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Değerli e-Okurlarımız, 

Bu ay sizlere zaman zaman aklımı kurcalayan 
CIO ve CTO ünvanları arasındaki farklar ve 
ortak yönlerden bahsetmek istiyorum. 
 
CIO (Chief Information Officer)  
Bilgi sistemleri grubu başkanı 
 
CTO (Chief Technology Officer) 
Teknolojiden sorumlu başkan 
 
CIO kavramının 30 yıldan fazla bir geçmişi 
varken CTO 90’ların sonlarına doğru 
yaygınlaşmış bir kavramdır. 
 
Ortak yönleri 
 

 Güçlü liderlik ve iş odaklı zihniyet 

 Başarılı bir teknik geçmiş ve temel 
teknolojileri net olarak benimsemiş 
yaklaşım  

 Verimli operasyonel ve yönetsel 
beceriler 

 Verimli ve etkili iletişim becerisi (teknik 
ve teknik olmayan anlamda) 

 
Farklı yönleri 
 

CIO 
• Şirketin teknolojik alt yapı yöneticisidir 
• Şirketin iç IT operasyonlarını yönetir 
• İş adımlarının sorunsuz çalışması için çalışır 
• İç müşterilere odaklı çalışır (Kullanıcılar) 
• Tedarikçileri yönetip iletişimi sağlayarak IT 
altyapısını idame ettirir 
• İş önceliklerine göre IT altyapısı düzenler 
• Karlılığı artırmak ve masrafları kısmak için 
stratejiler geliştirir 
• Başarılı olması için yetenekli ve düzenli bir 
yönetici olmalıdır. 

HEDEFTEKİ ADAM 

Yüzyıllarca İstanbul için söylenmiş o kadar çok 

şey var ki her dönem sanata ve sanatçıya ışık 

olmuş…. Hakkında kitaplar, şarkılar, şiirler 

yazılmış, gelmiş geçmiş birçok ressam onu 

resmetmiş… Günümüze kadar uzanan bu süreçte 

VENÜS Sanat Galerisi’de yeni sezonunu 

‘İSTANBUL’ adlı karma sergi ile açıyor. 

15 –30 Eylül 2014 tarihleri arasında ziyaret 

edilebilecek sergi farklı disiplinlerde çalışılmış 

İstanbul temalı resimleri içeriyor. 

Adres: Mustafa Kaya Sokak Kopa Apt. No:2/A 

Göztepe-Kadıköy-İstanbul  

Web: http://www.venussanatgalerisi.com/ 

 

Üyelik ;  

Aksis E-Bülten'e üyelikten ayrılmak için aşağıdaki adrese NO başlıklı e-mail gönderin; 

info@aksis.com.tr  

Görüşleriniz ; 

Aksis e-Bülten ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen yazın:  

info@aksis.com.tr  

                      www.aksis.com.tr 

 e-BÜLTEN                                  

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan 
emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce 
Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve 
çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile 
karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA 
yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet 
başkanını da içine alan bir komplonun ortasına 
düşecektir. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından 

yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 

kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 

30.09.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr 

adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i1180 tarayıcının günlük 

tarama kapasitesi nedir? 

 

CTO 

• Şirketin teknolojik alt yapı mimarıdır 
• Mühendislik ekibini yönetir / çalıştırır 
• Teknoloji kullanarak sunulan ürünleri 
iyileştirmek için çalışır 
• Dış müşterilere odaklı çalışır. 
(Alıcılar) 
• Yeni ürünler geliştirmek ve mevcut 
iyileştirmek için tedarikçilerle ve 3. 
Parti şirketlerle ilişkileri yönetir 
• İş önceliklerine göre ürün 
mimarisine/yelpazesine yön verir 
• Şirketin gelirlerini artırmak için 
stratejiler geliştirir 
• Başarılı olması için yaratıcı ve 
yenilikçi bir teknoloji aşığı olmalıdır. 
 
Şirketin sektörü,fonksiyonu ve 
büyüklüğüne göre bu iki rol aynı 
yönetici tarafından 
yürütülebilmektedir. İki pozisyon 
arasındaki anahtar fark ise CIO’nun 
operasyonel odaklı çalışması, CTO’nun 
ise teknolojik strateji odaklı 
çalışmasıdır.  
En ufak teknolojik yeniliklerin bile 
ekonomilere yön verebildiği 
günümüzde; bence sonuç olarak 
ünvandan çok daha önemli olan 
karlılığı artırmak için gereken 
verimliliği sağlamak , performansı 
yakalamak ve başarılı iş sonuçlarını 
daimi kılacak yenilikçi stratejiler ve 
vizyonlar geliştirebilmektir. 

 
“Life isn't about finding yourself. Life is 

about creating yourself.” 

İbrahim ÇAKICI—Teknik Koordinatör 

İstanbul Temalı Karma Sergi 
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Kodak Alaris ’den Yeni Doküman Tarayıcı  
 

Kodak ScanMate i1150 

HIZLI.FAYDALI.MÜŞTERİ DOSTU. 

Günümüzün ticari işlemleri büyük bir hız gerektiriyor. 

İşletmelerin, müşteri görüşmelerinin neredeyse tamamında 

hızlı bir şekilde belgeleri tarayıp bilgileri alması ve çok hızlı bir 

şekilde bir sonraki işleme geçmesi gerekiyor! 

Kayıt masasında görev alan işletme temsilcileri kağıt, kimlik ve 

hesap kartı gibi birçok farklı türde belge taramak zorunda 

kalabilir. İşlem devam ederken, temsilcinin bu belgeleri 

kaybetmemesi veya yanlış dosyaya eklememesi çok önemlidir. 

Tarama işlemi, temsilcinin dikkatini önündeki müşteriden 

ayırmasına neden olmamalıdır. Ofis yöneticileri, işlevsel görevleri 

tamamlayarak ve günlük işlem sayısını arttırarak temsilcilerinin 

müşterilere devamlı olarak odaklanmasına ihtiyaç duyar: Bunun 

için etkin bir görüntüleme teknolojisi olmazsa olmazdır. 

Tıbbi ofis kayıt masaları, banka vezneleri, devlet ve belediye 

daireleri ve sigorta acenteleri gibi: kurumların birçoğu bu gibi 

genel zorluklarla karşılaşır. 

Ürün demosu için bizi arayın... 


