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilen tek
bir platform altında birleştiriyor. Bu platform,
gelişmiş indeks operasyonları, OLAP kümeleri
(OLAP aggregations), otomatik yıldız sorgu
dönüşümleri, sorguda ilgisiz partition’ların
direkt geçilmesi (partition pruning); diğer
adıyla ‘partition elimination’ (bölme elemesi)
ve paralel veritabanı operasyonları gibi

ORACLE BIG DATA APPLIANCE – Bu ağ tabanlı sunucu ve depolama Rack’i,
Apache Hadoop (CDH4) ve Oracle NoSQL Database Community Edition’ı içeren
Cloudera dağıtımı dahil olmak üzere kapsamlı bir Büyük Veri yazılım setiyle geliyor.
ORACLE EXADATA DATABASE MACHINE – Yazılım, sunucu ve depolama
çözümlerinin hazır bir konfigürasyonla geldiği bu eksiksiz paket, kolayca ve hızlı bir
biçimde uygulamaya konabiliyor. Farklı konfigürasyon seçenekleriyle sunulan Exadata
Database Machine, karmaşık analiz işlemleri ve karma iş yükleri için ideal.
ORACLE EXALYTICS IN-MEMORY MACHINE – Karmaşık iş problemlerine
benzersiz bir hız, zeka ve yönetilebilirlikle cevap veren bu sistem, endüstri standardı
donanım bileşenlerinin yanı sıra Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ve
Oracle Times-Ten In-Memory Database yazılımlarını içeriyor.

optimizasyonlardan yararlanan zengin bir
Kurumsal Zeka araçları setini destekliyor.
En iyi Veri Ambarı metotları giderek
yaygınlaşırken ve arka plandaki teknoloji
olgunlaşmaya devam ederken, pek çok şirket
veri ambarlarını ticari işlemlerini yürüttükleri
sistemlerin ötesinde, çok sayıda veri kaynağını
içerecek şekilde geliştirmenin sağlayacağı
katma değerin farkında. İletişim cihazlarının
ürettiği veriler, webloglar ve sosyal medya
yayınları gibi büyük veri kaynaklarını
dahil etmek, iş performansı ve iş fırsatları
açısından yeni ufuklar açabiliyor. Hadoop

Oracle Big Data Appliance, Oracle Exadata Database Machine ve Oracle Exalytics
In-Memory Machine’de bulunan 40 Gb/sn hızındaki InfiniBand ağ anahtarı, her
bir sistemdeki bileşenler arasında olduğu gibi bu sistemler arasında da bağlantıyı
sağlıyor. Böylece veri ihtiyaçları arttıkça kolayca ölçeklenebilen, yüksek bant
genişliğine ve düşük gecikme süresine sahip bir ağ oluşturulabiliyor. Donanım
ve yazılım bileşenlerini birbirleriyle
uyumlu şekilde tasarlayan Oracle,
böylece müşterilerinin
büyük veri projelerini
başlarıyla ve zamanında
tamamlamalarının
önündeki riskleri ortadan
kaldırmalarına yardımcı
oluyor.

ve dağıtık kilit-değer depoları (key value
store; örneğin Oracle NoSQL Database) gibi
teknolojiler şirketlerin yüksek hacimlerde
düşük yoğunluklu veri elde etmesine yardımcı
olmakla birlikte, büyük verilerin gerçek değeri
daha geleneksel kurumsal verilerle yan yana
analiz edildiklerinde ortaya çıkıyor.

Büyük Verilerin
Entegrasyonu
Büyük veriler çok sayıda veri kaynağından
kolayca veri çekip bunları analize uygun
bir formatta düzenleyebilen ve böylece
kullanıcıların iş kararlarını etkin bir şekilde
alabilmesine yardımcı olan bir mimari
gerektiriyor. Büyük verilerin verimli
şekilde analiz edilebilmesi için sunulan
kapsamlı entegrasyon araçları seti, Oracle
kullanıcılarının farklı veri kaynaklarından
Oracle Database 12c veri ambarına veri
çekerek analiz edebilmelerine yardımcı oluyor.
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+

ORACLE DATA INTEGRATOR,

veri geliştiricileri ve veri bilimcileri daha

analize daha bilinçli kararlar alınmasına

karmaşık, derinlemesine analiz yapabilen

yardımcı olacak yeni bir açı kazandırıyor.

heterojen kaynaklardan Oracle Database

araçlar istiyorlar. Oracle Database 12c,

12c’ye veri yüklemek için geliştirilmiş

mevcut SQL ve Kurumsal Zeka becerilerini

+

yüksek performanslı bir toplu veri taşıma ve

geliştirdiği gibi Hadoop ve R gibi büyük

çeşitli veri noktaları ve veri setleri arasında

dönüştürme mimarisi olarak sunuluyor.

veri teknolojilerini de destekleyen bir dizi

grafikler ve bağlantılar oluşturma becerisi

veritabanı içi analiz aracı sunuyor:

kazandırıyor. İşletmeler semantik analiz

+

ORACLE BIG DATA CONNECTORS,

IN-DATABASE GRAPH, işletmelere

yöntemini kullanarak, örneğin müşterilerinin

işletmelerin büyük veri ortamlarını (örn.

+

Hadoop) Oracle Database 12c ile çok iyi

SQL’e, bir satır dizisi boyunca belirli kalıpları

ağını kolayca belirleyebiliyor. Bu ilişkilerin

şekilde entegre etmelerini sağlıyor ve

tespit edebilen, dolayısıyla mali işlemler,

grafiklerle gösterilmesi satın alma trendlerinin

aşağıdaki dört ana bileşeni içeriyor:

ağ logları ve tıklama dizisi logları gibi iş

ve müşteri kaybı nedenlerinin daha iyi

olayı dizilerinin ölçeklenebilir olarak tespit

anlaşılmasına yardımcı olabiliyor.

4 Oracle Loader for Hadoop, kullanıcıların
Hadoop’un MapReduce çatısını kullanarak,
Oracle Database 12c’ye yüklenmek üzere
optimize edilmiş veri setleri oluşturabilmesini
sağlıyor.
4 Oracle SQL Connector for Hadoop Distributed
File System (HDFS), kullanıcılara, doğrudan
aşina oldukları SQL arayüzünü kullanarak
HDFS’den veri sorgulama esnekliği sunuyor.
4 Oracle Data Integrator Application Adapter
for Hadoop, ilgili MapReduce kodunu üreten,
kullanımı kolay bir grafik arayüz üzerinden
Hadoop ve Oracle Database 12c ile entegrasyonu
kolaylaştırıyor.
4 Oracle R Connector for Hadoop, açık kaynaklı
istatistik ortamı R’nin kullanıcılarına HDFS’de
tutulan verileri analiz etme becerisi kazandıran
bir R paketi sunuyor.

Oracle kullanıcıları bu kapsamlı entegrasyon
araçları seti yardımıyla, yeni büyük veri
kaynaklarını kendi veri ambarlarında bir araya
getirmek için mevcut Oracle kaynaklarını
ve becerilerini kullanabiliyorlar. Böylece
Oracle Database 12c’nin sunduğu performans,
ölçeklenebilirlik, güvenlik, erişilebilirlik
ve veri yönetimi becerilerinden tümüyle
faydalanarak, kurum çapında verilerini daha
iyi analiz edebiliyorlar.

Veritabanı İçi Analitik (InDatabase Analytics)
Veri ambarlarının ve büyük verilerin geçirdiği

SQL PATTERN MATCHING özelliği,

arkadaş çevresini dikkate alan bir ilişkiler

edilmesini sağlayan kodları etkin şekilde yazıp
yürütebilme becerisi kazandırıyor.

Oracle Database 12c işletmelere büyük
hacimlerde veriyi depolayabilen ve

+

IN-DATABASE MAPREDUCE,

yönetebilen bir veri ambarı platformu

geliştiricilerin, Oracle Database 12c’nin

sunduğu gibi,kullanıcıların aşina oldukları

paralel yürütme özelliklerinden yararlanarak,

SQL arayüzlerini veya R gibi istatistik

özellikle büyük hacimlerde veri işlenirken

platformlarını kullanarak basit sorgulardan

daha yüksek performans sunacak şekilde

karmaşık analizlere kadar her şeyi

karmaşık yordam mantıkları (procedural

yürütebilmelerini sağlıyor. Kururluşlar,

logic) yazabilmelerine izin veriyor.

verileri sürekli veri ambarlarından veri
marketlerine ve özel işlem sunucularına (örn.

+

VERİTABANI İÇİ VE AÇIK KAYNAKLI

OLAP ve İstatistiki Analiz amaçlı olarak)

R ALGORİTMALARI, SQL arayüzlerinden

taşımak yerine, gerek kurumsal verileri gerek

ve R istatistik araçlarından yararlanarak,

büyük verileri kullanıcıların tüm Kurumsal

kuruluşların ölçeklenebilirliği yüksek,

Zeka ve Analiz ihtiyaçlarını destekleyen

kurumsal iş süreçleri ve kurumsal zeka ile

bir veri ambarında konsolide edebiliyorlar.

kolayca entegre olabilen analiz uygulamalarını

Oracle Database 12c’nin veritabanı içi analiz

hızlı bir biçimde geliştirip hayata

becerileri ayrı işlem siloları bulundurma

geçirebilmelerini sağlıyor. İstatistikçiler bu

ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve işletmelerin

sayede veritabanı içindeki gizli kalıpları

büyük verilerin sunduğu fırsatları daha iyi

ortaya çıkarabilecekleri gibi, veritabanı içinde

değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

ve dışında tutulan çok büyük veri setleri
üzerinde ileri analiz işlemleri uygulamak için
de R’ı kullanabiliyorlar.

+

Veritabanı Bulutlarının
Yönetimi
Oracle Database 12c ve Oracle Enterprise

IN-DATABASE SPATIAL INTEGRATION,

kullanıcıların coğrafi ilişki ve trendleri daha

Manager Cloud Control, önceki sürümlerin
otomasyon özelliklerinden ve kendi kendini

iyi anlamasını sağlıyor. Örneğin, konumsal
veriler, bir müşterinin satın alma tarihçesi
boyunca coğrafi konumunun nasıl değiştiğini
anlamaya yardımcı oluyor; böylece geleneksel

evrim, veri analizine olan talebi de artırıyor.
İş kullanıcıların çoğu veri ambarlarını
SQL arayüzleri ve Kurumsal Zeka araçları
ile analiz etmeye devam ederken, büyük
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yönetim becerilerinden yola çıkılarak,

yöneticilerinin ve kendi ayarlarını yöneten

parti araçlarla sınırlı kalıyor. Bunlar sınırlı

kullanıcıların servis kalitesi beklentilerini

diğer kullanıcıların gerek yeni bir oturum

bir test ortamı sağlayabiliyor, ancak canlıya

karşılamak için veritabanı yöneticilerinin

açmalarına, gerek kümelenmiş veritabanlarına

geçirildiğinde BT departmanları risk ve

harcadığı zaman ve çabayı azaltacak şekilde

giriş yapmalarına izin veren bir self servis

hatalara karşı korunmasız hale gelebiliyor.

tasarlandı. Oracle Enterprise Manager Cloud

portal ile geliyor. Oracle Database 12c,

Oracle Real Application Testing veritabanı

Control, bulut ortamı üzerinde veritabanı

bulut üzerinde veritabanı konsolidasyonunu

yöneticilerinin üretim sistemlerinin maruz

hizmetleri sunmanın olduğu kadar Oracle

basitleştirmek için yeni bir mimari sunmasına

kaldığı tüm iş yüklerini kopyalayarak, bu

Multitenant ve Data Redaction gibi yeni Oracle

ve Oracle Enterprise Manager Cloud Control

iş yüklerini Oracle Database 12c altında

Database 12c teknolojilerinin gerekliliklerini

kullanıcıların servis seviyesi beklentilerini

yeniden çalıştırmalarına izin veriyor. Bu

yönetmek için de ideal bir çözüm sunuyor.

ekonomik şekilde yönetmek için gerekli

özellik, veritabanı değişiklikleri (örn. Oracle

araçları içermesine rağmen, değişiklik hâlâ bir

Database 12c’ye yükseltme), konfigürasyon

risk unsuru oluşturabiliyor.

değişiklikleri (örn. tek sunucudan kümelenmiş

Servis Olarak Veritabanı
Oracle Enterprise Manager Cloud Control,
veritabanı tahsisinden performans ince
ayarlarına, problem teşhisinden yükseltmelere,
veritabanı servislerinin yamanmasına ve
ölçümlenmesine pek çok yönetim görevini

sunuculara geçiş) ve sistem değişiklikleri

Bulut Ortamına Geçişin
Getirdiği Risklerin
Azaltılması
Bulut ortamına geçiş kaçınılmaz olarak

otomatik hale getiren ve basitleştiren,

veri merkezinde değişikliğe neden olurken,

sezgiye dayalı bir arayüz sunuyor. Ayrıca,

testler geleneksel olarak script geliştirmekle,

geliştiricilerin, testçilerin, veritabanı

manuel test uygulamalarıyla veya üçüncü

(örn. İşletim Sistemi yükseltimi) dahil olmak
üzere çeşitli değişiklikleri en zorlukoşullarda
test etmek için kullanılabiliyor. Oracle Real
Application Testing, veritabanı yöneticilerinin
iş yüklerini normalde sadece canlı üretim
sistemlerinde oluşan hacimleriyle,
eşzamanlılık ve karışımlarıyla kolayca
örnekleyip test edebilmesine olanak tanıyor.
Ayrıca örneklenen iş yüklerini eşzamanlı
olarak test etme ve ölçekleme becerisi de
sunuyor.

Veritabanı Uygulamalarının
Geliştirilmesi
Oracle Database 12c sadece dünyanın en
yaygın veritabanın son sürümünü sunmakla
kalmıyor, geliştiricilere bugün kullanımdaki
tüm popüler uygulama geliştirme
altyapılarının desteklendiği entegre bir veri
yönetim çözümü de sunuyor. Bu uygulama
geliştirme altyapıları ve Oracle SQL Developer,
Oracle Application Express gibi geliştirme
araçları, geliştiriciler tarafından, Oracle
Database 12c’nin performans, erişilebilirlik ve
diğer pek çok özelliğinden tümüyle yararlanan
uygulamaları hızlı bir biçimde geliştirmek için
kullanılabiliyor.

Uygulama Geliştirme
Altyapıları
Oracle Database 12c geliştiricilere yerli
(native) programlama arayüzlerinin yanı sıra,
aşağıdaki gibi çeşitli geliştirme ve script dilleri
için destek de sunuyor:
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4
4
4
4
4

SQL ve PL/SQL
Oracle Call Interface (OCI)
Java, C and C++ gibi programlama dilleri
PHP, Ruby ve Perl gibi script dilleri
.NET desteği için Oracle Developer Tools for
Visual Studio, Oracle Data Provider for .NET ve
Oracle Database Extensions for .NET

sunuyor; Oracle SQL Developer ise
IBM DB2 UDB LUW, Microsoft SQL
Server ve Microsoft Access, Sybase
Adaptive Server ve Teradata gibi üçüncü
parti veritabanlarından Oracle’a geçişi
destekliyor. Oracle SQL Developer’ın
yüksek entegrasyon özellikleri sayesinde

Oracle Database 12c, işletmelere farklı

kullanıcılar tek bir arayüzden üçüncü parti

uygulama geliştirme altyapısı seçeneği

veritabanlarındaki nesneleri ve verileri

sunarak mevcut geliştirme kaynaklarına ve

tarayabiliyorlar ve buna göre kolayca veri

insan kaynaklarına yaptıkları yatırımı da

aktarımını sağlayabiliyorlar. Öte yandan,

korumalarına yardımcı oluyor.

veri aktarımı geçiş sürecinin sadece bir
bölümünü oluşturduğu için Oracle Database

ORACLE APPLICATION EXPRESS:

12c, kuruluşların uygulama geçişlerini de

Veritabanı merkezli bir hızlı web uygulaması

sağlayabilmeleri için bir SQL Dönüştürme

geliştirme aracı olan Oracle Application

Çatısı (SQL Translation Framework) ile de

Express, çok çeşitli uygulamalar geliştirmek

geliyor.

için kullanılabiliyor. Son kullanıcılar ve

Oracle müşterilerinin
geçiş projelerini
kolaylaştırmak için

tarayıcı yardımıyla hızlı, güvenilir ve güvenli

SQL Translation
Framework

veritabanı uygulamalarını kolayca geliştirip

Oracle harici veritabanları için geliştirilmiş

kullanıma sokabiliyorlar. Raporlar veya basit

mevcut uygulamalardaki SQL komutlarının

12c’ye eklenen SQL

formlar oluşturması gereken ileri seviye

Oracle’da doğru çalışacak şekilde

Translation Framework

kullanıcılardan, iş süreçlerini destekleyen

dönüştürülmesi, başlı başına büyük

gelişmiş uygulamaları hayata geçiren

bir geliştirme görevi haline gelebiliyor.

deneyimli SQL ve PL/SQL geliştiricilerine

Oracle müşterilerinin geçiş projelerini

kadar pek çok kullanıcı için ideal bir çözüm

kolaylaştırmak için Oracle Database 12c’ye

sunuyor.

eklenen SQL Translation Framework

deneyimli geliştiriciler sadece bir web

özelliği, istemci uygulamalardan yabancı

Oracle Database

özelliği, istemci
uygulamalardan
yabancı SQL
komutlarını kabul

ORACLE SQL DEVELOPER: Oracle SQL

SQL komutlarını kabul ederek, yürütme

Developer, tak-çıkar veritabanları dahil olmak

başlamadan önce, manuel bir dönüştürme

üzere Oracle veritabanlarının geliştirme

işlemi gerekmeden bunları çeviriyor.

ve yönetim süreçlerini kolaylaştırıyor. PL/

Oracle, Sybase ASE ve SQL Server için bir

SQL uygulamaları için eksiksiz, uçtan uca

dönüştürücü sunuyor ve kuruluşlar SQL

bir geliştirme ortamı, sorguları ve scriptleri

Translation Profiles’ı kullanarak kendi

çalıştırmak için bir işlem tablosu, veritabanını

dönüştürme kodlarını yazabiliyorlar. SQL

işlemi gerekmeden

yönetmek için bir DBA konsolu, bir rapor

Translation Framework’ün yanı sıra, 32K

arayüzü, eksiksiz bir veri modelleme

VARCHAR’ların, otomatik artımlı kimlik

bunları çeviriyor.

çözümü ve Oracle harici veritabanlarını

sütunlarının (auto increment identity

Oracle Database 12c’ye taşımak için bir geçiş

columns), örtük sonuç setlerinin (implicit

platformu içeriyor.

result sets) ve Top-N sorguları için FETCH

ederek, yürütme
başlamadan önce,
manuel bir dönüştürme

FIRST sözdiziminin gelişiyle uygulamaları

Oracle Database 12c’ye
Geçiş

Oracle Database 12c’ye geçirmek kolay hale
geliyor.

Oracle Database 12c mevcut Oracle
veritabanlarını yükseltme ve konsolidasyon
sürecini kolaylaştıran araç ve özellikleri
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“OpenWorld’de
In-Memory Veritabanı
opsiyonunun duyurusu
büyük heyecan yarattı”
Veritabanı Satış Danışmanlığı Müdürü Yasin Baskan, Oracle Veritabanı 12c ile gelen önemli
özellikleri değerlendirirken, Oracle OpenWorld 2013 izlenimlerini de paylaştı.
Sayın Baskan, Oracle’daki çalışma süreciniz ve
üstlendiğiniz görevleriniz hakkında bilgi alabilir
miyiz?
YASİN BASKAN: Teknoloji ürün ailesi
içerisinde yer alan Oracle Veritabanı ve veritabanı
opsiyonlarından sorumlu satış danışmanlığı ekibini
yönetiyorum. Oracle ekibine dört yıl önce katıldım.
Bunun ilk üç yılında aynı ekipte satış danışmanı
olarak yer aldım. Bir yıl kadar önce de aynı
bölümün yöneticiliğini üstlendim.
Ekibimiz, Oracle Veritabanı ve bu veritabanı
içerisindeki güvenlik özellikleri veya sıkıştırma
özellikleri gibi ekstra opsiyonların sahadaki
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tanıtımlarını, gerektiğinde “proof of concept”
(konsept doğrulama) çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Dolayısıyla aslında başlangıcından sonuna kadar
satış sürecindeki arkadaşlarımıza destek oluyoruz.
Oracle Veritabanı ve opsiyonları nelerdir?
Biraz açabilir misiniz?
YASİN BASKAN: Oracle Veritabanının Standart
Edition, Enterprise Edition gibi farklı edisyonları
bulunuyor. Bunların içerisinde, Real Application
Clusters (RAC), Partitioning, Advanced
Compression, Advanced Security gibi opsiyonlar
geliyor. Bunun yanında, Oracle’ın son yıllarda

geliştirdiği stratejik bir ürün ailesi olan Bütünleşik
Sistemler (Engineered Systems) bulunuyor.
Bütünleşik Sistemler Ailesi’nden bir kısmı da bizim
sorumluluk alanımızda. Bunlardan bir tanesi, Oracle
Exadata Veritabanı Makinesi diğeri de Oracle Big Data
Appliance adını verdiğimiz “büyük veri” makinesi.
Geçtiğimiz aylarda, veritabanı tarafında çok
ses getiren ve Oracle OpenWorld’ün en önemli
başlıklarından olan Oracle Veritabanı 12c
duyurusu yapıldı. Sizce Oracle Veritabanı 12c’ye
kadar hangi önemli adımlardan geçtik?
YASİN BASKAN: Oracle, bildiğiniz gibi 8.
sürümüyle beraber bir konsept değişikliğine giderek,
internetin ‘i’sini aldı ve web uyumluluğuna gönderme
yapacak şekilde, Oracle Veritabanı 8i ismiyle gündeme
geldi. 9’da da yine ‘i’ harfine devam edildi. Daha
sonra, ‘grid’ işleme gönderme yapan 10g sürümü
duyuruldu. 10g, grid mimarisini temel alıyor ve
birbirine bağlı düşük maliyetli makinelere veritabanı
iş yükünü dağıtarak verimlilik esasıyla çalışıyordu.
Bu anlayış devam ederken 11g sürümü geliştirildi.
11g de grid mimarisine ve cluster teknolojilerine
yeni özellikler getirerek devam etti. Her bir sürüm,
döneminin gündemdeki teknolojilerini en iyi şekilde
kullanmayı vaat etti. Son yıllarda gündemin en çok
konuşulan konusu ise “bulut bilişim” yani İngilizce
adıyla ‘cloud computing’ oldu. Bulut bilişimle birlikte,
veritabanlarının da bulut ortamlarındaki ihtiyaçlara
çözüm getirmesi beklenmeye başlandı. Oracle bu

“OpenWorld’de bizzat
Larry Ellison tarafından
gerçekleştirilen
In-Memory Veritabanı
opsiyonunun lansmanı
büyük ilgi çekti ve heyecan
yarattı. In-Memory opsiyonu,
bir uygulama değişikliği
gerektirmeden, In-Memory
Veritabanı performansına
ulaşılmasını sağlıyor.”

YASİN BASKAN
Veritabanı Satış Danışmanlığı Müdürü
Oracle Türkiye

nedenle, 12. sürümü ile beraber ‘c’ harfini ürün
ismine ekleyerek, Oracle Veritabanı 12c’yi ‘Cloud
Database’ olarak duyurdu.
Dolayısıyla, 8’den itibaren başlayan stratejik sürecin
devam ettiğini söyleyebiliriz. İnternetle başlayıp,
grid ile devam eden ve şu anda bulut bilişimle
sürmekte olan bir stratejinin devamını yaşıyoruz.
12c, Oracle Veritabanı’nın önemli kilometre
taşlarından biri olarak değerlendirilebilir mi?
YASİN BASKAN: Evet, çünkü bu ürünün adının
yanına ‘cloud’ isminin getirilmesinin hakkını veren,
bulut bilişimi desteklemek üzere eklenmiş olanları
da içeren 500’e yakın yeni özellikten bahsediyoruz.
Temel olarak baktığımızda 12c, özellikle kurumların
şu anda kurmak istediği veya bazı kurumların
hayata geçirdiği ‘Private Cloud’ veya ‘Public Cloud’
ortamlarında hizmet verebilecek en iyi veritabanı
olarak görünüyor.
Halen bulut bilişime mesafeli duruyoruz. 12c
ile bu mesafeyi sıcaklaştıracak hangi özellikler
geliyor?
YASİN BASKAN: Bu özellikler, ufak tefek PL
SQL kodu değişikliğinden, çok büyük mimari
değişikliklere varan geniş bir yelpazede uzanıyor.

Öne çıkan özelliklerden bir tanesi, bulut
ortamlarındaki maliyetleri azaltmayı ve verimliliği
artırmayı hedefleyen, çok-kiracılı mimariyi temel
alan Oracle Multitenant Database opsiyonu.
Bu şu demek: kuruluşlar ve kullanıcılar, 12c ile
beraber bir tanesi standart, diğeri çok-kiracılı iki
farklı tipte veritabanı yaratabiliyor.
12c ile birlikte opsiyonel olarak sunulan çokkiracılı veritabanı kullanıldığında, “konteyner
veritabanı” kavramı da gündeme geliyor.
Konteyner veritabanı, diğer veritabanlarını
host eden, yani kapsayan bir çerçeve veritabanı
olarak konumlandırılıyor. Diğer veritabanları
da konteyner veritabanı içindeki “pluggable”,
yani tak-çıkar veritabanı olarak adlandırılıyorlar.
Dolayısıyla burada konsolidasyonu maksimum
noktaya çıkarmayı hedefleyen bir konsept
değişikliği söz konusu. Böylece, geleneksel
konsolidasyon yöntemlerindeki yüksek bakım ve
yönetim maliyetleri, işgücü maliyetleri de ortadan
kaldırılıyor. 12c, yüksek sayıdaki veritabanının
konsolidasyonu sırasında ortaya çıkan teknik
sorunları da tamamen ortadan kaldırıyor. Tüm
veritabanları, hiçbir uygulama değişikliği, şema
‘migration’ı gerektirmeden, konteyner veritabanı
altında tek bir makina veya clustered makinalar

üzerinde birleştiriliyor. Böylece, tek bir veritabanının
ihtiyaç duyduğu kadar kaynak kullanarak
konsolidasyon gerçekleştirilebiliyor.
Standart veya çok-kiracılı kullanımdan
bağımsız olarak sunulan özellikler neler?
YASİN BASKAN: Bulut bilişime geçmeyi
hedefleyen, sunucu sayısını veya veritabanı yönetim
maliyetlerini azaltmak isteyen kuruluşlar için
sunulan konsolidasyon özelliklerinin dışında,
12c’ye geçen herkes için gelen özellikler de çok
dikkat çekici. Bunların arasında, özellikle veritabanı
yöneticilerinin yaşadığı büyük sıkıntıları çözebilecek
veya bu işi yaparken harcadıkları maliyeti
azaltabilecek “Automatic Data Optimization”
özelliği öne çıkıyor. Datanın yaşam döngüsünü
otomatikleştirmeye yarayan bu özellik veritabanı
yöneticilerinin hayatını kolaylaştırmayı vaat
ediyor. Sık erişilen, okunan ve yazılan datanın
daha hızlı depolama ortamlarında bulundurulması,
daha az erişilen ve daha az güncellenen datanın
da muhtemelen daha az maliyetli depolama
birimlerine aktarılması veya sıkıştırılması gibi
manuel işlemler, 12c ile otomatikleşiyor. Basit, tablo
seviyesindeki tanımlarla kurallar düzenlenerek,
politikalar belirlenerek, bu iş artık veritabanına
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bırakılıyor. Veritabanı arka planda hangi kayıtlara
erişiliyor, hangi kayıtlar daha sıcak, hangileri daha
soğuk takip ediyor. Veritabanı otomatik olarak
belli dataları sıkıştırabiliyor, başka veri depolama
sistemine taşıyabiliyor. Bunun da en önemli
avantajı, uygulama tarafında bir değişiklik ve kesinti
gerektirmiyor olması. Dolayısıyla kuruluşlar on-line
olarak verinin yaşam döngüsünü yönetebilir ve
takip edebilir duruma geliyorlar.
Bulut tarafında nasıl açılımlar bekleyebiliriz?
YASİN BASKAN: 12c’nin çok-kiracılı veritabanı
özelliğinin çok tercih edileceğini şimdiden
görebiliyoruz. Çünkü bu yaklaşım, ‘provisioning’i
yani veritabanı tedarik etme sürecini ciddi oranda
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. ‘Provisioning’ şu
anda BT bölümlerinde çok ciddi bir operasyon
gerektiriyor. 10-20 terabyte’lık bir veritabanının

klonlanması, yazılım geliştirme sürecinde
test için bir kopyasının oluşturulması veya
yeni bir uygulama için sıfırdan bir veritabanı
oluşturularak hazır hale getirilmesi gibi bir
işlemden bahsettiğimizde, aynı zamanda
çok ciddi zaman ve emek gerektiren bir
operasyondan söz ediyoruz demektir. Takçıkar veritabanı gibi bir mimariye geçtiğimizde,
veritabanının test için çoğaltılması, klonlanması
gibi işlemler, DBA açısından bakıldığında birer
komut haline geliyor. Dolayısıyla çok daha az
zaman harcadığını ve bu işlemi çok daha hızlı
gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bulut ortamlarda
biliyorsunuz ki en önemli şeylerden biri,
kullanıcılar self servis ortamlardan veritabanı
isteği yaptığında bunun en kısa sürede, en
verimli ve hızlı şekilde sunulabilmesidir. 12c’nin
bu özelliği sayesinde yine tek bir komutla veya
bir self servis aracı üzerinden, bir konteyner
veritabanından, hızla yeni veritabanları
yaratılıyor. Konteyner veritabanı zaten hazır
ve veritabanının meta verisini tutan bir yapı
olduğu için bunun üzerine yeni veritabanı
eklemek, 11g’de sıfır bir database yaratmayla

karşılaştırıldığında ciddi oranda zaman tasarrufu
sağlıyor.
Olağanüstü durum projeleri söz konusu
olduğunda da 12c benzer avantajlar sağlıyor
mu?
YASİN BASKAN: Olağanüstü durum projelerini
mevcut mimarilerle veya veritabanlarıyla
kurgulamak istediğinizde, uygulama bazında veya
veritabanı bazında, olağanüstü durum kopyalarının
alınması veya olağanüstü durum merkezinin
oluşturulması gerekiyor. Konteyner veritabanı
uygulamasında ise bir kere ortam kurulduktan
sonra bunun içerisine yeni uygulama veya yeni
veritabanı eklendiğinde, yeni bir olağanüstü durum
ortamı kurmaya gerek kalmadan bu işlem otomatik
olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ben şu anda 15
veritabanının ‘disaster’ yapısını kurduysam, 16.’yı
otomatik olarak karşı tarafa ekleyebiliyorum.
Artık 100-200 tane veritabanını yedekleyip, bunların
başarılarını veya ne sıklıkla yedeklendiğini kontrol
etmek yerine tek bir yedek almak mümkün oluyor.
Konteyner veritabanının yedeğini aldığınızda,
içerisindeki bütün veritabanlarının yedeği alınmış

Bulut Ortamına Oracle
Veritabanı 12c ile Bağlanın
Oracle, müşterilerinin OLTP, Veri Ambarları ve Büyük
Verilerle ilgili en zorlu ihtiyaçlarını desteklemek için yıllar
boyunca performans, ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik,
veri optimizasyonu, veri güvenliği ve yönetim kolaylığı
konularında çığır açan gelişmeler sunarak bu alanda
önemli başarılara imza attı.
Oracle Veritabanı’nın önceki sürümleri her zaman
müşterilerin BT ve iş ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi
ve bu felsefe Oracle Veritabanı 12c ile de devam ettiriliyor.
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oluyor. 100 tane veritabanının hepsini ya da
içinden birini, bir kısmını ‘restore’ etmek de hızla
gerçekleştirilebiliyor.
Bulut ortamında farklılık getiren başka
özellikler var mı?
YASİN BASKAN: Cloud ortamında kuruluşların
beklediği bir konu da farklı servis seviyeleri arasında
uygulamaların taşınabilmesidir. Örneğin, kolayca
gümüş, altın ve platin seviyelerinde SLA tanımlı bir
ortam yaratılması mümkün. Daha az maliyetli veya
kurumların veya bölümlerin daha az para harcamak
istediği uygulamalarda gümüş seviyesinde, daha
kritik uygulamalarda altın seviyede, daha da
kritik uygulamalarda platin seviyede hizmet
alınan yapılar oluşturulabiliyor. Diyelim ki gümüş
seviyesinde haftada 1 kez yedekleme yapılırken,
altın seviyesinde günde 1 kez yedek alınan, platin
seviyesinde ise disaster ortamına replike edilen
yapılar kurulabiliyor. Böyle bir yapı kurulduğunda
da uygulamaların bunlar arasında hızlıca geçiş
yapabiliyor olması gerekiyor. Bir bulut bilişim
ortamında ilk günlerde daha uygun maliyetli gümüş
hizmet almakta olan bir kuruluş, altı ay sonra karar

verdiğinde altın veya platin hizmete minimum
kesinti ile hızlıca geçebilmeli. Konteyner veritabanı
veya çok-kiracılı veritabanı özelliği kurumlara
bunu da sağlıyor. İlk gün gümüş SLA ile yaratılan
bir veritabanı, yine tek bir komutla hızlıca altın
seviyesinde çalışan bir konteyner veritabanına
taşınabiliyor.
Kuruluşlar geçişe nasıl başlamalılar?
YASİN BASKAN: Burada Oracle’ın önerisi, ilk
etapta 11g kullanmakta olan veya bulut ortamına
geçmeyi düşünen kurumların 12c’ye geçmesi ve
öncelikle geliştirme ve test ortamlarından bu işe
başlamaları. Yazılımcı açısından bakıldığında,
standart bir veritabanı ile çalışmakla, çok-kiracılı bir
veritabanı ile çalışmak arasında hiçbir fark yok. O
yüzden geliştirme ve test ortamlarından başlanarak
daha sonra üretim ortamlarına taşınmasını
öneriyoruz.
ISV’ler ve iş ortakları açısından bakıldığında
avantajları neler?
YASİN BASKAN: ISV’lere ve iş ortaklarına şu anda
geliştirdikleri uygulamalar için 12c’yi öneriyoruz.

4 Oracle Multitenant Database, daha yüksek konsolidasyon yoğunluğu sunan, BT
kaynaklarını daha iyi kullanan, ancak alternatif mimarilerin aksine yönetim yüklerini
artırmayan bir mimariye duyulan ihtiyaç doğrultusunda geliştirildi. Veritabanlarını bulut
ortamında konsolide etmenin potansiyel faydaları, BT servis seviyelerindeki iyileşme ve
düşen maliyetlerle ölçümlenebiliyor. Öte yandan veri merkezlerini bağımsız sunucu ve
depolama silolarından ayrı bir yola sokarak geliştirirken, bunu uygulamalarda ve süreçlerde
köklü değişikliklere neden olmadan başarmak, eskiden çok zorlu bir iş olarak görülüyordu.
4 Artık kullanıcılar, Oracle Veritabanı 12c sayesinde, uygulamalarını değiştirmeye gerek
kalmadan, veritabanlarını bulut ortamında konsolide etmelerini kolaylaştıracak çok-kiracılı
yeni bir mimariye sahipler. Mevcut uygulamalarını bulut ortamına kolayca aktarıp çok
sayıda veritabanını tek bir veritabanı gibi yönetmenin sunduğu avantajlardan yararlanan
kullanıcılar, her bir tak-çıkar veritabanı arasında eskisi kadar yüksek bir veri güvenliği ve
yalıtım konforuna da sahip oluyorlar.
4 Veritabanlarının Oracle Exadata gibi hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir hazır sistem
üzerinde konsolidasyonu, bulut bilişime giden yolun kısalmasını sağlarken, Oracle
Veritabanı 12c, BT maliyetlerini daha da düşürmek için, Oracle Exadata’nın Smart Scans,
Smart Flash Cache ve Hybrid Columnar Compression gibi tüm benzersiz yazılım yeniliklerini
tamamlayacak şekilde tasarlandı.
4 Bulut üzerinde yönetimi kolaylaştırmak için de, Oracle Enterprise Manager 12c ile gelen
Cloud Control özelliği işletmelerin veritabanı tahsisinden performans ayarlamalarına ve
tespitine, iş yükü kaynak yönetiminden ölçümlemeye tüm veritabanı yaşam döngüsünü
yönetebilmelerine olanak tanıyor.
4 Son olarak, Oracle Real Application Testing, değişikliklerin en zorlu koşulda test
edilebilmesi için sunduğu araçlarla geliştirilen çözümlerin hızla üretime sokulmasını,
dolayısıyla yapılan yatırımın hızlı bir biçimde geri dönmesini sağlıyor.

Tak-çıkar veritabanı özelliğinin tüm avantajlarını
onlar da elde ediyorlar. Geliştirdikleri uygulamayı
ve uygulamanın gerektirdiği veritabanını tek bir
paket altında paketleyip, müşterilerine kolayca
dağıtabiliyorlar. ISV’ler 12c ile taşınabilirlik
anlamında ciddi bir avantaj elde ediyorlar. Cloud
ortamında hizmet vermeyi hedefleyen iş ortakları
için de 12c hem danışmanlık hem servis hem de
destek hizmetleri açısından ciddi faydalar getiriyor.
OpenWorld nasıl geçti, izlenimleriniz neler?
Hangi duyurular öne çıktı?
YASİN BASKAN: OpenWorld’de 12c tarafında
bizzat Larry Ellison tarafından gerçekleştirilen
bir lansman büyük ilgi çekti ve heyecan yarattı.
Bu, In-Memory Veritabanı opsiyonunun lansmanı
idi. In-Memory opsiyonu, yine bir uygulama
değişikliği gerektirmeden, Oracle Veritabanı’nın
In-Memory Veritabanı performansına ulaşmasını
sağlıyor. 12c, bunu tablo bazında veya partition
bazında basit birkaç komutla set edebiliyor ve
datayı otomatik olarak In-Memory yapılarda
tutmaya başlıyor. Bu özellik, şu ana kadar hiç
bir veritabanının sunamadığı bir performans
seviyesine yükseltiyor. In-Memory özelliği 90 kat,
100 kat gibi performans artışlarını ifade ediyor.
OpenWorld’de, donanım tarafında da CPU ve
bellek bazında devrim niteliğinde duyurular
yapıldı. 32 terabyte belleğe kadar çıkan büyük
makineler, In-Memory bir veritabanı ile beraber
duyurulduğunda, performans açısından daha
da büyük anlam kazandı. Çünkü, In-Memory
beklentisinin çok fazla yükseldiği pazarda,
rakiplerle karşılaştırıldığında çok hızlı bir InMemory’ye geçiş yolu sundu Oracle. Bu nedenle
de Oracle OpenWorld’de büyük bir heyecan ve
ilgi yarattı.
Türkiye’den OpenWorld’e katılım nasıldı?
YASİN BASKAN: OpenWorld bu sene en yüksek
sayıdaki katılımcıyı ağırladı. 60 binin üzerindeki
katılımcı arasında Türkiye’den de ciddi sayıda
bir grup yer aldı. Herkes, OpenWorld’ün hem
duyurular açısından hem de teknik oturumlar
açısından bu yıl çok iyi düzenlendiği konusunda
hemfikirdi. Son duyurularla birlikte In-Memory
opsiyonunun bütün Bütünleşik Sistemler
Ailesi’nde kullanılabiliyor olması, Türkiye’den
katılan herkes için de çok teşvik edici oldu.
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Sigortacılığın kalbinde
Oracle’ın Exadata gücü
Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi (SBM),
sigortacılık sektörünün
gelişimine katkıda
bulanacak ve vatandaşa
yönelik faydalarıyla öne
çıkan bir dizi yenilikçi
hizmeti hayata geçirecek
teknoloji altyapısını,
Exadata üzerinde
konumlandırdı.

Sayın Geçkin, kuruluşunuz hakkında bilgi verebilir

Merkez, 2008 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle

misiniz? Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

Sigorta Bilgi Merkezi adını aldı. Aynı yönetmelikle

hangi ihtiyaçlara cevap vermek üzere ne zaman

Tramer bir alt merkez haline geldi ve yanı sıra Sağlık

kuruldu?

Sigortaları, Hayat Sigortaları ve Hasar Takip Alt

BÜLENT GEÇKİN (IT Servis Yönetimi Direktörü,

Merkezleri kurularak hizmet alanını genişletti. Bugün

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi): Merkezimiz,

zorunlu trafik sigortası gibi örneklere ilave olarak

2003 yılında, tüm trafik sigorta poliçelerinin ve

kasko sigortası ve bunların yanı sıra Sağlık Sigortaları

poliçelere işlenen hasar bilgilerinin belli bir merkezde,

branşlarındaki tüm ürünlerin verileri Merkezimize

gerektiğinde hızla erişilebilecek biçimde tutulmasını

gelmektedir. Bununla birlikte zorunlu olmayan

sağlamak üzere, Trafik Sigortaları Merkezi “Tramer”

ürünleri de birer birer projelendirerek Merkezimize

adı ile kuruldu. Bilgi paylaşımını hedefleyen, bilgiyi

transferini sağlamaktayız. Bu kapsamda 2014

kayıt altına alan ve kolayca erişilebilir kılan bu yapı,

yılının büyük projelerinde Yangın ürünlerini örnek

hem sigorta ettiren hem de sigortalayan için pek çok

verebiliriz. 2011 yılında yapılan değişiklikle genişleyen

faydayı da beraberinde getirdi. Sigorta bilgilerinin ortak

görev kapsamı ile bugün de geçerli olan Sigorta Bilgi

bir platformda olmasıyla hasar takibi ve risk bilgileri

ve Gözetim Merkezi adını aldı. Merkezimiz kanunla

daha hassas biçimde takip edilmesinin yolu açıldı.

tanımlanmıştır ve sigorta şirketleri bizim doğal

Özetle, trafik sigortası poliçelerinin takip edilebildiği,

üyemizdir. Sigorta şirketleri, ürettiğimiz bilgi ile daha

aktarılabildiği, vatandaşın hasar, eksper ve poliçe

sağlıklı risk analizi yapmakta ve sigortalılara daha

durumunu anlık takip edebildiği bir merkez oldu.

uygun fiyatlarla poliçe satabilmektedir.
Tüm sigorta poliçeleri, hangi sigorta şirketinden
olursa olsun üretildiğinde “online” olarak sizin
sisteminize geliyor mu?
BÜLENT GEÇKİN: “Online” veri transferi yaptığımız
ürünler gün geçtikçe artmaktadır. 2014 sonunda tüm
ürünleri “online” (eşzamanlı) olarak sistemimize
almayı hedefliyoruz. Örneğin kasko sigortaları için
servisimiz yılbaşı itibariyle başlayacak. Peki bu ne
demek? Örneğin bir acenteye gittiniz ya da sigorta
şirketinin çağrı merkezini aradınız. Poliçe düzenleme
esnasında isminiz yazıldığında, bizim sistemimiz
üzerinden Mernis sorgusunu gerçekleştirecek;
araç plakanız yazıldığında, yine sistemlerimiz
üzerinden Ulaştırma Bakanlığı’ndan şase numarasını
sorgulayacak. Aracınızla en son muayeneye
gittiğinizde, bilgisi gerçek zamanlı olarak bizdeki
bilgilere eklenecek.
Böyle bir sistemin vatandaşlara sağlayacağı
faydalara bir örnek verebilir misiniz?

SOLDAN SAĞA: İSA ÖZSEYHAN / Kıdemli Satış Danışmanı - Oracle, BÜLENT GEÇKİN / IT Servis Yönetimi

BÜLENT GEÇKİN: Bu, vatandaş açısından bilgiye

Direktörü - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, NEVZAT KOLDEMİR / Yazılım Geliştirme ve İş Zekâsı Direktörü -

erişim hakkının kullanılabilmesini sağlayan bir

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, BURCU BARTIN / Sigorta Sektörü Teknoloji Satış Yöneticisi - Oracle.
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platform her şeyden önce. Vatandaş TC numarasını ve

araç plakasını girerek her zaman bu sorguyu yapabilir.

2011 yılında kuruluşunuza gözetim rolünün de

Bunun dışında seyahat sigortaları tarafında önemli bir

verildiğini belirttiniz. Bu ne anlama geliyor?

fayda yaratıyoruz. Biliyorsunuz yurtdışı seyahatlerde

BÜLENT GEÇKİN: Kesinlikle denetim anlamına

pek çok konsolosluk vize sürecinde seyahat sigortasını

gelmiyor. Sigortacılıkla ilgili istatistiki bilgileri derlemek,

zorunlu tutuyor. Seyahat sigortaları denildiğinde

raporlamak; dolayısıyla öngörülerde bulunabilmek

50 milyon TL’lik bir pazardan söz ediyoruz.

demektir. Bu noktada da Veri Ambarı sistemlerimiz

Konsolosluklar civarında sahte sigorta üreten yerler

devreye girmektedir. Bu sistemlerden bütün sektörün

tespit edilmişti bir dönem. Sahte bir sigorta, ihtiyaç

yararlanabilmesini ve sektörün gelişimine katkıda

duyulmadığında hiç anlaşılmayabiliyor, ancak ihtiyaç

bulunabilmeyi hedefliyoruz.

duyulduğunda da vatandaşlar adına çok büyük
zararlar doğurabiliyor. Biz de bununla ilgili bir

Exadata Veritabanı Makinesi aldınız ve bazı Oracle

süreci hayata geçirdik ve sigorta şirketlerinin sağlık

teknolojilerine yatırım yaptınız. Bu yatırımlar

poliçelerini bize gerçek zamanlı göndermelerini

öncesinde hangi ihtiyaçları adreslediniz ve

sağladık. Böylece poliçenin gerçek olup olmadığını

hedefleriniz nelerdi?

hem vatandaşlar hem de konsolosluklar sorgulayabilir

BÜLENT GEÇKİN: Bir iş zekası ve veritabanı altyapımız

hale geldi. Böylece sahteciliğin önüne geçilmesi adına,

bulunuyordu ama henüz bir veri ambarı olarak işlev

aslında küçük çaplı bir projeyle önemli bir katkı

görmüyordu. Yeni hizmetler geliştirebilmek için İş

sağladık.

Zekası tarafında yeni çalışmalar ortaya koymamız
gerektiğine karar verdik ve öncelikle İş Zekası

Merkezinizin dünyada örnekleri var mı?

Müdürlüğü kurarak ekibimizi genişlettik.

BÜLENT GEÇKİN: Dünyada çok az sayıda örneği

Ana yazılımlarımız, Yazılım Geliştirme Direktörlüğü

olduğu için farklı ülkelerden inceleme ziyaretleri

bünyesinde in-house olarak geliştirildi. Java tabanlı

alıyoruz. Örneğin trafik sigortasının zorunlu olmadığı

yazılımlarımız, Oracle Veritabanı 11g üzerinde çalışıyor.

Azerbaycan yetkililerini misafir ettik. Son olarak,

İş zekası tarafındaki hedeflerimizi gerçekleştirebilmek

Arnavutluk Merkez Bankası ve Fransa Sigorta

için Oracle’ın Data Warehouse teknolojisi kullanmaya ve

Enstitüsü’nden ziyaretimize geldiler. Biz de Avrupa’ya

Oracle Veritabanı 11g ile uyumlu çalışabilecek bir altyapı

bu sistemi anlatan eğitimler vermek üzere gidiyoruz.

yatırımı yapmaya karar verdik. Elimizde konvansiyonel,

Çünkü dünyada bu sistemi gerçek zamanlı olarak

dağıtık sistemler vardı. Depolama alanlarıyla birlikte tüm

yürüten örnek yok denecek kadar az.

ihtiyaçları konsolide edebilecek bir yatırım yapılması
üzerinde düşündük. O dönemde farklı alternatifleri

Kurumunuz doğası gereği bir teknoloji şirketi

inceledik. Exadata için karar verirken, Türkiye’deki

gibi konumlanmış görünüyor. Siz bu yaklaşımı

ve dünyadaki kullanımlarını inceledik ve çok başarılı

nasıl değerlendirirsiniz?

örnekler olduğunu gördük. İnceleme ve değerlendirme

BÜLENT GEÇKİN: Türkiye’deki sigortacılık sektörü

için çok ciddi bir zaman harcadık. Sonuç olarak üç

geçen yıl 20 milyar TL poliçe üretimi gerçekleştirdi.

aydır iş zekası ve veri ambarına yönelik yazılımlarımızı

Bu yıl ise 26 milyar TL’ye ulaşması yani %30’luk bir

Exadata üzerinde çalıştırmaktayız. Sigorta şirketlerine

büyüme elde etmesi bekleniyor. Sorunuza gelecek

sunduğumuz web servislerinin yer aldığı OLTP tarafını

olursak; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ni 26 milyar

da yakın bir zamanda yine Exadata üzerine geçirdik.

TL değerinde bir holdinge ait bir bilgi işlem şirketi,

Mevcut iş zekası altyapımızı veri ambarına dönüştürme

bir veri merkezi gibi görebiliriz. Aynı zamanda iş ve

sürecinde, Exadata altyapısı ve Oracle’ın Data

teknolojinin uyum içerisinde buluşturulduğu bir yapı

Warehouse teknolojisi bizim için çok kritik rol oynuyor.

bu.

Oracle teknolojileri üzerinde çok değerli bilgi birikimine

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, bilginin gerçekten

sahip, deneyimli ekibimizle birlikte bu altyapıdan en

yönetildiği bir yapı kurabilmek adına, özellikle

iyi şekilde faydalanmayı ve yenilikçi hizmetler üretmeyi

2011 yılından bu yana giderek artan bir ivmeyle bir

hedefliyoruz.

dönüşüm geçirdi. IT Servisi Yönetimi Direktörlüğü
bu doğrultuda kuruldu ve altında Sistem Network

Bu yapı, başka projeleriniz için de fayda yarattı

Yönetimi, Veritabanı Yönetimi, Sistem Operasyon

mı?

Bölümü ve IT Security Risk bölümleri oluşturuldu.

BÜLENT GEÇKİN: Ayrıca, Ankara’da Acil Durum

SBM’nin tüm ekipleriyle sürekli bir gelişim

Merkezi’ni hızla faaliyete geçirme konusundaki

içerisindeyiz.

beklentimize de en iyi cevabı Exadata ile aldık.

BÜLENT GEÇKİN
IT Servis Yönetimi Direktörü
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

“Mevcut iş zekası
altyapımızı veri ambarına
dönüştürme sürecinde,
Exadata altyapısı ve
Oracle’ın Data Warehouse
teknolojisi bizim için çok
kritik rol oynuyor. Oracle
teknolojileri üzerinde çok
değerli bilgi birikimine
sahip, deneyimli ekibimizle
birlikte bu altyapıdan en
iyi şekilde faydalanmayı
ve yenilikçi hizmetler
üretmeyi hedefliyoruz.”

KULLANILAN ORACLE
TEKNOLOJİLERİ

+
+
+
+

Exadata X3-2 Veritabanı Makinesi
Oracle Data Integrator
Oracle Data Guard
Oracle Audit Vault and Database
Firewall

+

Oracle Test Data Management (TDM)
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Ankara’da yine Oracle teknolojileriyle kurduğumuz

kalitesi hiç düşmüyor, yüksek performansla çalışıyor

vererek bu süreci kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Bu

sistemi, Exadata ile İstanbul’dan çok hızlı bir şekilde

ve ölçeklenebilir. Yaptığımız bütün yük testlerinden

projeyi de, sektöre hız kazandırmak için en yakın

besliyoruz.

rahatlıkla geçti. Biz sahip olduğumuz iş yükünün 5

zamanda devreye almaya çalışıyoruz.

Oracle Data Guard sayesinde Ankara’daki sistemimiz

katını hedeflemiştik, Exadata 20 katını karşılayabiliyor.

ODI aracına gelince; eskiden veritabanına bilgi

gerçek zamanlı olarak besleniyor.

En önemlisi de hem fiziksel olarak dayanıklı hem de

aktarımı için açık kaynak kodlu bir ETL aracı

bilgi güvenliği açısından bakıldığında daha güvenli.

kullanıyorduk. Artık bu iş için ODI kullanıyoruz ve

Bu altyapının BT ekibi olarak sizlere ne gibi

Oracle Audit Vault ve Database FireWall da güvenlik

bu sayede çok net bir kazanım elde ettik. Eskiden

faydalar sağlamasını bekliyorsunuz?

tarafında güvendiğimiz teknolojiler. Tümleşik sistemler

ETL’le ana sistemden Data Warehouse sistemine

BÜLENT GEÇKİN: IT Servis Yönetimi olarak ekip

olduğu için de bakım maliyeti yok. Ayrıca Oracle,

aktarım sekiz saat sürüyordu. Haliyle bu sistemde

arkadaşlarımıza verdiğimiz üç görev var: ‘Kesintisiz’,

yurtdışından kontrol edilen bir “advanced monitoring”

bir hata olduğunda da ikinci bir sekiz saat daha

‘Kaliteli’, ‘Güvenli’ hizmet. Bu özelliklerin hepsini

servisi sunuyor. Deneme amaçlı olarak, ana güç

gerekiyordu. Biz sabahları saat 10:00 civarında

karşılayan bir ürün Exadata. Kesintisiz çalışacak

kablosunu değil elbette ama bazı cihazların kablosunu

sektöre bir rapor gönderiyoruz. Dolayısıyla bu sekiz

şekilde, bütünleşik olarak tasarlamış. Altyapının servis

çektik, beş dakika sonra yurtdışından alarmlar geldi

saati gece kullanmak durumundaydık. Sistemde

arıza olup olmadığının tespiti için müdahale edildi.

arıza olduğunda raporu ancak öğleden sonra

Sistemleri çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik

geç saatte gönderebiliyor, bazen bir gün rapor

hizmetlerimizle birlikte çok fazla yoğunlaşmasını

gönderemediğimiz olabiliyordu. Şimdi bu süre ODI

beklediğimiz bu altyapının performansına çok

ile bir buçuk saate indi. Dört kat zaman tasarrufu

güveniyoruz.

elde ettik. Oracle teknolojileri kullandığımız için
ODI’a geçişimiz de çok hızlı oldu. Bundan sonrası

Yine bir Oracle teknolojisi olan Test Data

için de farklı bir rapor ihtiyacı olduğunda çok kısa

Management (TDM) ürününü ve Oracle Data

sürelerde hizmet veriyor olacağız.

Integrator (ODI)aracını nerede kullanıyorsunuz?

NEVZAT KOLDEMİR
Yazılım Geliştirme ve İş Zekâsı Direktörü
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Gartner’ın yaptığı
araştırmalara göre, CIO’ların
gündemindeki birinci konu
analitik iş zekası; ikinci
konu ise mobil platformlar.
Biz önümüzdeki sene mobil
platformlara odaklanıyoruz ve
bu doğrultuda bir uygulama
geliştiriyoruz. İnternete
sunduğumuz sorgulama
hizmetlerinin hepsini mobil
platformda ve üç marketi de
(IOS, Android ve MS)
destekleyecek şekilde sunacağız.
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NEVZAT KOLDEMİR (Yazılım Geliştirme ve

Bütün bu dönüşümün vatandaşa yansımalarının

İş Zekâsı Direktörü, SBM): Test otomasyonu,

nasıl olmasını bekliyorsunuz?

sigorta şirketlerinin çok hızlı ürün geliştirebilmeleri

BÜLENT GEÇKİN: Bu yapı sayesinde, öncelikle

için gerekli lojistik desteği sağlıyor olacak. Sigorta

vatandaşa verilen hizmetlerin çeşitlerini artırmaya

şirketleri yeni bir ürün devreye alacakları zaman,

çalışıyoruz. Hangi şirketten poliçe aldıklarını

bizden bir test datası istiyorlar. Söz konusu test

bile hatırlamak zorunda olmadan sorgulama

datasıyla ilgili SQL’leri ve benzeri gerekli çalışmaları

yapabildikleri bir sistem kurduk. TC kimlik

bizim oluşturmamız gerekiyor. Şu anda test

numarasının yanı sıra iki parametre ile sorgunun

otomasyonunu elle yazıyoruz ve aslında test zaten

yapılmasını sağlıyoruz. Araçla ilgili sorgulamada

manuel ağırlıklı bir süreç. Oracle’ın sunduğu Test

ruhsat numarasını ve şase numarası, bilgiye çok hızlı

Data Management ise kurallar tanımlamamıza olanak

erişilmesini sağlıyor.

“Sigortacılık sektörünün
kalbi Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi’nde hayata
geçirilen yenilikçi projelerin,
sektörün gelişimine de
büyük katkıda bulunacağına
inanıyoruz ve bu katkılarda
sağladığımız teknolojilerle
payımızın olduğunu
bilmekten gurur duyuyoruz.”

BURCU BARTIN
Sigorta Sektörü Teknoloji
Satış Yöneticisi - Oracle

Çözüm Geliştirme Direktörümüz K.Tufan Tekin

durumdayız. Veri üzerinde herhangi bir derleme

yönetiminde, sektöre ve vatandaşımıza fayda sağlayacak

şimdilik yapılmadı ama yavaş yavaş tablolar

bir çok proje tasarlanıyor ve geliştiriliyor.

üzerinde arşivlemiş olacağız.

Eksper atama hizmeti sunuyoruz. Vatandaş kendi

Diğer tarafta, raporlarımız hiç el değmeden, sadece

eksperini kendisi atayabiliyor. Hasarı olduğunda,

Exadata üzerine alınarak eski sisteme göre en az 10

eksperin yazdığı raporu, aracın hasar durumunu bizim

kat hızlandı. Exadata’nın Smart Scan gibi özellikleri

sistemlerimizden kendisi takip edebiliyor. Sigorta

sayesinde bu hız elde edildi.

şirketlerini aramaya gerek kalmıyor. Benzer hizmetler

Exadata sayesinde zamandan ciddi bir tasarruf elde

sağlık ve hayat sigortalarında da sunulmaktadır. Tüm bu

ettik, kesintisiz bir altyapıya sahip olduk, daha

hizmetler yüksek veri güvenliğini sağlayarak vatandaşa

önce açık kaynak kodlu ETL aracı kullanmamız

ulaştırılıyor.

nedeniyle alamadığımız desteği, ODI’a geçişle

Sigorta şirketlerinin bulunduğu illerde araç kullanım

birlikte Oracle’dan almaya ve Oracle’ın global bakım

tarzına göre trafik primlerini de yayınlıyoruz. Böylece,

hizmetlerinden yararlanmaya başladık. Yerel Oracle

vatandaş bir acenteye başvurduğunda trafik sigortası için

Danışmanlık ekibi de anlaşmalarımız doğrultusunda

ne teklif edilebileceğini önceden biliyor.

yanımızda.

Bunların yanı sıra, vatandaşlara fayda yaratacak, yenilikçi
pek çok farklı hizmeti geliştirmek üzere de Merkez

Veri ambarı tarafında yeni hizmetler

Müdürümüz Aydın Bey’in talimatları doğrultusunda

konusunda bilgi verebilir misiniz?

çalışıyoruz. Sonuç olarak bütün bu altyapı vatandaşa

NEVZAT KOLDEMİR: Gartner’ın yaptığı

yansımalarıyla da öne çıkmaya devam edecek.

araştırmalara göre, CIO’ların gündemindeki
birinci konu analitik iş zekası; ikinci konu ise

İSA ÖZSEYHAN
Kıdemli Satış Danışmanı
Oracle

“2004 yılından itibaren
Tramer ile birlikte başlayan
Oracle Veritabanı ve
Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi birlikteliğinin 2013
yılında hem operasyonel
hem de analitik veri işleme
altyapılarında Oracle
Veritabanı’nın en iyi çalıştığı
platform olan Exadata’ya
taşınmış olması bizim
adımıza hem keyif
hem de onur verici bir
gelişme.”

Sayın KOLDEMİR, Yazılım Geliştirme Direktörü

mobil platformlar. Biz önümüzdeki sene mobil

olarak Oracle geliştiricilerinden oluşan geniş bir

platformlara odaklanıyoruz ve bu doğrultuda bir

ekibi de yönetiyorsunuz. Oracle Exadata’ya geçme

uygulama geliştiriyoruz. İnternete sunduğumuz

projesinde nasıl yol aldınız? Hangi faydaları elde

sorgulama hizmetlerinin hepsini mobil

ettiniz?

platformda ve üç marketi de (IOS, Android ve

NEVZAT KOLDEMİR: Eski veri ambarı sistemimiz

MS) destekleyecek şekilde sunacağız. Yine mobil

de Oracle Veritabanı 11g üzerindeydi. Donanım

ortamda, veri ambarı üzerinden çekilen raporları

araştırmasına başladığımızda, Exadata’nın X3 versiyonu

tablette sunma projesini yürütüyoruz. Onun da

ile birlikte fiyat/performans olarak öne çıktığını gördük.

geliştirmeleri tamamlandı, test ediliyor. Bu sayede

Exadata’yı aldığımız zaman, veritabanı değişmeyeceği

sadece internet tarayıcı kullanılarak, bir tabletten de

için rahat bir geçiş yapacak ve yatırımın geri dönüşünü

bizim bütün raporlarımız çekilebiliyor olacak.

çok kısa vadede alabilecektik. Nitekim sistemler

İş zekası tarafında baktığımız zaman da gerçek

kuruldu ve biz üç ay gibi çok kısa bir sürede Oracle Data

zamana yakın çalışan bu sistemi geliştirmeyi

Integrator’ı da kullanarak bu geçişi tamamladık. Şu anki

hedefliyoruz. Şu an günde bir kere veriyi çekiyoruz

sistemde direkt biz ODI ile veriyi kaynağından çekip

ve bir kere dönüştürüp yüklüyoruz ama biz bunu

Exadata’ya alıyoruz ve bütün transformasyon ve ‘load’

günde çok daha fazla sayıda yapabilir durumdayız.

işlemleri Exadata’nın üzerinde çok hızlı gerçekleşiyor.

Bir sonraki adımda da belki Oracle’ın ürünleriyle

Hiçbir performans çalışması yapmadan, sadece ODI ile

ya da belki ODI tarafındaki geliştirmelerle gerçek

aldık. Onlarla birlikte, bütün sektöre örnek olacak,

yeniden paketleri yazıp çalıştırdığımızda şu anki süreç

zamanlı bir veri ambarı yapabiliriz.

sigortacılık ortak veri modelini oluşturmak istiyoruz.

bir buçuk saat.

Biz ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nda sigorta

Uzun soluklu bir proje, çünkü bütün branşların veri

Eskiden bizim veri ambarımız tek node’lu bir sistemdi.

sektörünü yönetenlere ve sigorta şirketleri genel

sözlüğünün yazılması gerekiyor.

Bir ‘yamalama’ yaptığımız zaman mecburen sistemi

müdürlerine bir kontrol paneli hizmeti vermek

kapatmak durumundaydık. Şu an RAC mimarisine

istiyoruz. Bütün sektörün resmini görebilecekleri,

Müşteri memnuniyetinizi değerlendirir misiniz?

geçtik, kesintisiz hizmet veriyoruz. Yama yapacağımız

tahminde bulunabilmelerini sağlayacak analizleri

BÜLENT GEÇKİN: Oracle, tüm seviyelerden yönetici,

zaman bile node’ların birini kapatıp yamalayıp açabiliyor,

ve kendi şirketleri ile sektörün karşılaştırmasını

danışman ve teknik ekibiyle çok büyük destek sağladı.

öbürünü kapatıp tekrar yamalayıp açabiliyoruz. Bu arada

yapabilecekleri analizleri alabilecekleri bir kontrol

Oracle’ın çevresindeki çözüm ortaklarıyla da çok

sistem hiç kesilmeden 7/24 çalışmasını sürdürüyor.

paneli... Bu bir In-Memory kontrol paneli projesi

ciddi temaslarımız oluyor. Tüm katmanlarıyla

Diğer yandan, Exadata’nın istediğimiz bir veriyi 20

olacak.

Oracle ürünleri hakkında bilgilendiriliyoruz.

kata kadar sıkıştırabilme özelliği de çok önemsediğimiz

Aynı zamanda, bu satın almalar sırasında Oracle

Dolayısıyla Oracle ekosisteminin bir parçası olmaktan

özellikler arasında. Şu anda veriyi bire bir kopyalamış

Danışmanlık’tan 80 günlük danışmanlık hizmeti de

memnuniyet duyuyoruz.
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Kredi Kayıt Bürosu’ndan
lokasyon bazlı yenilikçi hizmetler
Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Oracle iş ortağı
Infotech’in LocationBox ürünü ve Oracle İş Zekası
ürünlerini Exadata üzerinde konumlayarak, hayata
geçirdiği GEOMIS projesi ile bankalara stratejik
iş alanlarında yararlanabileceği lokasyon bazlı
bir raporlama altyapısı hizmeti sunuyor. Sürekli
olarak geliştirilen GEOMIS, bankalara belirlenmiş
lokasyonlar üzerindeki rekabet durumları hakkında
büyük faydalar yaratabilecek bilgiler sunuyor.
KORAY KAYA
Stratejik Planlama Kurumsal
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
KKB

Infotech’in LocationBox ve
Oracle İş Zekası ürünlerini Exadata
üzerinde kullanarak hayata
geçirdiğimiz GEOMIS projesini iki
ayda tamamladık. Adres işlemeye
dayanan bu hizmeti verebilmek
için, elimizdeki 580 milyon adresi
bir dizi işlemden geçirerek geo
kodunu düzenlememiz gerekiyordu.
Eski sistemimizde günde 1 milyon
adres işleyebiliyorduk. Oracle
altyapısını kurduktan sonra ise
günde 25 milyon adres işleyebilecek
hale geldik. Bir başka deyişle
adres işleme performansımız 25
kat arttı ve 580 günde ancak
bitirebileceğimiz hazırlık aşamasını
iki ayda bitirebildik.
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Sayın Kaya, Kredi Kayıt Bürosu’nu bize

Bireylerin kredi notlarını siz veriyorsunuz

tanıtabilir misiniz?

diyebilir miyiz?

KORAY KAYA (Stratejik Planlama

KORAY KAYA: Bunun için, KKB Kredi

Kurumsal İlişkiler Genel Müdür

Notu adını verdiğimiz bir ürünümüz var.

Yardımcısı, KKB): Kredi Kayıt Bürosu

Bankalardan toplamış olduğumuz bütün sicil

1995 yılında 11 bankanın ortaklığında bir

verileri, kişilerin demografik özellikleri ile bir

anonim şirket olarak kuruldu. Kuruluş

araya getirerek bir kredi notu oluşturuyoruz.

amacı bankaların kendi aralarında

Ancak sadece kredi notu değil, farklı ürünler

kredi ödeme performans bilgilerini

ve hizmetler de sunuyoruz. Örneğin, 2012

paylaşmalarını sağlamaktı. İlk aşamada

yılında kurulan Risk Merkezi Organizasyonu’na

bunlar bireysel nitelikli ürünlerin paylaşımı

hizmet vermek üzere bir protokol imzaladık.

için oldu ve 2004 yılına kadar da bu böyle

Bankalar Birliği’nin içinde bir yönetim organı

devam etti. 2005 yılında ticari kredi verileri

gibi çalışan bu organizasyonun, her kuruluştan

ve firmalar da işin içine girdi. Şu anda

kredi değerlendirmesinde kullanılan tüm bilgileri

sektörde bankaların, tüketici finansman

kanun gücünde toplama yetkisi var. GSM

şirketlerinin, leasing şirketlerinin, faktöring

şirketlerinden, gaz elektrik dağıtım şirketlerine,

şirketlerinin katılımıyla, 146 üyeli bir

mağazalardan marketlere aklınıza gelebilecek

kuruluş haline geldi. Ortaklık yapısı

her kuruluştan ödeme performansına dair bilgi

da 2001 yılındaki banka birleşmeleri

isteyebilir. Bütün bu bilgiler de bizim yapmış

nedeniyle 9’a indi. Kredi Kayıt Bürosu’nda

olduğumuz protokol çerçevesinde aslında

kayıt altında olmayıp da bankada olan

KKB sistemleri üzerinden sağlanıyor. Bizim

bir kredi hesabı yoktur. Bu nedenle

artık Risk Merkezi şapkamız da bulunuyor.

bugün, bankalardan aldığımız veriyi yine

Risk Merkezi’nin bizden talep ettiği ürün

bankalara faydalı ürün ve hizmetler olarak

toplama, veri toplama, paylaşma hizmetlerini

sunuyoruz.

gerçekleştiriyoruz.

SOLDAN SAĞA: ATALAY TAŞKOPARAN / İş Geliştirme Direktörü - Infotech, ALİ UFUK PEKER / CEO - Infotech, KORAY KAYA / Stratejik Planlama Kurumsal
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı - KKB, CUCİ YAVAŞÇA / Genel Sektör Teknoloji Ürünleri Satış Yöneticisi - Oracle.

Yeni kanunla birlikte kişiler de kendilerine ait

kredilerin kullanım bilgileridir. Her banka

kalem veri var. Bu beş kalemden çok çeşitli

risk bilgilerini, kredi notlarını ya da kişinin

kendi portföyünü biliyor, ya da çeşitli veri

raporlar oluşturulabiliyor. Biz bu hizmeti

iznine bağlı olarak üçüncü kişilerin sicil

analizleriyle bu portföyü görebileceği bilgi

gizlilik ilkelerine de uymak üzere, üyemiz olan

bilgilerini talep edebiliyorlar. Bunun dışında

altyapısına sahip bulunuyor. Fakat rekabetin en

bankaların onayını alarak şöyle kurduk: Her

bilgileri artık reel sektöre de açıyoruz ve

yoğun olduğu bankacılık sektöründe, bir banka

banka, kendisine en yakın rakip gördüğü üç

raporlar hazırlıyoruz. Örneğin, online bilgi

diğer bankalara göre ne durumda olduğunu

banka adını verdi bize. Biz o üç bankayı içeren

sorgulama amaçlı bir abonelik servisi kurmayı

bilmiyor.

bir grup kuruyoruz ve yanına da sektör toplamını

planlıyoruz. Elimizdeki altyapı sayesinde

Geliştirmiş olduğumuz GEOMIS altyapısı, bir

ve TÜİK verilerini yerleştiriyoruz. Örneğin

geliştirdiğimiz, hayata geçirmek üzere

bankanın rekabet içindeki durumunu ortaya

yapılan bir kampanya sonrasında Kadıköy

olduğumuz, yenilikçi daha pek çok hizmetimiz

koyuyor. Bunu ortaya koyarken bir rakam

bölgesindeki durumuna bakıyoruz. Kadıköy

de olacak.

vermiyor. Bankalar, web tabanlı bu sistem

ilçesinden kendisine kaç tane başvuru geldiğini,

üzerinden, Türkiye genelindeki durumlarını
Bir yenilik olarak da Infotech’in

ilçe detayında, nerede iyi nerede zayıf oldukları,

LocationBox çözümü ile GEOMIS Projesi’ni

nasıl bir potansiyel barındırdıkları bilgileri ile

hayata geçirdiniz. Bu proje hakkında bilgi

harita üzerinde görebiliyorlar.

verebilir misiniz?
KORAY KAYA: Geo, yani coğrafya ile MIS,

Harita üzerinde ne detayda bu raporu

yani Management Information Systems’ın

sunabiliyorsunuz? Kimler bu raporlara

(Yönetim Bilgi Sistemleri) birleşiminden

ihtiyaç duyuyor?

GEOMIS adını türettik ve arkada harita bazlı

KORAY KAYA: Şu anda ilçe seviyesine kadar

raporlama sistemi verisine dayanan bir çalışma

indiriyoruz. Pazarlama, kredi tahsis, izleme,

gerçekleştirdik.

tahsilat, CRM ve satış ekipleri farklı farklı

Bizim veritabanımızda yaklaşık 700

amaçlar için bu verileri kullanabiliyorlar.

milyon kayıt bulunuyor. Bunlar geçmişte

İçeride şu anda yaş, cinsiyet, kredi skoru,

alınmış, kapatılmış ya da hali hazırda aktif

kredi başvurusu adedi olmak üzere beş

KULLANILAN ORACLE
TEKNOLOJİLERİ

+
+
+
+
+
+

Oracle Exadata Veritabanı Makinesi
Oracle Enterprise Edition
Veritabanı 11g
Oracle Spatial, Partitioning,
RAC opsiyonları
Oracle Enterprise Edition Weblogic
Oracle Mapviewer
Oracle İş Zekası
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buna karşılık kendisine en yakın rakip olarak
belirlemiş olduğu üç bankadan ortalama kaç
tane başvuru geldiğini karşılaştırmalı olarak
görebiliyor, trend analizi alabiliyor ya da bir yıl
geriye gidip belli bir tarih aralığında Kadıköy
ilçesindeki durumunu görebiliyor.
Burada önemli bir nokta, her üç bankanın
birlikte ele alınması, ortalama verilmesi ve tek
tek banka karşılaştırmasına izin verilmemesi.
Sözünü ettiğim beş veri üzerinden çok farklı,
çeşitli ve fayda yaratabilecek rapor oluşturmak
mümkün.

Exadata kararı vermek hiç zor olmadı, çünkü bankalarla
yaptığımız görüşmelerde, onların da çoğunlukla Exadata
kullandığını gördük. Hedefimiz, uzun vadeli ihtiyaçlarımızı
karşılaması, bize kesintisiz çalışma ve iş sürekliliği sunması,
bakım gerektirmemesiydi. Ayrıca, kullanım kolaylığı, devamlık
ve bankalarla da uyumlu çalışabilmesi şarttı. Elbette elde
ettiğimiz altyapının bu özellikleri bize uygun maliyetle
sunabilmesi de önemliydi. Tüm beklentilerimiz Exadata üzerinde
bir araya geldi.

Lokasyon bazlı olarak oluşturduğunuz

KORAY KAYA Stratejik Planlama Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı - KKB

bu rapor platformunu oluştururken hangi
teknolojileri kullandınız?
KORAY KAYA: Bizim verimiz yedekleme
sistemimizde duruyordu. Biz bu projeyi

ürününü aldık. Çünkü veri çok büyüktü ve

Size bu altyapı ne kazandırdı?

yürütürken bu datalara özellikle ihtiyacımız

giderek de büyüyeceği açıktı. Dolayısıyla 8’li

KORAY KAYA: Bu proje adres işlemeye

oldu. Datayı indirmek için Oracle’ın Exadata

tam Exadata sistemi aldık.

dayanıyor. Adresi alıyorsunuz bir
dizi işlemden geçirerek geo kodunu

Sistemin bileşenleri nelerdir? 700

düzenliyorsunuz. Eski sistemimizde

milyon kayıt ne kadar yer kaplıyor bu

günde 1 milyon adres işleyebiliyorduk.

sistemde?

Bu sistemi kurduktan sonra ise günde 25

KORAY KAYA: Bu yoğunluktaki bir

milyon adres işleyebilecek hale geldik.

veriyi yedekleme sistemlerinden rahatça

Adres işleme performansımız 25 kat

indirebilmek için Exadata’yı aldık. Veriyi

arttı. Türkiye’de 700 milyon adres bilgisi

indirdikten sonra da veri analizine ihtiyaç

olduğunu söylemiştim ama bunların

duyulacağı için, yine Exadata üzerinde

bir bölümü yanlış ve eksik adreslerdi

çalışmak üzere Oracle’ın BI çözümünü

ve içlerinden 580 milyonu geo kod

konumlandırdık. Daha sonra da Infotech’ten

edilebilecek haldeydi. Kullanılamayacak

aldığımız Location Box ile geo kod işlemini

adresleri eledikten sonra, 25 kat

başlattık. Şunu söyleyebilirim, şu anda bu

hızlandığımız için projeyi yaklaşık iki

sistemin çok çok azını kullanıyoruz. Bizi

ayda bitirebildik. İki ayda bütün adresleri

geleceğe çok rahat taşıyabilecek, ciddi

geokod ederek, lokasyon bazlı raporlar

yükleri kaldırabilecek bir yapı kurduk.

sunabilir hale geldik.

“İş ortağımız Infotech’in LocationBox çözümü ile Oracle’ın teknoloji çözümlerini bir araya getirerek,
KKB’de GEOMIS projesini başarıyla hayata geçirdik. Yazılım tarafında %100 Oracle teknolojileri ile
geliştirilen LocationBox, Oracle Exadata platformuna uyumlu hale getirildi. Proje kapsamında ortaya
çıkan OLTP, Data Warehouse ve İş Zekası ihtiyaçları da Oracle teknolojileri ile karşılandı. Donanım
ve yazılım teknolojilerini tek bir altyapıda toplayarak, iş ortağımız Infotech’in önderliğinde alternatif
çözümlere oranla çok daha avantajlı, yüksek performanslı ve basit bir çözüm sunduk. KKB’nin yenilikçi
projelerini destekleyen bir platform sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
CUCİ YAVAŞÇA Genel Sektör Teknoloji Ürünleri Satış Yöneticisi - Oracle
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Projede nasıl ilerliyorsunuz?

Kredi Kayıt Bürosu’nda, Oracle’ın tam

KORAY KAYA: Projenin birinci fazını devreye

büyüklükteki Exadata sunucusu ile birlikte

aldık ve dört aydır bu hizmeti bankalara açmış

kullanılıyor olmasının, bize Oracle ile

durumdayız. GEOMIS, bizim henüz emekleme

birlikte önemli bir referansı kazanmamız

aşamasında olan bir ürünümüz. İkinci fazda

açısından büyük değer kattığına inanıyoruz.

veriyi çok daha fazla zenginleştirmeye yönelik
çalışmalar yapacağız. Bankaların bireysel

Projeye başlama ve yürütme süreciniz

müşterileri için verdiğimiz bu hizmeti ticari

hakında bilgi verir misiniz?

müşterilere de taşıyacağız.

ALİ UFUK PEKER: Proje ile ilgili sürecin

Verdiğimiz bu web tabanlı hizmeti şu

başlangıcında, sadece özet raporlama

anda bankalara tanıtıyoruz, ziyaretler

ve OLTP ihtiyaçları ile başlayan süreç,

gerçekleştirerek eğitim veriyoruz, nerelerde

KKB’nin ayrı bir alım olarak düşündüğü

kullanabileceklerini gösteriyoruz. Yeni

Veri Ambarı süreçleri ile birleşince,

fonksiyonlarla birlikte, bankalar tarafından

KKB’ye operasyonel açıdan büyük ölçüde

sistem kullanım oranlarının nasıl geliştiğini

rahatlık, hız ve tasarruf sağladı. Öte

görebileceğiz.

yandan bu çözümü diğer rakip veri ambarı
seçeneklerinin veremeyip sadece Exadata

Bu süreçte Infotech ve Oracle ile

veritabanı ortamının sağlaması nedeni ile

çalışmaya nasıl karar verdiniz?

de rekabette avantajlı bir duruma geldik.

KORAY KAYA: Exadata alımımızdan

Sonuçta da KKB’nin önemli iki ayrı

kısa bir süre önce Infotech ile tanıştık ve

operasyonu, yüksek performansla hizmet

görüşmeye başladık. Exadata kararı vermek

veren bir yapıda, konum tabanlı analizlerle

hiç zor olmadı, çünkü bankalarla yaptığımız

desteklenerek hayata geçirilmiş oldu.

görüşmelerde, onların da çoğunlukla Exadata

KKB’nin vizyoner ekibinin desteği ve iş

kullandığını gördük. Hedefimiz, uzun

ortağı olarak, sürecin her aşamasında

vadeli ihtiyaçlarımızı karşılaması, kesintisiz

Oracle ile yakın çalışmamız, projenin başarı

çalışma ve iş sürekliliği imkanı sunması,

ile sonuçlanmasında anahtar rol oynadı.

bakım gerektirmemesiydi. Ayrıca, kullanım
kolaylığı, devamlık ve bankalarla da uyumlu

Kullanılan LocationBox ürününüz

çalışabilmesi şarttı. Elbette elde ettiğimiz

hakkında da bilgi verebilir misiniz?

altyapının bu özellikleri bize uygun maliyetle

ALİ UFUK PEKER: LocationBox, bir

sunabilmesi de önemliydi. Tüm beklentilerimiz

kurumun, şubeleri, müşterileri, rakipleri

Exadata üzerinde bir araya geldi.

ile ilgili detaylı bilgileri, harita destekli
raporlar üzerinde görebildiği, konum

Bundan sonra hedefleriniz neler olacak?

tabanlı sorgularla, birbirleri arasındaki

KORAY KAYA: Exadata, sektöre

konumsal ilişkiyi analiz edebildiği, kendi

sunduğumuz katma değeri yükseltecek

sistemlerine web servislerle entegre

bir platform. Türkiye’nin en önemli bilgi

edebildiği, ön yüzde internet ve mobil

alma merkezlerinden biri olarak, KKB’nin

ortamların her çeşidini destekleyen, Oracle

kapsama alanını genişletmek ve yenilikçi

Veritabanı, Oracle Uygulama Sunucusu

fikirlerle verilen hizmetleri artırmak en önemli

teknolojilerini kullanan, bulut bilişim

hedefimiz.

mimarisinde geliştirilmiş bir yazılım
servisleri platformu. Büyük veri yığınına

Sayın Peker, projenin sizin için önemi

ve yoğun işlem miktarına sahip firmalarda,

nedir?

firma içine kurulurken, işlem ve veri

ALİ UFUK PEKER (CEO, Infotech): Yeni

yoğunluğu yüksek olmayan firmalarda

ürünümüz olan LocationBox’ın, finans

bulut ortamından çağırılan servislerden

sektörünün tüm firmalarına hizmet veren

hizmet alınarak kullanılabiliyor.

ALİ UFUK PEKER
CEO
Infotech

“Proje ile ilgili sürecin
başlangıcında, sadece
özet raporlama ve OLTP
ihtiyaçları vardı. KKB’nin
ayrı bir alım olarak
düşündüğü Veri Ambarı
süreçleri de bu süreç
ile birleşince, KKB’ye
operasyonel açıdan
büyük ölçüde rahatlık,
hız ve tasarruf sağladı.
Yeni ürünümüz olan
LocationBox’ın, finans
sektörünün tüm firmalarına
hizmet veren Kredi Kayıt
Bürosu’nda, Oracle’ın tam
büyüklükteki Exadata
sunucusu ile birlikte
kullanılıyor olmasının, bize
Oracle ile birlikte önemli
bir referansı kazanmamız
açısından büyük değer
kattığına inanıyoruz.”
2013 LinkPlus
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TTNET, Somemto ile
“yeni nesil” CRM çağını başlattı
TTNET ve bilişim altyapısı hakkında bilgi
verebilir misiniz?
OLGAY TAŞ (Teknoloji / Servis Geliştirme
Direktörü - TTNET Teknoloji Birimi): TTNET
olarak, hizmetlerimizi internet erişiminin ötesine
taşıyoruz. Müşterilerimizin hayatına değer katan
dijital platformlar geliştiriyoruz. Yeni nesil IPTV
platformumuz Tivibu, online oyun hizmetimiz
TTNET Playstore, online müzik servisimiz
TTNET Müzik, bulut depolama servisimiz
NetDisk, işletmelere yönelik Webim gibi internet
tabanlı dijiital platformlarımız ile internet
tabanlı çözümlerimiz ile müşterilerimizin
internet deneyimlerini zenginleştiriyoruz.
Bu sene içinde de müşterilerimizi yeni
uygulamalar ve teknolojiler ile tanıştırmaya
devam ettik. Fiyat karşılaştırma kılavuzu
olarak müşterilerimize internet üzerinden
yaptıkları alışverişlerde en uygun fiyatları
bulma olanağı sağlayan okacabukaca.com
ve kendi servislerimizin online satışına ivme
kazandıran ttnetcarsi.com.tr e-ticaret alanında
ilk adımlarımız oldu. E-ticaret platformlarımızın
yanı sıra, dijital ödeme ve tahsilat sistemleri
alanında da yenilikçi hizmetler sunduk. TTNET
Ödeme ve Mobilexpress çözümlerimizle
müşterilerimize kolay, hızlı ve güvenli mobil
ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Çok kısa bir
süre önce TTNET olarak dünyada bir ilki
gerçekleştirdik ve televizyon üzerinden alışveriş
dönemini başlattık.
Geliştirdiğimiz ve müşterilerimizin kullanımına
sunduğumuz söz konusu dijital platformlarla
sektörümüze liderlik ettik, Türkiye’deki dijital
yaşam dönüşümünün öncüsü olduk.
Bu süreçte, teknoloji altyapımız da geldiğimiz
noktada ve elde ettiğimiz başarılarda çok büyük
bir rol oynadı.
Bireysel ve kurumsal müşterilerimizin
tüm bu iletişim ihtiyaçlarını tek bir çatı
altında sunabilmek gibi büyük bir vizyonu
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gerçekleştirebilmek için de çok güçlü BT
altyapılarına sahip olmamız gerekiyor.
Grup şirketi olarak Türk Telekom’un sağladığı
altyapıya entegre çalışmakla birlikte; en önemli
can damarlarımızdan bir olan CRM yönetimi
platformu ve faturalandırma gibi müşteriye
yönelik teknik iş çözümleri, TTNET’in kendi
bünyesinde geliştirildi.
Sözünü ettiğiniz bu altyapı nasıl
oluşturuldu?
OLGAY TAŞ: Çok zengin bir ürün çeşitliliği
olan TTNET bugün, yoğun bir rekabetin
yaşandığı bu pazarda öncü bir rol oynuyor.
Kuruluş olarak; Tivibu, yüksek hızlı internet,
diğer ana ürünler ve katma değerli servislerde
sahip olduğumuz müşteri tabanını her zaman
en üst düzeyde memnun etmeyi, daha da
genişletmeyi, müşteri ilişkilerini en iyi şekilde
yönetmeyi, servislerimizi geliştirmeyi, yenilikçi
yeni hizmetler sunabilmeyi hedefliyoruz.
Bu hedefler ve biraz önce söz ettiğim tüm
iletişim ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplama
vizyonumuz doğrultusunda, bundan üç yıl önce
tamamladığımız, toplamda 18 ay süren, çok
büyük bir transformasyon projesi yürütüldü.
Bu projeyle birlikte, iş ve operasyonel
sistemlerimizin her noktasına dokunabilen bir
CRM altyapısı da kuruldu. Kampanya yönetimi,
bayi yönetimi, müşteri yönetimi, çağrı merkezi
gibi tüm bileşenleri kapsayan bu yapılanmayı,
uluslararası kabul gören TM Forum*
standartlarına uygun olarak yeniledik.
Bu yenilenme, çok boyutlu bir CRM bakış
açısından doğduğu için, entegrasyon
katmanında çözümler üretilmesini gerektirdi.
Buna paralel olarak, faturalama sistemi ve iş
analizleri de yenilendi. Dolayısıyla ana ‘domain’
olarak ifade ettiğimiz tüm alanlarda dönüşüm
yaşandı. Böylece, Türkiye’de yürütülen birçok
transformasyon projesinin varmayı amaçladığı

noktaya geldik. Dönüşüm projeleri her ne kadar
zorlu da olsa; başta üst yönetim olmakla birlikte
iş birimindeki ekiplerin desteği, deneyimli
BT ekiplerimiz, iş ortağı olarak gördüğümüz
teknoloji sağlayıcısı kuruluşların projeye inancı
ve yatırımları ile hedefimize ulaştık.
Satış ve pazarlama ekiplerinin beklentilerine,
tasarladıkları yeniliklerin hayata geçirilmesine
olanak veren, kampanyaların rahatlıkla
yönetilebildiği verimli bir platform oluşturduk.
Bugün ise, iki yıl önce oluşturduğumuz bu
altyapının açtığı kapılardan yeni ufuklara
rahatlıkla geçiş yapabiliyoruz. Bunun en yakın
örneği de, bugün konuşmak üzere bir araya
geldiğimiz başarı hikayesinin konusu olan
“Somemto” projesidir.
Oracle iş ortaklarında Etiya’nın, geliştirdiği
bir çözüm olan Somemto ile hangi
ihtiyaçlarınızı adreslediniz?
OLGAY TAŞ: Somemto, kuruluşların tüm
dünyada yeni bir trend olarak değerlendirmeye
aldığı, “big data”, yani “büyük veri” olgusunun
çok başarılı bir yansıması.
İki yıl önce CRM altyapımızı tamamladığımızda,
başından bu yana söz ettiğimiz iş hedeflerimiz
ve vizyonumuz doğrultusunda, geleneksel CRM
anlayışından yeni nesil CRM anlayışına geçmemiz
gerekiyordu.
Etiya’nın geliştirmiş olduğu Somemto çözümü,
bu yöndeki teknoloji atılımlarımızın en
önemli parçalarından biri oldu. Somemto,
bize öğrenen bir sosyal medya takibi ve analizi
platformu sunuyor. Eğilimleri daha oluşurken
kavrayabilmek ve müşterilerimizle bu eğilimleri
eşleştirerek ihtiyacı belirlemek ve gerekli ürünleri
tam zamanında ve en doğru şekilde sunabilmek
istiyoruz. Somemto’nun topladığı verilerle,
müşterilerimizin sosyal medyadaki eğilimlerine,
bizden beklentilerine göre aksiyon almamız
mümkün. Eskiden müşterimiz bizi arar, bir

Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan, “internet servis sağlayıcısı” olmanın ötesine
geçerek müşterilerinin hayatını çevreleyen dijital platformlar ve çözümler üreten TTNET, yeni
nesil bir CRM altyapısı kurma amacıyla, Etiya’nın “büyük veri” alanında geliştirdiği yenilikçi
Somemto çözümünü tercih etti. Oracle Big Data Appliance makinesine Amerika dışında yatırım
yapan dünyadaki ilk şirket olarak öne çıkan Etiya, Oracle Big Data Appliance üzerinde çalıştırdığı
Somemto ile TTNET’in geleceğe yönelik büyük vizyonuna destek olmayı hedefliyor. Somemto
projesi, TTNET’te iş birimleriyle BT ekiplerini hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor.

şikâyeti ya da talebi varsa iletirdi ve bu noktadan
sonra süreç ilerlerdi. Oysa bugün geldiğimiz noktada
müşterinin aramasına gerek kalmadan, sizin müşteri
ile bağ kurmanız, sürekli “bağlı” yani “connected”
olmanız gerekiyor. CRM’in bugün geldiği son nokta
budur.
Somemto çözümünü kullanmaya nasıl karar
verdiniz?
OLGAY TAŞ: Türkiye’de, telekom sektörüne
yönelik teknolojik ürünler ve uygulamalar geliştiren,
çok değerli işler üreten, trendleri takip ederek, sanki
bizlerin doğal bir uzantısı gibi ufkumuzu genişleten
teknoloji sağlayıcıları bulunuyor. Bu şirketler, biz
müşterilerinin fikirlerini dinlemeye ve buna göre
aksiyon almaya da çok açıklar. Burada çok verimli
bir ekosistemden söz ediyoruz. Somemto ile Etiya,
çok güncel, çok yeni bir dünya trendine karşılık
veren çözümü üretti ve bu çözümün bize nasıl bir
CRM modeli sunabileceğini, hangi ihtiyaçlarımızı
adresleyebileceğini çok iyi bir sunumla gösterdi.
Müşteri taleplerinin, şikayetlerinin takibini,
manuel olarak sosyal medya ajansları üzerinden
devam ettirmekteyken, bu yeni bakış açısıyla
neler kazanabileceğimizi iş tarafındaki ekiplerle
birlikte değerlendirdik ve Somemto projesini hayata
geçirmeye karar verdik.

Somemto’nun yaklaşımı dünya trendleri
içinde nasıl bir geçmişe sahip?
OLGAY TAŞ: Gartner’ın Magic Quadrant
raporlarına baktığımızda Sosyal CRM
uygulamalarının iki-üç yıllık bir geçmişi
olduğunu, sosyal medya ajanslarının manuel
olarak yaptıkları işi otomatikleştiren bu
yaklaşımın standartlarının da yeni yeni ortaya
çıktığını görüyoruz.
Bu tip uygulamalarda beklenti nedir? Siz şu
anda hangi aşamadasınız?
OLGAY TAŞ: Bu tip uygulamaların,
müşterilerin eğilimlerini yakalayabilme gibi
fonksiyonlarının olması gerekiyor. Müşteriler
nelerden hoşlanıyor, sizden memnun mu yoksa
yeni arayışlar içinde mi, yeni arayışlar içindeyse
bunun nedenleri neler olabilir, yaptığınız
kampanyalara nasıl tepki vermiş, bugün
hangi teklifle karşısına çıkarsak memnuniyet
sağlanabilir gibi birtakım raporların, tanımlı
mecralardan tarama yapan bu sistem üzerinden
alınabilmesi gerekiyor. Biz şu aşamada, müşteri
bizim hakkımızda olumlu ya da olumsuz bir
şey yazdığında, onun ne yazdığını belirlemeyi
önemsiyoruz. Yazılan şeyin olumlu mu olumsuz
mu yoksa nötr mü olduğunu, birtakım anahtar

“Somemto projesini 2013 yılı başında devreye aldık ve CRM sistemimize sosyal medya verilerini
entegre ederek, müşterilerimizi uçtan uca takip edebileceğimiz bir altyapı kurduk. CRM altyapısının
en önemli yanlarından biri, Contact Management dediğimiz modüldür. İnternet ve sosyal medya
üzerindeki datalar Somemto ile Müşteri İletişim Tarihçesi’ne (Contact History) atılabiliyor.
Bu da çağrı merkezi tarafında müşteriyle kurulan iletişimde çok önemli avantajlar sağlıyor.”
OLGAY TAŞ Teknoloji / Servis Geliştirme Direktörü - TTNET Teknoloji Birimi
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kelimeler belirleyerek ve duygu analizleri yaparak
belirleyebiliyorsunuz ve kendisiyle bağlantı
kurarak arama yapmayı sağladığınızda da, sosyal
medya hesabı ile normal CRM sistemindeki
müşteri hesabını eşleştirmiş oluyorsunuz. Bu
aşama, bir telekom şirketi için çok değerli bir
kazanım noktasıdır. Artık, yeniden bir şey
yazdığında müşterinizi doğrudan görebilirsiniz.
Bu müşteri eğer bir şikâyette bulunuyorsa,
bununla ilgili şikâyet kaydını CRM sisteminizdeki
Şikâyet Yönetimi Uygulamasına da atabilirsiniz.
Ancak bu sistemin temel hedefi, müşterilerinize
yeni kampanyalar önerebilmektir. Bu
kampanyaları da, “müşterilerin kuruluşumuz
hakkındaki genel algısı nedir, rakip analizlerinde
nasıl bir yerde duruyoruz, rakipler hakkımızda
neler konuşuyorlar” gibi soruların cevabını
verebilen raporlar ışığında üretebiliriz. Somemto
ile işte bu raporları verimli bir şekilde elde etmeyi
hedefliyoruz.

Sayın Doğan, Somemto ile hangi mecralardan
tarama yapıyorsunuz?
ASLAN DOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı,
Etiya): Şu anda Facebook ve Twitter üzerinden
tarama yapılıyor. Elbette herkese açık olarak
sunulan bilgiler taranabiliyor. Tüketici forumları,
şikayet siteleri, ekşi sözlük gibi platformlar da
taranabiliyor. Sonuç olarak her gün yeni trendler
oluşuyor, bunlar doğrultusunda sosyal medya
altında yeni kanallar açılıyor. Facebook ve Twitter
global platformlar ama bizim için çok önemli olan
lokal platformlar da var. Müşteri aslında her yerde.
Yeni çağın sloganı da bu zaten.
Somemto’nun teknolojisi ve çalışma anlayışı
hakkında bilgi verebilir misiniz?
ASLAN DOĞAN: Google’da arama yaparak
kamuya açık olan bir veriye nasıl erişebiliyorsanız,
Somemto da aynı mantıkla çalışıyor. Her kanal için
adaptörleri var, bu adaptörleri kontrol ederek verileri
toplayabiliyoruz. Şu anda kanal tarafında Facebook,
Twitter, Foursquare, Ekşi Sözlük, şikayetimvar.com
için adaptörlerimiz bulunuyor ama bu liste sürekli
genişletiliyor. Ayrıca, geliştirdiğimiz kendi arama
teknolojilerimiz üzerinden bütün web ortamını
tarayarak bilgi toplayabiliyoruz.
Müşteri hangi kanaldaysa orada olmak, müşterinin
bıraktığı izleri takip etmek durumundayız. Tüketici
alışkanlıkları çok değişti, bizim de iş yapma
alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Üzerinde
hiçbir işlem yapmasanız bile toplamanız gereken
bir veri yığını oluşuyor ve bu yığının içinde aslında
hazine saklı. Çünkü bundan beş yıl sonra müşterinin
eğiliminin bu süreçte nasıl değiştiğini görmek
istediğinizde bu veriye ihtiyaç duyacaksınız.
OLGAY TAŞ: Bu sayede, aslında bizim için
çok önemli olan bir işi yapıyoruz ve bir bakıma
“tarihi” kurumsal bellek altına alıyoruz. Ancak
bunu yaparken, Aslan Bey’in de dediği gibi iş yapış

tarzlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi daha
interaktif, müşterinin olduğu her yerde tek yönlü
değil, çift yönlü iletişim kurabildiğimiz, marka
elçilerini konumlandırdığımız, devasa bir algı
yönetimi işini, bu işi kotarabilecek teknolojilerle
yürütmemiz gerekiyor. Biz, “başlamak işin yarısıdır”
diyerek, bu devasa işin altından kalkabilmek üzere
ilk adımlarımızı, öncelikle veri toplamaya başlayarak
attık. İş ve BT tarafı bu tip projelerle birbirine
iyice yakınlaşıyor. Bu projenin; müşteri ilişkileri,
pazarlama, kurumsal iletişim ve iş geliştirme gibi
tüm kritik süreçlere dokunan bacakları var. Ve
yapacaklarımız sadece hayallerimizle sınırlı artık.
Kuruluş olarak hep birlikte hayal ediyoruz ve
uyguluyoruz.
Somemto ile ne kadar süredir veri
topluyorsunuz?
OLGAY TAŞ: Somemto projesini 2013 yılı başında
devreye aldık ve CRM sistemimize entegre ederek,
müşterilerimizi uçtan uca takip edebileceğimiz
bir altyapı kurduk. CRM altyapısının en güçlü
yanlarından biri, Contact Management dediğimiz
modüldür ve burada aslında birçok kanalı entegre
ediyoruz. Somemto ile internet ve sosyal medya
üzerinden topladığımız datayı Müşteri İletişim
Tarihçesi’ne (Contact History) atabiliyor olmamız,
çağrı merkezi tarafında çok önemli avantajlar
sağlıyor. Yakın zamanda pazar araştırmaları için
de Somemto’dan faydalanmayı hedefliyoruz ve bu
doğrultuda pazarlama ekiplerimizle de çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Sosyal medya ile TTNET müşterileri ne kadar
örtüşüyor?
ASLAN DOĞAN: Zaten internet servisi sağlayan
bir kuruluş olan TTNET’in müşterileri, Türkiye’nin
yüksek eğitimli, sosyal medyayı ciddi oranda
kullanan, internet dilinden anlayan, alışverişini,
seyahat planlamasını internetten yapan, bir yere

Oracle ile çalışmamızın ve Somemto’nun altyapısında Oracle Big Data Appliance kullanmamızın
en önemli avantajlarından biri, sadece işimize konsantre olmamıza izin vermesidir. Oracle bu
makineyi tasarlarken bütün bileşenleri en iyi şekilde bir araya getirmiş. Hadoop teknolojisi
makine üzerinde kurulu olarak geliyor ve bu hazır platform, bize inovatif projelerimizi hayata
geçirmemizde inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.
ASLAN DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Etiya
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Oracle olarak bütünleşik sistemlerle inovasyonu tetikleyici
bir rol oynamayı hedefliyoruz ve TTNET’de hayata geçirilen
Somemto projesinde de olduğu gibi bunu başardığımızı görmekten
mutluluk duyuyoruz. İnovasyon aslında veri ve veriyi üzerinde
bulunduran esnek, güvenilir bir altyapı ile birlikte geliyor.
Stratejik olarak fark yaratan ve kurumları rekabette ayrıştıran
inovasyon, böyle bir altyapıdan güç alıp, analitikle birleşerek
daha hızlı bir şekilde hayatlarımıza değer katan ürünlere ve
stratejik kararlara dönüşüyor.
gidecekse önce internetten blog’lara girip bilgi
edinen, medyayı, dizileri, sinemayı internetten takip
eden bir kitle. Türkiye’nin teknoloji kullanan kitlesi,
TTNET’in doğrudan müşterisi. Böyle bir müşteri
kitlesini memnun etmek gerçekten çok zor, sıradan
CRM yöntemleriyle sınırlı kalamazsınız.
Bu nedenle biz de Somemto ile en doğru yerde
hizmet verdiğimizi düşünüyoruz.
Sayın Taş, Etiya ile iş ortaklığınızı değerlendirir
misiniz?
OLGAY TAŞ: Transformasyon süreci öncesinden
gelen bir işbirliğimiz bulunuyor. Analiz tarafındaki
en önemli geliştirmeleri Etiya ile birlikte yürüttük ve
yürütmeye devam ediyoruz. Etiya, başarılı, yenilikçi
fikirler üretebilen, teknolojiyi çok iyi kullanan,
sürekli büyüyen bir yazılım şirketi. Türk Telekom
tarafında CRM, provizyonlama gibi sistemlerin
yazılımlarını da kendileri geliştirdi. Yerel bir firma
ile çalışmanın pek çok faydasını yaşıyoruz. Çok
profesyonel bir yaklaşıma sahipler ama heyecanlarını
da hiç yitirmiyorlar. Ekipler arasındaki uyum da çok
iyi, her ihtiyacımız olduğunda ve hatta ihtiyaç ortaya
çıkmadan yanımızda olmayı başarıyorlar. Böyle
başarılı bir yerel firma ile çalışmaktan memnuniyet
duyuyoruz.
Sayın Doğan, siz bu projede iş ortağı olduğunuz
Oracle’ı ve Oracle teknolojilerini nasıl
konumlandırıyorsunuz?
ASLAN DOĞAN: Bu projeyi ortaya çıkarırken
dünyayı yeniden keşfetmedik. En iyi uygulamaların
yer aldığı yurtdışındaki organizasyonlara üyeyiz,
trendleri yakından izliyoruz. Deneyimlerden
yararlanıyoruz ve kendi deneyimlerimizi
paylaşıyoruz. Yerel bir firma olmakla birlikte dünyaya

entegreyiz. Müşterilerimizin global rekabet içerisinde
kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiği
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Dünyada da bu
trend yükseliyor. Yani her birimiz aslında yerel
olmakla birlikte dünyaya entegreyiz.
Şimdi ‘bulut bilişim’ ve ‘big data’ dünyada çok
öne çıkan trendler. Uzmanlığımızın bulunduğu
CRM alanı da bu trendler üzerinden gelişiyor. Bu
nedenle uygulamalarımızı bulut tarafına kaydırmaya
çalışıyoruz ve big data tarafında fikirler geliştirerek
uygulamalarımıza yeni özellikler kazandırıyoruz.
Oracle Big Data Appliance makinesine Amerika
dışında yatırım yapan ilk şirket olmamız da bu
yaklaşımdan kaynaklanıyor.
Somemto için Oracle Big Data Appliance
makinesini kullanmaya nasıl karar verdiniz?
ASLAN DOĞAN: Veri her gün hızla artıyor, her
gün yeni kanallarla akıyor. Sosyal medya ile birlikte
hepimiz birer içerik üreticisi haline geldik. Bu
veriden yararlanma konusunu araştırırken Hadoop
ile tanıştık. Ana işimiz teknoloji üzerine inovasyon
geliştirmek. Donanımın bize bunun için platform
sağlaması gerekiyor. Oracle Big Data Appliance,
şu anda bu imkanı bir bütün olarak en iyi şekilde
sağlayan bütünleşik altyapı. Oracle bugün için
ortaya çıkan ihtiyaçları gören ve en iyi teknolojileri
zamanında sunabilen bir kuruluş.
Şu anda Oracle Big Data Appliance ile Twitter’ın
aracı şirketleri vasıtasıyla sadece bu kanaldan aylık
300 milyon Twitter datasını topluyoruz. Twitter ve
diğer kanallardan topladığımız datalarla birlikte
yine Oracle Big Data Appliance üzerinde sektörel
ve sentiment analizler yapabiliyoruz. Sosyal
medyada segmantasyon çalışmaları yaparak, müşteri
profillerini belirleyebiliyoruz.

ERHAN KARAMEHMETOĞLU
Büyük Veri İş Geliştirme ve
İş Analitiği Müdürü
Oracle

Oracle ile çalışmamızın ve Big Data Appliance
kullanmamızın en önemli avantajlarından biri, sadece
işimize konsantre olmamıza izin vermesidir. Hadoop
platformu makine üzerinde kurulu olarak geliyor
ve Oracle bu makineyi tasarlarken bütün bileşenleri
en iyi şekilde bir araya getirmiş bulunuyor. Bu hazır
platform, bize inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.
Sayın Karamehmetoğlu, siz bu projeye
Oracle tarafından baktığınızda nasıl
değerlendiriyorsunuz?
ERHAN KARAMEHMETOĞLU (Büyük Veri İş
Geliştirme ve İş Analitiği Müdürü, Oracle):
Aslan Bey çok kritik bir noktaya değindi. Oracle
olarak bütünleşik sistemlerle inovasyonu tetikleyici
bir rol oynamayı hedefliyoruz ve TTNET’de
hayata geçirilen Somemto projesi bunun en güzel
örneklerinden birisi. İnovasyon aslında veri ve
veriyi üzerinde bulunduran esnek, güvenilir bir
altyapı ile birlikte geliyor. Stratejik olarak fark
yaratan ve kurumları rekabette ayrıştıran inovasyon,
böyle bir altyapıdan güç alıp analitikle birleşerek,
daha hızlı bir şekilde hayatlarımıza değer katan
ürünlere ve stratejik kararlara dönüşüyor.
(*) TM Forum, bilişim, telekom ve bu
sektörlerle yakın bağı olan eğlence ve oyun
sektörlerindeki firmaların bir araya gelerek
oluşturdukları, üyelerine nasıl daha iyi
hizmet verebilecekleri konusunda yardımcı
olmayı amaçlayan, bu doğrultuda standartlar
geliştiren bir organizasyondur.
2013 LinkPlus
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GoldenGate ile anlık
operasyonel raporlama
Anadolu Sigorta, Oracle işortağı Intellica’nın uzmanlığından destek alarak Oracle GoldenGate
ile hayata geçirdiği Anlık Operasyonel Raporlama Projesi kapsamında, verimli ve gelecekteki iş
zekası ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir ODS (Operational Data Source) altyapısı kurdu.

SOLDAN SAĞA: OKAN KARADUMAN / CEO - Intellica, AHMET GÖK / Kıdemli Danışman - Intellica, MEHMET ABACI / Genel
Müdür Yardımcısı - Anadolu Sigorta, KADRİ YAZAR / İş Zekası Birim Yöneticisi - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme
Müdürlüğü - Anadolu Sigorta, BURCU BARTIN / Sigorta Sektörü Teknoloji Satış Yöneticisi - Oracle Türkiye
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Anadolu Sigorta ve hedefleri hakkında bilgi

BI ortamlarını tercih ediyoruz. Şirketimizde BI

alabilir miyiz? Geleceğe yönelik nasıl bir

yetkinliklerimizi artırmak için 2012 yılı Ekim

vizyonunuz var?

ayında Yönetim Raporlaması adı altında bir

MEHMET ABACI (Genel Müdür Yardımcısı-

müdürlük kurduk. Görevi, iş zekası süreçlerini,

Anadolu Sigorta): 1 Nisan 1925’te Atatürk’ün

veri sahipliğini tanımlamak, standart bir veri

önderliğinde İş Bankası’nın iştiraki olarak kurulan

sözlüğü oluşturmak ve daha önceden onaylanmış,

Anadolu Sigorta, bu yıl 88. yaşını kutluyor. Halen 4

test edilmiş raporları iç kullanıcılarımıza sunmak.

bini aşkın acentemizde ve 900 kadar çalışanımızla

Böylece, formüllerin hepsinin üzerinde anlaşarak

Türkiye’nin her yerinde elementer sigortacılık

tanımlarımızı oluşturuyor ve farklı bakış açılarını

alanında hizmet veriyoruz. Pirim üretimi, müşteri

önlüyoruz. Sonuç olarak, raporlarımızı belli

sayısı, poliçe sayısı olarak da Türkiye’nin en büyük

standartlar içerisinde üretir hale geliyoruz. Anlık

sigorta şirketlerinden birisiyiz. Müşterilerimizin

operasyonel raporlama ortamı, bize ‘Business

her zaman yanında olmak ve onlara en iyi ürünleri

Intelligence Competency Center’ın ihtiyaç duyduğu

sunmayı hedefliyoruz.

raporlama platformunu sunacak.

Bu hedefimize ulaşmak ve başarımızı sürdürebilir
kılmak için de şirketimizde birçok teknolojiyi

Projede hangi Oracle teknolojileri anahtar rol

kullanıyoruz.

oynadı?
MEHMET ABACI: Bu çalışmayı, Oracle

Teknolojik altyapınız hakkında bilgi verebilir

GoldenGate ve Oracle Veritabanı ile gerçekleştirdik.

misiniz?

GoldenGate’i kullanarak kaynak sistemlerimizden

MEHMET ABACI: 2012 yılında, Türkiye’nin

alınan veriyi, gerçek zamana yakın bir şekilde

dört bir yanında, yaklaşık 3 milyon müşterimiz

operasyonel veri alanına (Operational Data

için 5 milyon kadar poliçe ürettik. Yaklaşık 3 bin

Store-ODS) aktardık. Dolayısıyla işlem yaptığımız

profesyonel acenteye ve 1.200 kadar banka şubesine

sistemlerimizin yani 4 bin kadar acentemizin

altyapı hizmeti veriyoruz. Böyle bir operasyonu

üretimini etkilemeden, verilerin bir kopyasını

teknolojinin imkanlarını kullanmadan yapmamız

anlık olarak bir raporlama ortamına aktarmayı

mümkün değil ve bu doğrultuda birçok teknoloji

başardık. Buradan da hem iç kullanıcılarımıza

kullanıyoruz. 2008 yılından günümüze kadar gelen,

hem acentelerimize, yine anlık olarak, daha

“Closer to Customer” adını verdiğimiz bir dönüşüm

önceden üzerinde anlaşılmış standartlarda raporları

projemiz var. Müşteriye özel ürünler sunmayı ve

sunabilecek ortamı yarattık.

müşterilerimize daha yakın olabilmeyi hedefliyoruz.
Proje kapsamında 2008’den bugüne kadar birçok

Bu çalışmayı GoldenGate ile yapmasaydınız,

teknolojik altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirmiş

veri aktarımında nasıl bir yol izlerdiniz?

durumdayız.

MEHMET ABACI: Bizim yıllardır kullandığımız bir

Şirketimizin altyapısında birçok Oracle ürününü

veri ambarımız zaten var ve bu aktarımı klasik veri

de kullanıyoruz. Kullandığımız veritabanlarının

aktarım araçlarını kullanarak zaten yapabiliyorduk.

tamamı Oracle Veritabanı diyebiliriz.

Ancak buradaki amacımız; anlık, gerçek zamana
yakın verileri operasyonel sistemlerden kopyalamak

Oracle teknolojilerini kullanarak hayata

ve daha sonra veri ambarlarının beslenmesini

geçirdiğiniz Anlık Operasyonel Raporlama

sürdürmekti. Bu iş için bizce en verimli sonucu

projesine gelirsek, sözünü ettiğiniz dönüşüm

da GoldenGate sağlıyordu. Bu projenin ikinci

çalışmaları içerisinde nasıl bir yer tutuyor?

aşamasında da veri ambarlarımızı yeniden

MEHMET ABACI: Anlık Operasyonel Raporlama

yapılandırmayı planlıyoruz. İlk fazdaki hedeflerimiz;

projesi, “Closer to Customer” dönüşüm projesini

standartların belirlenmesi, sözlüğün oluşturulması,

destekleyen projelerimiz arasında yer alıyor. Bir

iş akışlarının yaratılması, sahipliklerin tanımlanması

taraftan uygulamalarımızı yenilerken, konsolide

ve standart raporların tasarlanmasıydı. Arkasından

raporlarımızı da iç müşterilerimize sunmamız

da analitik veri ambarının oluşturulması adımlarını

gerekiyor. Konsolide raporları sunmak üzere

atmayı planlıyoruz.

MEHMET ABACI
Genel Müdür Yardımcısı
Anadolu Sigorta

GoldenGate, bizim
değerlendirmelerimiz
sonucunda en iyi ürün
olarak karşımıza çıktı.
Oracle Veritabanı ile
mükemmel uyumunun
yanı sıra, IBM AS400
kaynak sistemlerimizi
anlık veri aktarımı için
destekliyor olması da
çok önemliydi. Zaten
bu destek açıklandıktan
hemen sonra kararımızı
verdik ve sanırım
Türkiye’de bir ilke imza
attık.
2013 LinkPlus
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GoldenGate’i öne çıkaran özellikleri sizce neydi?

uyumlu ve stabil çalışma avantajından yararlandık

MEHMET ABACI: Biraz önce de söylediğim gibi,

ve uygulamaya aldık. Böylece bahsi geçen 5 milyon

muadili olan bir ürün olmakla birlikte GoldenGate,

poliçe, 3 milyon müşterinin, 4 bin acentenin datasının

bizim değerlendirmelerimiz sonucunda en iyi

üretildiği ve bulunduğu AS400 üzerinden anlık veri

ürün olarak karşımıza çıktı. Oracle Veritabanı

aktarımını sağladık.

ile mükemmel uyumunun yanı sıra, IBM AS400
kaynak sistemlerimizi anlık veri aktarımı için

BURCU BARTIN: Anadolu Sigorta ürünü uygulamaya

destekliyor olması da çok önemliydi. Zaten bu destek

başladığında ürünün AS400 DB2 desteği çok yeniydi

açıklandıktan hemen sonra kararımızı verdik ve

ve Anadolu Sigorta ekibi uygulama sürecinde Oracle

sanırım Türkiye’de bir ilke imza attık.

geliştirme ekibine geri bildirimde bulunarak, ürünün
geliştirilmesine de katkıda bulundu.

BURCU BARTIN (Sigorta Sektörü Teknoloji
Satış Yöneticisi, Oracle Türkiye): Anadolu

AHMET GÖK (Kıdemli Danışman, Intellica):

Sigorta projesi, AS400 desteğinin kaynak sistemler

Oracle’a yaptığımız geribildirimimizde iki talebimiz

bazında Türkiye’de ilk olurken, dünyada da ilk

oldu ve Oracle tarafından hızla revize gerçekleştirildi.

uygulanan projelerden biri oldu. AS400 desteğinin

Ancak toplamda baktığımızda yeni çıkan bir ürünün

açıklandığı Eylül 2012 tarihinin ardından Kasım

bu kadar performanslı bir şekilde, hızla hayata

ayı sonunda Anadolu Sigorta GoldenGate’e yatırım

geçirilmesi bizim açımızdan çok önemli bir başarıdır.

“Anadolu Sigorta, AS400 desteğinin açıklandığı Eylül 2012 tarihinin hemen ardından,
GoldenGate’e yatırım yapma kararı alarak, dünyada AS400 DB2 platformunda bu ürünü
kullanan üçüncü, Türkiye’de ilk firma oldu. Hızla ve başarıyla hayata geçirilmesi ile
dünyaya örnek olan bu projeye katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz.”
BURCU BARTIN Sigorta Sektörü Teknoloji Satış Yöneticisi - Oracle Türkiye

yaptı ve dünyada AS400 DB2 platformunda

MEHMET ABACI: Tabii şunu da söylemeden

ve anlık hale geldi. Alamadığımız raporları anlık

bu ürüne yatırım yapan üçüncü firma oldu.

geçmek istemem. Biz bütün bu işleri yaparken

alabilir hale gelirken, kaynak sistemlerimizde de

Hemen hayata geçirilmesi de dünyaya örnek

yanımızda bütün yetkinliği ile bize profesyonel

daha az güç harcamayı başardık.

oluşturması bakımından çok önemliydi.

hizmet sağlayan Intellica bulunuyordu. Onların

Ayrıca, oluşturduğumuz ODS ortamı, operasyonel

sayesinde böyle iddialı bir projede başarılı olduk.

raporlama sunması yanında, aynı zamanda bir veri

ALPER ÖZER (Bilgi ve İletişim Teknolojileri

depolama ortamı. Yani eskisinden farklı olarak

Çözüm Geliştirme Müdürü, Anadolu

Elde ettiğiniz faydalara değinir misiniz?

merkezi bir veri depolama ortamı oluşturmuş olduk

Sigorta): Mehmet Bey’in de söz ettiği gibi,

KADRİ YAZAR (İş Zekası Birim Yöneticisi,

ve yine geleceğe yönelik olarak, C2C kapsamında

veritabanını beslemek üzere başka bir teknoloji

Anadolu Sigorta): Mevcut veri ambarımız ile

hedeflenen yapı için hazırlanmış olduk. Gelecekte

altyapısı kullanıyoruz. 2011 yılında henüz

ODS arasındaki en belirgin fark, anlık raporlama

farklı ‘domain’lerde yapılandırılacak pek çok açık

GoldenGate’in AS400’le ilgili desteği olmadığı

yapabilir hale gelmiş olmamız. Yine çok önemli

sistemimiz olmasını planlıyoruz ve birbirinden

için başka bir ürün ailesinden seçim yapmıştık.

bir fark da diğer sistemde t-1’de gerekli bazı büyük

ayrı bu sistemlerin de kendi aralarında konsolide

Ancak bu şekilde, iki farklı aracın bir arada

tablolarımızı da aktaramadığımız veriler nedeniyle

raporlar çekebilmesine olanak sağlamak istiyoruz.

çalışması gerektiği için birkaç merhaleden geçen

alamıyorduk. Haftalık, aylık aktarma yöntemine

daha uzun bir süreç söz konusu oluyordu. Daha

gidiyorduk.

MEHMET ABACI: Biz alanındaki en iyi

sonra ilgili AS400 desteği duyurulduğunda,

GoldenGate’in çalışma mantığında değişen veri

uygulamalara yatırım yapmayı ilke olarak

GoldenGate lisansımız da olduğu için hemen

anlık olarak güncellendiği için, yani ODS’e ilk data

benimsiyoruz ve bunları entegre ediyoruz. Böyle bir

denemesini gerçekleştirdik. Hedef veritabanı

konulduktan sonra sadece değişen veriyi aktarmak

yapıda konsolide veriye ulaşımı kolaylaştırmak için

Oracle olması itibariyle GoldenGate’in daha

yöntemiyle ilerlendiği için işlem çok daha hızlı

de veri ambarları ve ODS’ler konsolide veri ortamları
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olarak yapılanıyor. Bu yolda çok önemli bir

AS400 ve diğer Oracle ortamlarından anlık besleme

kilometre taşını geride bırakarak, anlık konsolide

yapabiliyoruz. Ancak bunu sadece bir data klonlama

raporların alınabilmesini sağlamış bulunuyoruz.

olarak görmek hata olur, olmayan bilgilerin

Ancak, başta sözünü ettiğim BICC (Business

transformasyonla yaratılmasında da GoldenGate’i

Inteligence Compentency Center) oluşturma

aktif olarak kullanmaktayız.

projemiz de bir yandan devam ediyor. Bu
projemiz tamamlandığında, yönetim raporlarımız

Bunu biraz açıklayabilir misiniz?

standartlaşacak, herkes standart ve tekil raporlar

AHMET GÖK: Raporlarda ihtiyaç duyulan

üzerinden stratejik kararlarını verecek ve aynı dilin

verilerin bir kısmı, kaynak sistemlerde doğrudan

konuşulması sağlanacak. Tüm bunların bize çok

üretilmiyor. Bu verilerin çeşitli işlemlerin

ciddi bir verimlilik etkisi yaratmasını bekliyoruz.

ardından ODS ortamına aktarılması gerekiyor.
GoldenGate’in sağladığı esnek yapı sayesinde bu

Okan Bey, sizin de Intellica penceresinden

işlemleri gerçekleştirerek sonuçları yine anlık

projeye dair değerlendirmelerinizi alabilir

olarak yaratıyoruz. Hesaplamalarla oluşturulması

miyiz?

gereken tüm verinin yaklaşık %80’ini bu şekilde

OKAN KARADUMAN (CEO, Intellica): Anadolu

üretebiliyoruz. İkinci bir katmanda ise daha

Sigorta’nın bu projede bizi tercih etmiş olmasından

karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek raporlar

çok memnun olduk. Anadolu Sigorta’nın “Closer to

için gerekli altyapının tamamını sağlamış oluyoruz.

Customer” adını veriği program çerçevesinde çok

Değinmemiz gereken bir başka nokta ise ODS’in

ciddi projeleri bulunuyor. Daha önce, Reasürans

sadece raporlama için yarattığımız bir ortam değil,

raporlarına yönelik bir projeyi üstlendik ve başarıyla

aynı zamanda veri ambarı datasının üretiminde de

hayata geçirdik. Halen yeni bir sistem geçiş

bir kaynak görevi görecek olmasıdır. Bu şekilde

projesinin arka planındaki ‘data migration’ projesini

kaynak sistemlerde oluşabilecek iş yükünü ODS

birlikte yürütmekteyiz. Birlikteliğimiz, vizyoner

tarafına kaydırıyor olacağız. Kaynak sistemlerde

yöneticilerin tasarrufları ve yaklaşımlarıyla gelişerek

yakalayacağımız kaynak kullanım avantajlarının

ilerliyor. ODS projesi ise Anadolu Sigorta ile

yanında, ihtiyaç duyulan tüm veri ODS ortamına

yürüttüğümüz üçüncü projemiz. Şimdi raporlama

taşındığından, bu ortam tüm iş zekası akışının

tarafında verdiğimiz destekle dördüncüsüne

başlangıç noktası olma özelliğini de taşımaktadır. Bu

başladık. Program çerçevesinde, Anadolu Sigorta’ya

nedenle daha sonraki projelerde de veri ambarı ODS

yetkin olduğumuz tüm alanlarda destek vermeye

üzerinden yürümeye devam edecek.

hazırız.
Bundan sonraki adımlar neler olacak?
GoldenGate uzmanlığınız hakkında bilgi

ALPER ÖZER: Büyük resimde, oluşturmak

verebilir misiniz?

istediğimiz iş zekası yeteneklerimize ilişkin

AHMET GÖK: GoldenGate konusunda farklı

çalışmalarımızın birinci fazdayız şu anda. Bu

alanlarda uzmanlıklarım bulunuyor. LinkPlus’da

faz iki parçadan oluşuyor. Birincisi ‘Business

PartnerHub bünyesinde ve yurtdışında bu alanda

Inteligence Competency Center’ın kurulması ve

eğitimler veriyorum. Anadolu Sigorta’da yürütülen

işler hale gelmesi. İkincisi ODS altyapısının, yani

projenin en önemli adımı, yeni GoldenGate

şu anda bahsettiğimiz proje ile kurulan altyapının

sürümünün ayağa kaldırılmasıydı. Gelinen noktada,

tamamlanması. Bundan sonraki etapta operasyonel
raporlamayla ilgili altyapıyı ayağa kaldırıp, kurumsal

KULLANILAN ORACLE
TEKNOLOJİLERİ

gereksinimlerimiz ve kurumun ekosistemini
oluşturan iş ortaklarımızın gereksinimlerine yönelik
raporlar sunabildiğimiz analitik safhaya geçeceğiz.

+
+

Oracle Veritabanı 11g

Biz şu anda mevcuttaki ihtiyaçları destekleyecek bir

Oracle GoldenGate

Yeni uygulamalarımızı devreye aldıkça ODS’i o

yapı kurduk. ODS’teki işimiz bununla kalmayacak.

OKAN KARADUMAN
CEO - Intellica

Anadolu Sigorta’nın
“Closer to Customer”
adını veriği program
çerçevesinde çok ciddi
projeleri bulunuyor.
Kendileriyle iş
ortaklığımız, vizyoner
yöneticilerin tasarrufları
ve yaklaşımlarıyla
gelişerek ilerliyor. ODS
projesi, bu kapsamda
Anadolu Sigorta ile
yürüttüğümüz üçüncü
projemizdir. Raporlama
tarafında verdiğimiz
destekle dördüncü
proje devreye girdi.
Anadolu Sigorta’ya
yetkin olduğumuz tüm
alanlarda destek vermeye
hazırız.

kaynaklardan besleyerek geliştireceğiz.
2013 LinkPlus
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OVM Petrol Ofisi, GoldenGate
ile kesintisiz raporlama
beklentilerini karşıladı
Türkiye’nin Capital 500 sıralamasındaki en büyük
ikinci şirketi OMV Petrol Ofisi, zorunlu tutulan
raporları oluşturarak, ilgili kurumlar ile paylaşabilmek
üzere iki yıl önce bir GoldenGate projesi hayata
geçirdi. Kesintisiz işleyen ve yüksek iş sürekliliğine
sahip bir RAC altyapısı kurarak, veri toplama ve rapor
oluşturma tarafında entegrasyonu GoldenGate ile
sağlayan şirket, kurgulanan sistem sayesinde çift
taraflı replikasyon özelliği ile veri yedekliliğini de
sağladı.

Sayın Elbir, öncelikle OMV Petrol Ofisi

şirketi konumundadır. Merkezi İstanbul’da

hakkında bilgi alabilir miyiz?

bulunan OMV Petrol Ofisi, 2.200 akaryakıt

ÖZANT ELBİR (Bilgi Teknolojileri

istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 11

Operasyon Müdürü, OMV Petrol

akaryakıt, 3 LPG dolum terminali, 25

Ofisi): 2012 yılında 20.2 milyar TL’lik

havaalanı ikmal ünitesi ve 1.3 milyon

satış geliri elde eden OMV Petrol Ofisi

metreküpten fazla depolama kapasitesiyle,

Türkiye’nin en büyük ikinci özel sektör

Türkiye’nin en güçlü dağıtım ağına sahip

“Oracle GoldenGate ve RAC yapısını kullanarak doğru bir yatırım yapmış olduğumuz iki yıl
içerisinde defalarca kanıtlandı. Kurgulamış olduğumuz sistemlerde bu süre zarfında üç kez
donanımsal sıkıntı yaşadık ve ikişer node birden kapatmak durumunda kaldığımız zamanlar
oldu. Ancak ne sahadan veri toplamayı ne de yasal zorunluluğu olan raporlarımızı gerekli
yerlere iletmeyi durdurduk. GoldenGate hem uygulama kurulumu tarafında yaptığımız yatırım
amacımıza hizmet etti hem de kuruluşumuzu ciddi bir yük almaktan korudu.”
ÖZANT ELBİR Bilgi Teknolojileri Operasyon Müdürü - OVM Petrol Ofisi
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lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ

Oldukça kapsamlı bir Oracle

satış bilgisini de regülasyona göre devlete

şirketidir.

GoldenGate projesini hayata geçirdiniz.

kesintisiz olarak raporlamanız gerekiyor.

Proje öncesinde hangi ihtiyaçlar ortaya

Bu durum, iş sürekliliğini en üst düzeyde

Sizin gibi büyük bir yapıda, BT

çıktı?

sağlayabilen sistemler kurmamız gerektiğini

tarafındaki birincil öncelikleriniz

ÖZANT ELBİR: Aslında yasal bir

gösterdi.

nelerdir?

gereklilikten dolayı bu proje hayata

ÖZANT ELBİR: Türkiye’nin en büyük

geçirildi. Önemli bir raporu, en verimli

ÖZANT ELBİR: Bu akışın kesintiye

ikinci özel şirketi konumundayız,

şekilde oluşturabilmeyi ve iletebilmeyi

uğraması durumunda çok yüksek cezalar

büyük oranda satış yapıyor ve anında

hedefledik..

uygulandığını da bu noktada hatırlatmak

fatura kesiyoruz. Kesinti durumunda,

gerek. Raporların bazıları günlük bir kısmı

saat veya gün bazında riske ettiğimiz

ERSİN BAL (Uygulama Geliştirme ve

da farklı periyotlarda ulaştırılsa da sonuç

rakamlar çok yüksek. Bu da iş

Saha Otomasyon Müdürü, OMV Petrol

olarak günlük bir rutin söz konusu. İşte bu

sürekliliğini bizim için bir numaralı

Ofisi): Devletin getirmiş olduğu, işin

nedenle iş sürekliliğini çok önemsiyoruz.

öncelik haline getiriyor. Dolayısıyla

sürekliliğini gerektiren birtakım yasal

böyle bir yapıda, ‘iş sürekliliği’

yükümlülükler var. Bu yükümlülüklerden

Projenin hayata geçirilme süreci nasıl

kavramını üst başlık olarak görecek

bir tanesi de kesintisiz olarak raporlamanın

ilerledi?

olursak, ‘kesintisizlik’, ‘erişilebilirlik’,

sağlanması. Akaryakıt istasyonları ve

ERSİN BAL: İhtiyaç ortaya çıktığında, hem

‘kriz önleme’, ‘yedekleme’ konularında

merkezin iletişimini kesintisiz ve gerçek

veri toplama hem de bu veriyi raporlama

yatırım yapıyoruz.

zamanlı olarak sağlamanız, elde ettiğiniz

ortamlarının kesintisiz bir şekilde
2013 LinkPlus
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ERSİN BAL
Uygulama Geliştirme ve
Saha Otomasyon Müdürü,
OMV Petrol Ofisi

GoldenGate’in veri
transferinde çift taraflı
replikasyon kullanıyoruz.
İki taraf da birbirini besliyor
ve farklı şemalar aktarıyor.
Bu sayede raporlama yapan
ya da raporlamaya kaynak
sağlayan uygulamalar
her durumda işlemeye
devam edebiliyorlar. Çift
taraflı replikasyon devam
ederken, her iki veritabanı
da canlı veritabanı
olarak kullanılabiliyor. .
Dolayısıyla GoldenGate’e
yönelmemizin önemli
sebeplerinden biri bize
bu esnekliği sunabiliyor
olmasıydı.
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nasıl kurgulanması gerektiğini

Bu yapı sayesinde başka çalışmalar

değerlendirmeye başladık. Oracle

da gerçekleştirdiniz mi?

Data Streams bunun için maliyeti

ERSİN BAL: Aynı zamanda RAC

olmayan bir alternatifti, ancak

üzerinden, Oracle GoldenGate ile veriyi

herhangi bir kesintiye yol açmayacak

de yedeklemiş olduk. Bir replikasyon

bir şekilde kurgulayabilmek için

söz konusu. Veritabanları çökse bile

Oracle GoldenGate’in daha uygun

veriyi farklı bir kanaldan toplamaya

bir çözüm olduğuna karar verdik.

devam eden bir yapı kuruldu.

RAC olarak birden fazla sunucuda

Bu sadece veritabanları bazında

kurulmuş olan bir veritabanı ortamı

yapılmış bir çalışma olarak da kalmadı

güvenli olmakla birlikte, bütün RAC

tabii. Bugünkü konuşmamızın amacı

‘node’ları sustuğu anda bile yeniden

her ne kadar GoldenGate olsa da OMV

hayatı devam ettirebilecek bir yapıya

Petrol Ofisi bu veritabanı üzerindeki

ihtiyaç vardı. Operasyonel sistemlerle

uygulamaları geliştirirken de avantaj

yani istasyonlardan veri toplayan

elde etti. Herhangi bir veritabanı

sistemlerle, bunları raporlayan

seti çökerse, uygulamaların tamamı,

sistemlerin farklı olması gerekiyordu.

diğer veritabanı seti üzerinden

Bu bağlamda yapılan araştırmalar

devam edebiliyor. ERP sistemleri

çeşitli teknoloji sağlayıcıların

seviyesinde böyle bir avantaj elde

farklı ürünlerini karşımıza

etmiş olduğumuzu düşünürsek işin

getirdi. Oracle’ın GoldenGate

bu tarafının önemini daha rahat

teknolojisini OMV Petrol Ofisi

görebiliyoruz.

için özelleştirebileceğimizi gördük
ve istasyonlardan veriyi toplayan

Projede GoldenGate ve RAC

veritabanı ortamıyla, bu bilgileri

birlikteliği açısından önemli

raporlayan veritabanı ortamı arasında

bir katma değerin ortaya

bir veri aktarımını sağlamak üzere

çıktığını biliyoruz. Bu konuyu da

Oracle GoldenGate’i kullanmaya

değerlendirebilir misiniz lütfen?

karar verdik.

ERSİN BAL: GoldenGate’in RAC
ortamlarında resmi bir desteği

RAC yapınız ve çözümü nasıl

olmamasına rağmen, OMV Petrol Ofisi,

kurguladığınız hakkında bilgi

Partnera ve Oracle ekipleri ile bir

verebilir misiniz?

araya gelerek, bu teknolojiyi RAC ile

ERSİN BAL: Söz konusu veritabanı

çalıştırmayı başardı. Projemiz, bir ilk

ortamları için ikişer tane ‘node’dan

uygulama olarak örnek oldu.

oluşan iki ayrı RAC bulunduruyoruz.

Aynı zamanda çift taraflı

Herhangi bir çifti çökerse hem

replikasyondan da bahsetmek

operasyona yani veri toplamaya hem

istiyorum. GoldenGate’in veri

de bu verileri raporlamaya kesintisiz

transferinde çift taraflı replikasyon

bir şekilde devam etmeyi sağlayacak

kullanıyoruz. İki taraf da birbirini

bir kurgu gerçekleştirdik. İstasyon

besliyor ve farklı şemalar aktarıyor.

sayısının ve işlemin (transaction)

Bu sayede raporlama yapan ya

çokluğu itibariyle bu işi bir sunucuda

da raporlamaya kaynak sağlayan

rutin bir şekilde yapmak çok

uygulamalar her durumda işlemeye

mümkün değildi. Bu nedenle birçok

devam edebiliyor. Çift taraflı

sunucudan oluşan ve birden fazla

replikasyon devam ederken, her

veritabanı ortamından oluşan bir

iki veritabanı da canlı veritabanı

topolojiye gidildi.

olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla

GoldenGate’e yönelmemizin önemli

Memnuniyetinizi değerlendirebilir

sebeplerinden biri bize bu esnekliği

misiniz?

sunabiliyor olmasıydı.

ÖZANT ELBİR: Biz GoldenGate’e hem
insan kaynağı hem de zaman olarak

Proje ne zaman başladı ve ne zaman

ciddi bir yatırım yaptık. Sadece yasal

tamamlandı?

olarak talep edilen bir raporlama için

ERSİN BAL: Mart 2011 yılında

gerekli olan uygulamayı geliştirmekle

GoldenGate’in implementasyonuna başladık

kalmadık, bir taraftan da yüksek iş

ve Ağustos ayında tamamladık. İki yıldır da

sürekliliğini sunan bir altyapı kurduk.

başarılı bir şekilde raporlarımızı kesintisiz

Doğru bir yatırım yapmış olduğumuz

olarak sunuyoruz.

da iki yıl içerisinde defalarca kanıtlandı.
Kurgulamış olduğumuz sistemlerde bu
süre zarfında üç kez donanımsal sıkıntı
yaşadık ve ikişer node birden kapatmak
durumunda kaldığımız zamanlar oldu.
Ancak ne sahadan veri toplamayı ne
de veri kaydı raporlamalarını iletmeyi
durdurduk.

SAVAŞ YELESER
Genel Müdür Yardımcısı
Partnera

Sayın Yeleser, GoldenGate’i biraz
değerlendirir misiniz? Kendi
portföyünüz içerisinde GoldenGate’i
nasıl konumlandırıyorsunuz?
SAVAŞ YELESER (Genel Müdür
Yardımcısı, Partnera): Oracle’ın
yapmış olduğu çok başarılı bir satın
alma olarak değerlendiriyorum.
Kullanım alanı kendi rakipleri açısından
bakarsak, çok rekabetçi; raporlama
ortamlarının canlı olarak kullanılmasını
sağlaması, migration avantajları,
donanım değişikliklerindeki esnekliği,
güncellemeleriyle, kesintisiz çözüm
sağlamasıyla çok başarılı buluyorum.

“Petrol Ofisi istasyonlarından anlık alınan verilerin
saklandığı, Oracle Veritabanı üzerinden, çok kritik
görülen EPDK raporlarının sunulması ihtiyacını
karşılamak üzere Oracle GoldenGate ürünü tercih
edildi. Bu projenin yarattığı memnuniyet ile
GoldenGate’i farklı projelerde de kullanabilmek
planlarımız arasında.”
ÖRGE AYDIN Satış Yöneticisi - Oracle

Oracle’ın yapmış
olduğu çok başarılı
bir satın alma olarak
değerlendiriyorum.
Kullanım alanı kendi
rakipleri açısından
bakarsak, çok rekabetçi;
raporlama ortamlarının
canlı olarak kullanılmasını
sağlaması, migration
avantajları, donanım
değişikliklerindeki
esnekliği,
güncellemeleriyle,
kesintisiz çözüm
sağlamasıyla çok
başarılı buluyorum.
2013 LinkPlus
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Genel sektördeki ilk RUEI
projesi Banvit’te gerçekleşti
Oracle’ın “Uygulama Performans Yönetimi” çözüm
ailesindeki ürünlerinden biri olan Oracle Real User
Experience Insight (RUEI), pazardaki rakipleri ile
kıyaslandığında özellikle kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.
RUEI konusunda tam bir uzmanlığa sahip olan Oracle İş
Ortağı İdea Teknoloji’nin Banvit’te gerçekleştirdiği proje,
Oracle için de bir ilk olmasından dolayı özel bir önem sahip.

Sayın Karaman, kuruluşunuz ve BT altyapısı
hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
TİMUR KARAMAN (Bilişim Sistemleri Müdürü,
Banvit): Banvit kurulduğu 1968 yılından bu
güne sektöründe hep öncü olmuş bir firmadır.
Beyaz Et haricinde Kırmızı Et ve Yem satışı da
mevcuttur. 10’dan fazla tesiste gerçekleşen üretim,
70’in üzerinde bayi ve şube üzerinde tüketiciye
ulaştırılmaktadır. Bilgi sistemleri tarafında ise 100
sunucu, 700 bilgisayar, 800’ün üzerinde mobil
el terminalinden oluşan bir donanım altyapısı
vardır. Tüm noktalar merkezde kurulmuş yapıdan
faydalanarak çalışmalarını gerçekleştirir.
Proje öncesinde kritik internet
uygulamalarınızın yönetimi konusundaki
ihtiyaçlarınız neydi? Hangi sıkıntılar
konusunda çözüm arıyordunuz?
TİMUR KARAMAN: Merkezi yapıda çalışan
web tabanlı kritik iş uygulamalarında yaşanan
performans sorunlarının nedenini bulmak her
zaman zor bir süreçtir. Çünkü elde edebileceğiniz
en yüksek hız uçtan uca bir çok farklı bileşenden
oluşan bir sistemdeki en yavaş bileşenin hızı
kadardır. Ayrıca yaygın bir coğrafyada kullanılan
web tabanlı bir üründe yüzlerce kullanıcı sorunsuz
olarak çalışırken, belirli bölgeler veya kullanıcılar
uygulama performansı ile ilgili sorun yaşadıklarını
iletebiliyorlar. Bu gibi durumlarda klasik bilgi
işlem yaklaşımı uygulamanın çalıştığı sistemlerin
kaynak kullanım durumunu ve uygulamanın
belirli servislerinin çalışıp çalışmadığını kontrol
ederek kullanıcılara yardımcı olmaktır. Eğer bu
noktalarda bir sorun gözlenmiyorsa kullanıcıya
“Sorun olmaması gerekiyor” dışında sağlıklı bir
yanıt vermek pek mümkün olmuyor. Sistemdeki bir
sorun genele yayıldığında ise işin içinden çıkılmaz

SOLDAN SAĞA: BAHADIR ONAY / Yönetici Ortak - İdea Teknoloji, TİMUR KARAMAN / Bilişim Sistemleri
Müdürü - Banvit, ÖZLEM ASAL KIRALI / Satış Yöneticisi - Oracle
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bir durum oluşuyor, çünkü çözüm için elinizde hiç
zaman kalmıyor.

Bu nedenle en temel ihtiyacımız, şirketimizde satış-

Proje sonrasında ne gibi faydalar elde ettiniz?

dağıtım süreçlerinin yönetilmesi için kullanılan,

TİMUR KARAMAN: Oracle RUEI’nin bize

dolayısıyla en çok kullanıcılı ve en yaygın yapıdaki

sağladığı temel fayda, web tabanlı çok kritik bir iş

kritik iş uygulamamız olan İdea’nın Vision Plus

uygulamamızın performans izleme ve yönetimini

yazılımının ve altyapısında çalışan diğer bileşenlerin

çok daha proaktif şekilde yapmamızı sağlaması

(sunucu, network, veritabanı vb.) sürekli yüksek

oldu. Performans sorunu yaşanması durumunda

performasta çalışmasını sağlamak ve oluşabilecek

sorunun çok daha hızlı adreslenmesi ve çözüm

performans sorunlarını en hızlı şekilde tespit

sağlanması mümkün oluyor. Oracle RUEI’nin

etmekti.

bize sunduğu detaylı performans raporları ile
sistemin çalıştığı donanım altyapısının kaynak

Oracle çözüm ortağı İdea ile nasıl bir araya

planlaması daha verimli bir şekilde yapıldı.

geldiniz? Projeye başlama ve yürütme

Performans sorunlarının yaşanmadan ve kalıcı

süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

olarak çözülebilmesi sayesinde, kullanıcı tatmini ve

TİMUR KARAMAN: İdea ile uzun bir süredir

operasyonel süreçlerde verimlilik artışı da sağlandı.

çalışıyoruz. Bizim için sadece Oracle teknolojileri
konusunda değil bir çok farklı bilişim sürecinde

Bu projeden hareketle yeni projeler, geleceğe

çalıştığımız önde gelen bir iş ortağımızdır.

yönelik planlarınız var mı? Neler?

Sorunumuzu kendileri ile paylaştığımızda Oracle

TİMUR KARAMAN: Banvit’in sektördeki

Real User Experience Insight (RUEI) çözümünü

öncü rolünü, liderliğini kesintisiz biçimde

bizlere detaylı bilgi ve workshoplar ile tanıttılar.

devam ettirecek aynı zamanda müşterilerimizin

Aradığımız çözümü bulduğumuz konusunda

ürünlerimizden ve markamızdan memnuniyetini en

herhangi bir tereddüdümüz kalmayınca kadar her

üst düzeye çıkaracak tüm adımları Bilişim Sistemleri

türlü sorumuzu cevapladılar. Çözümün canlıya

ile destekliyoruz. Bu çerçevede İdea ve Oracle gibi

alınması çok basit ve kısa bir sürede gerçekleşti.

iki önemli iş ortağımız ile farklı projeler konusunda
çalışıyoruz.

Neden İdea ile işbirliğini ve Oracle RUEI
çözümünü tercih ettiniz?

Sayın Onay, projenin sizin için önemi nedir?

TİMUR KARAMAN: Bu konudaki ihtiyacımıza İdea

BAHADIR ONAY (Yönetici Ortak, İdea

ve Oracle RUEI ürünü ile çözüm sağlamamızdaki

Teknoloji): Banvit’te gerçekleştirdiğimiz Oracle

temel neden İdea’nın bize bir üründen ziyade bu

RUEI projesi, İdea için büyük önem taşıyor. Banvit

ürün ile elde edebileceğimiz faydayı çok net biçimde

ile geçmişe dayanan başarılı bir iş ortaklığımız

gösterebilmesidir. Proje öncesi dönemde, satış-

bulunuyor. Oracle RUEI ürününü çözüm

dağıtım süreçlerimizin yönetimi için kullandığımız

portföyümüze katmamızı takiben, Banvit ile

İdea’nın VisionPlus yazılımının performans izleme ve

görüşmelerimize başladık. Çünkü çok yakından

yönetiminde Oracle RUEI kullanılması durumunda

tanıdığımız Banvit’in Oracle RUEI ürünüyle

kullanıcılarımız performas sıkıntısı yaşamadan önce

sağlayacağı avantajların farkındaydık.

elde edilen veriler ile potansiyel sorunlar hakkında

Ayrıca Oracle RUEI ürününün Türkiye’de genel

bilgi sahibi olabileceğimizi, kullanıcılarımızın

sektördeki ilk projesi olması nedeniyle bu proje

yaşadığı sorunlarda o soruna ait session’ı replay

bizim çok önemliydi. Bu projede elde edilen başarıyı

edebileceğimizi, gün içinde yaşanabilen ancak

takiben farklı müşterilerimize de Oracle RUEI

kullanıcılara yansımayan minor performans

ürünü ile çözüm sunma şansı bulduk.

değişikliklerinden haberdar olabileceğimizi görmek
bizi etkiledi. Ayrıca Oracle RUEI’nin monitor

Projeye başlama ve yürütme süreciniz

ettiği uygulamaya hiçbir ilave yük getirmemesi,

hakkında bilgi verir misiniz?

kullanıcı tarafına hiçbir kurulum yapılmaması ve

BAHADIR ONAY: Diğer tüm Oracle ürünlerinde

dünyada çok büyük ölçekli kurumlar tarafından

olduğu gibi Oracle RUEI için de satış öncesinde

kritik uygulamalar için kullanılıyor olması Banvit’in

gerekli tüm teknik eğitimleri almış ve yetkinlikleri

tercihinde belirleyici oldu.

ekibimiz içerisinde oluşturmuştuk. Ayrıca Banvit’i

TİMUR KARAMAN
Bilişim Sistemleri Müdürü
Banvit

“Oracle RUEI’nin bize
sağladığı temel fayda, web
tabanlı çok kritik bir iş
uygulamamızın performans
izleme ve yönetimini çok
daha proaktif şekilde
yapmamızı sağlaması
oldu. Performans sorunu
yaşanması durumunda
sorunun çok daha hızlı
adreslenmesi ve çözüm
sağlanması mümkün
oluyor. Oracle RUEI’nin bize
sunduğu detaylı performans
raporları ile sistemin çalıştığı
donanım altyapısının kaynak
planlaması daha verimli bir
şekilde yapıldı. Performans
sorunlarının yaşanmadan ve
kalıcı olarak çözülebilmesi
sayesinde, kullanıcı tatmini
ve operasyonel süreçlerde
verimlilik artışı da sağlandı.”
2013 LinkPlus
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BAHADIR ONAY
Yönetici Ortak
İdea Teknoloji

“Oracle RUEI ürününün
Türkiye’de genel
sektördeki ilk projesi
olması nedeniyle Banvit
projesi bizim için çok
önemliydi. Banvit ile
geçmişe dayanan
başarılı bir iş ortaklığımız
bulunuyor. Oracle
RUEI ürününü çözüm
portföyümüze katmamızı
takiben, Banvit ile
görüşmelerimize başladık.
Çünkü çok yakından
tanıdığımız Banvit’in
Oracle RUEI ürünüyle
sağlayacağı avantajların
farkındaydık.”
KULLANILAN ORACLE
TEKNOLOJİLERİ

+
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İdea’nın Banvit’te gerçekleştirdiği
proje, Oracle için de bir ilk
olmasından dolayı özel bir önem
sahip, Oracle’ın RUEI dahil olmak
üzere farklı alanlardaki birçok
ürününü, özellikle VisionPlus gibi
kendi sahip oldukları ve tüm desteğini
verdikleri kritik bir uygulama ile
çok güzel entegre ederek, ortaya
müşterilerimiz açısından da daha
kolay ve efektif yönetilebilen bir iş
modeli çıkardı.

ÖZLEM ASAL KIRALI
Satış Yöneticisi
Oracle

yakından tanıyor oluşumuz, beklentilerini en az

Sayın Kıralı, siz de projenin Oracle için

onlar kadar sahiplenmemiz sayesinde bizim için

önemine değinebilir misiniz? Projede

oldukça sorunsuz, hızlı ilerleyen ve sonucu çok

konumlanan Oracle ürünlerinin kullanımını,

başarılı bir proje oldu.

elde edilen faydaları ve İdea’nın uzmanlığını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oracle iş ortağı olmanın getirileri

ÖZLEM ASAL KIRALI (Satış Yöneticisi,

ve size açtığı vizyon hakkında neler

Oracle): RUEI, benim sorumlu olduğum ürün

düşünüyorsunuz? Neden bu projede Oracle

portföyünde yeralan ve müşterilerimizin kritik

teknolojilerini tercih ettiniz?

uygulamalarının son kullanıcı performansını

BAHADIR ONAY: İdea olarak yazılım

izlemek ve yönetmek için kullandıkları çok başarılı

teknolojileri alanında Oracle ile çok yakın bir

bir ürün.

şekilde çalışıyoruz. Sanırım bu, Oracle ile iş ortağı

Oracle’ın “Uygulama Performans Yönetimi”

olarak çalışma konusundaki memnuniyetimizin

çözüm ailesindeki ürünlerinden biri olan RUEI,

net bir göstergesidir.

pazardaki rakipleri ile kıyaslandığında özellikle

Ayrıca müşterilerimize daha önce Oracle ürünleri

kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. RUEI konusunda

ile sunduğumuz çözümlerin başarısı ve yarattığı

tam bir uzmanlığa sahip olan İdea’nın Banvit’te

memnuniyet bizim için çok önemli bir avantaj.

gerçekleştirdiği proje, Oracle için de bir ilk

Oracle RUEI ürününü çözüm portföyümüze

olmasından dolayı özel bir önem sahip.

eklememiz de Oracle ile yaptığımız görüşmeler

İdea, Oracle’ın RUEI dahil olmak üzere farklı

sonucunda gerçekleşmiştir. Ürününün

alanlardaki birçok ürününü, özellikle VisionPlus

müşterilerimize değer katacağına ikna olmamızı

gibi kendi sahip oldukları ve tüm desteğini

takiben Oracle teknik ekibi ile Türkiye ve

verdikleri kritik bir uygulama ile çok güzel entegre

yurtdışında gerekli eğitimlere katıldık ve

ederek, ortaya müşterilerimiz açısından da daha

yetkinliklerimizi geliştirdik. Bu süreçte Oracle’ın

kolay ve efektif yönetilebilen bir iş modeli çıkardı.

sağladığı destek gerçekten çok önemliydi.

Bu da Oracle olarak bizim, İdea gibi katma değerli

Dolayısıyla müşterilerimize sunmayı

iş ortaklarımızı her konuda desteklememizi ve

düşündüğümüz yeni bir çözüm eğer Oracle

onlara yeni gelişen ihtiyaçları konusunda gerekli

ürün portföyünde yer alıyorsa mutlaka Oracle

çözümleri en avantajlı şekliyle sağlamamızı

çözümlerini tercih ediyoruz.

gerektiriyor.

ZER A.Ş.’NİN VİZYONU,
“TÜRKİYE’NİN EN İYİ,
DÜNYANIN ÖNDE GELEN
STRATEJİK SATIN ALMA
VE VERİMLİLİK MERKEZİ
OLMAK”TIR.

“Beklentimiz minimum insan müdahalesi ile Zer süreçlerini
otomatikleştirmek ve izlenebilir hale getirmektir.”
Zer A.Ş. 2003 yılında “Beko Ticaret A.Ş.” unvanı ile

topluluk bünyesinde uygulanmasını güvenceye

yaşamına başlamıştır. 2007 yılındaki Olağan Genel

almaktadır. Bunların sonucunda, ZER A.Ş., müşterileri

Kurulda şirketin unvanı tadil edilerek “Zer Merkezi

ve tedarikçileri açısından katma değer sağlayan bir iş

Hizmetler ve Ticaret A.Ş.” olarak tescil edilmiştir.

ortağı konumundadır. Zer A.Ş. 2011 yılından itibaren

ZER. A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri’nin her birinin

Koç Grubu dışındaki firmalara da hizmet vermeye

ayrı ayrı yürütmekte olduğu ancak konusu ortak

başlamıştır.

olan satın alma kalemlerini üstlenerek, Topluluk

Pazarlama Hizmetleri, Malzeme, Lojistik ve Profesyonel

Şirketlerinin kendi ana iş alanlarına odaklanmasını

Hizmetler ana başlıkları altında 35 farklı iş kolunda

mümkün kılmakta ve ölçek ekonomisi yaratarak

hizmet vermektedir. Yıllık 400 binin üzerinde alış

maliyet avantajı, sinerji ve verimlilik sağlamaktadır.

ve satış faturası işlemektedir. 200’den fazla müşteri,

ZER A.Ş. tedarikçi yönetimini de üstlendiğinden,

1000’den fazla tedarikçi ile çalışmaktadır.

tedarikçi sayısının optimize edilmesi, tedarikçilerden

Zer A.Ş.’nin vizyonu, “Türkiye’nin en iyi, Dünyanın

temin edilen hizmet ve ürünlerin kalitesinin teminat

önde gelen stratejik satın alma ve verimlilik merkezi

altına alınması gibi modern satın alma yaklaşımlarının

olmak”tır.

Minimum insan müdahalesiye süreçleri otomatikleştirmeyi ve Oracle BPM ürünleriyle
süreçleri ölçülebilir ve izlenebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
Sipariş ve faturalarımızın yaklaşık %65’lik kısmını

oluşturduk. Oracle ile çalışmayı seçmemizin en

entegrasyon katmanından almaktayız. Çok çeşitli

önemli nedenlerinden biri, hızlı cevap veren esnek

hizmet yelpazesi nedeni ile bu işlemleri manuel

bir yapıya sahip olmalarıdır. İlk faz olarak, mevcut

olarak gerçekleştirmek mümkün değildir. Gün

servislerimizi yeni ortamımıza taşıdık. Bu aşama

içerisinde müşterilerden siparişler alınıp tedarikçilere

ile kazancımız, servis odaklı mimari standartlarını

yönlendirilmekte ve tedarikçilerden gelen fatura

kullanarak uygulama geliştirmek ve servis yönetişimini

bilgileri müşterilere iletilmektedir. Kurumsal

yapabilir durumda olmaktır; sonraki fazlarda servis

çözümümüzde, hizmet verilen sektörlere ait farklı

ve süreç katmanlarında birinci fazda oluşturduğumuz

verileri, Oracle Servis Bus (OSB) ile ERP sistemine

standartları uygulayarak tam entegrasyon kurmak

göre ortak fonksiyonlara uygun hale getirmek için

olacaktır.

kullanıyoruz. Süreç içerisinde oluşabilecek hataları

Sonuç olarak Zer A.Ş.’deki her süreci A’dan Z’ye servis

Oracle BPM ile anında ilgili sektör yöneticisine aktarma

haline getirip Müşteri ve Tedarikçilerin hizmetine

ve hata sürecinin işletilmesini planladık. Oracle

sunacağız. Beklentimiz minimum insan müdahalesi

SOA ürününü Zer, Müşteri ve Tedarikçi sistemlerini

ile Zer süreçlerini otomatikleştirmek ve Oracle BPM

düzenlemek için konumlandırdık.

ürünleri ile süreçleri tasarlayıp ölçülebilir ve izlenebilir

Proje ekibimizi Oracle ve KoçSistem çalışanları ile

hale getirmektir.

DUYGU ATEŞ
Oracle Türkiye Genel
Sektör Satış Müdürü

SOLDAN SAĞA: ÇAĞDA ÇELİKBİLEK / Satış
Yöneticisi – Oracle, GÖKHAN TARHAN / Teknik
Mimar - Zer, KEREM FIRAT / Bilgi Sistemleri Müdürü
- Zer, GÜNHAN BAHÇE / Çözüm Mimarı - KoçSistem

Kurumlar arası etkileşimin en üst seviyelere çıktığı günümüz dünyasında, firmalar gerek kendi performanslarını artırabilmek
gerekse hizmet sundukları iç ve dış müşterilerine verdikleri hizmet kalitesini yukarılara çekebilmek için çeşitli çözümlerin
arayışına girmekteler. Özellikle kurum içi ikiden fazla uygulama aracılığıyla çok sayıda müşteri ve tedarikçi ile temas halinde
olan kurumlarda entegrasyon kaçınılmaz hale gelmektedir. Koç Zer’in faaliyet alanına bakacak olursak, bünyesinde bulunduğu
Koç Holding’in bütün kurumlarına satın alma hizmeti verip bu kurumların satın alma taleplerini binlerce tedarikçi üzerinden
sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Sipariş durumunun takibi, manuel müdahalelerin minimize edilmesi, mükerrer gelen
taleplerin tespit edilip insan etkileşimine gerek kalmadan ortadan kaldırılması, değişen iş ihtiyaçlarına çevik cevap verebilmek,
iş kullanıcılarının sahibi oldukları süreçleri tasarlayabilmeleri ve ana performans göstergelerini takip edebilmek Zer için
olmazsa olmaz iş ihtiyaçlarından bazılarıydı. Oracle BPM Suite ve SOA Suite çözümlerini kullanarak yukarıda belirtilen
ihtiyaçlara çok kısa bir sürede yanıt verecek platformu sağlamış olduk. Burada Oracle danışmanlık ekibiyle birlikte kol kola
çalışan ve projenin en kaliteli şekilde hayata geçirilmesini sağlayan KoçSistem’in desteği de her zaman yanımızdaydı.

2013 LinkPlus
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İlaç Takip Sistemi ile daha
güvenilir bir sağlık platformu
Sağlık Bakanlığı, Oracle iş ortaklarından Tiga Bilişim ile birlikte hayata geçirdiği İlaç Takip Sistemi
projesi ile ilaç kaçakçılığı, sahteciliği ve ilaç yönetimi problemlerine çözüm üretti.

İlaç Takip Sistemi
projesi ile elde
edilen faydalar
4 Yolsuzluklarla mücadelede %100
güvenilir,
4 İlaçlar hastaya ulaşıncaya kadar
takip ediliyor,
4 İnsan sağlığını etkin bir şekilde
korumaya yardımcı oluyor,
4 Sahte ilaçların satışını önlüyor,
4 Kaçak ilaçların satışını önlüyor,
4 Kupür sahteciliğine karşı kesin
çözüm sunuyor,
4 İlaç kutularının bilinmeyen
adreslerde yeniden basılmasını
önlüyor,
4 İlaç kutularının açılmasını önlüyor,
4 Hastalara güvenilir ve orijinal ilaç
ulaştırıyor,
4 Akılcı ilaç kullanım sürecini
destekliyor,
4 Daha önce geri ödeme kurumuna
satılmış ilaçların kutusundan
çıkarılıp yeniden ambalajlanarak
satılmasını önlüyor,
4 Geri ödeme kurumları ile
eczanelerin ihtilaflarını
çözümlüyor,
4 Farmakovijilans açısından hasta
güvenliğini iyileştiriyor,
4 İlaç piyasası hakkında veri
sağlıyor,
4 Hastaya güven veriyor.
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Genel Müdür ADEM ALİ YILMAZ ve Tiga Bilişim Ekibi

Müşteriniz olan Sağlık Bakanlığı

Kurumun proje öncesindeki ihtiyaçları

hakkında bilgi verebilir misiniz?

nelerdi?

ADEM ALİ YILMAZ (Genel Müdür-

ADEM ALİ YILMAZ: İlaç sektörü tüm

Tiga Bilişim): Projenin son kullanıcısı

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük

olan Sağlık Bakanlığı, sağlık bilgi

bir hacme sahip olmakla birlikte, sahtecilik

sistemlerinin ülke genelinde kullanımını

ve kaçakçılık gibi tehditlere açık bir sektör.

yaygınlaştırarak sağlık hizmetine erişim

Bu durum, vatandaşın güvenilir olmayan

ve kullanım hususunda hakkaniyet

ilaç kullanımı riskinin oluşmasına zemin

ve memnuniyetin artırılması amacıyla

hazırlıyor. Projenin ortaya çıkmasındaki

bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm

temel motivasyon hastanın güvenli ilaca

imkânlarından faydalanmayı hedefliyor.

erişiminin garanti altına alınması.

Ayrıca sağlık alanında geliştirdiği

Ayrıca piyasada mevcut kullanımda olan

bilişim projelerini e-Devlet uygulamaları

ilaçların herhangi bir sebeple (örn:ilaç

ile bütünleştirerek, bilgi güvenliği ve

bileşenindeki sonradan tespit edilen sıkıntı)

kişisel mahremiyet politikalarına uygun

toplatılması gerektiğinde, toplatılma

bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

işlemleri uzun zaman aldığından bu süreçte

hastalar farkında olmadan problemli ilaçlara

süresinin önemi ve gelişmiş yedekleme

Ülkemize katma değeri yüksek bu projelerde biz

ulaşabiliyordu. Bu gibi problemlere çözüm

sistemine duyulan ihtiyaç, projede Oracle

de Tiga Bilişim olarak çözüm sunmaya hazırız.

olabilecek detaylı bir takip sistemine ihtiyaç

teknolojilerinin tercih edilmesinde etkili

duyuluyordu.

oldu.

Projenin Tiga için önemi nedir?
ADEM ALİ YILMAZ: Projenin başarıya

Neden Oracle iş ortağı Tiga ve Oracle

Bu projeden hareketle yeni projeler,

ulaşmasıyla özelde Sağlık Bakanlığı’nın

teknolojileri ile çalışıldı?

geleceğe yönelik planlar var mı?

genelde Türkiye’nin ciddi bir problemi olan

ADEM ALİ YILMAZ: Sunduğu çözümlerde

ADEM ALİ YILMAZ: Kurum tarafından

ilaç kaçakçılığı, sahteciliği ve ilaç yönetimi

son teknolojileri kullanmayı ve her zaman

yapılan hesaplamalar sonucu İlaç Takip

problemlerine çözüm üretilmiş oldu. Ülkemize

inovatif yaklaşımlar sergilemeyi, oluşturduğu

Sistemi projesi sayesinde yıllık ortalama 1

bilişim alanında pozitif katkılar yapmak üzere

ürünler ile dünyaya ve insana değer katmayı

milyar TL civarında tasarruf elde ediliyor.

yola çıkmış olan Tiga Bilişim için projenin

kendisine misyon edinen Tiga Bilişim,

Proje, bünyesinde barındırdığı kritik veriler

başarısı ve çıktıları büyük önem taşıyor.

Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Sistemleri

sayesinde ilaç sektöründe analizlerin

Alanında dünyadaki en başarılı projelerden

alanında tamamladığı başarılı projeler ve

ve veri madenciliği uygulamalarının

biri olan ilaç takip sisteminin Tiga Bilişim

edindiği tecrübeler sayesinde Sağlık Bakanlığı

gerçekleştirilebildiği önemli bir platform

tarafından geliştirilmiş olması da ayrıca gurur

tarafından tercih edildi.

haline geldi. Bu sonuçlar neticesinde

kaynağımızdır.

İlaç Takip Sistemi, bünyesinde büyük hacimli

Bakanlık tarafından daha fazla bilgiye

verileri barındıran ve cevap sürelerinin

ulaşılarak, ilaç sektörünün daha etkin

kritik öneme sahip olduğu Türkiye’nin sayılı

yönetilebilmesi için karar destek

projelerinden biri. Sistemde takibi yapılan

sistemlerinin kurulması planlanıyor. Bunun

toplam ilaç sayısı 7 milyardan fazla. Günlük

yanında, projenin başarıya ulaşmasıyla,

ortalama işlem yapılan ilaç sayısı ise 30

benzer takip sistemlerinin diğer sektörlere

milyon civarında. Veri büyüklüğü, cevap

uygulanabilirliği de kanıtlanmış oluyor.
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