
BT GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ 
KÜRESEL DANIŞMANLIK 
FİRMASININ GELİRİNİ VE SİBER 
GÜVENLİĞİNİ ARTTIRDI

“IRON MOUNTAIN’DAN ALDIĞIMIZ HİZMET, BT EKİPMANLARIMIZI 
SÜREKLİ YENİLEMEMİZİ SAĞLAYARAK RAKİPLERİMİZİN DAİMA BİR 
ADIM ÖNÜNDE OLMAMIZ İÇİN BİZE YARDIMCI OLUYOR.”

Andrew Geffryes, Grup Satın Alma Müdürü, Mott MacDonald

KARŞILAŞILAN 
ZORLUK
Mott MacDonald, kullanım ömrü sona 
ermiş, veri içeren donanımları güvenli 
bir şekilde imha etmek için küresel 
bir süreç arıyordu. Bununla birlikte, 
veri kaybından ve lisanslı yazılımların 
uygunsuz şekilde kullanılmasından 
kaynaklanan itibar kaybı riskini en aza 
indirmeyi ve sorumlu BT geri dönüşümü 
yoluyla sürdürülebilirliği sağlayıp 
gelirleri arttırmayı amaçlıyordu.

SONUÇ
BT ekiplerinin eski donanımı sökmeleri 
veya verileri silmeleri gerekmedi, bu 
da inovasyon için şirkete daha fazla 
zaman kazandırdı. Çalışanlar en son 
teknoloji BT donanımlarını daha erken 
kullanmaya başladı. Şirket, verimliliği 
arttırdı, veri ihlali riskini ve karbon ayak 
izini azalttı ve sürdürülebilirlik hedeflerine 
daha da yakınlaştı. Tüm işlemler 
tamamlandığında yıllık 500.000 £ daha 
fazla gelir elde edilmesi ön görülüyor.

ÇÖZÜM
Iron Mountain, Güvenli BT 
Varlığı İmha hizmeti ile eski 
BT ekipmanlarının yeniden 
pazarlanmasını ve imha 
edilmesini sağladı ve tüm 
süreç boyunca donanım 
takibi sundu. Ürünlerin 
ikinci el piyasasında en 
iyi fiyatlarda satılmasını 
ve imha maliyetlerinin 
dengelenmesini sağladı.

İngiltere ve ABD’den 100 ofis   
dahil edildi ve sayı giderek artıyor

16.000 çalışan 
geri dönüşüm çalışmalarına 
katkıda bulunabilecek

Kullanılabilir BT varlıklarının yeniden 
satışından elde edilen potansiyel 
yıllık gelir 500.000 £

Yerel Iron Mountain ekiplerinin desteğiyle 
tam denetim ve CO2 tasarrufu

https://www.ironmountain.com/tr/services/secure-it-asset-disposition
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GEZEGENİN EN KARMAŞIK  
ZORLUKLARININ ÇÖZÜMÜ

150 ülkede faaliyet gösteren Mott MacDonald, gezegenin en 
karmaşık zorluklarından birçoğunda müşterilere rehberlik 
etmeye odaklanan küresel bir mühendislik, yönetim ve 
geliştirme danışmanlığı şirketidir. Sunulan hizmetlerin 
temelinde iyileştirme yer alır: daha iyi ekonomik kalkınma, 
daha iyi sosyal ve çevresel sonuçlar, daha iyi işletmeler 
ve daha iyi bir yatırım getirisi. Mott MacDonald, global 
çapta kurum dışı belge yönetimi hizmet tedarikçisi 
olarak Iron Mountain®’ı seçti. O zamandan beri, iki şirket 
dijital tarama gibi diğer yenilikçi hizmetler üzerinde 
birlikte çalıştı. Yakın zamanlarda bu iş birliği, büyüyen BT 
ekipmanı sayısını optimize etmeye odaklandı. Özellikle 
de, Mott MacDonald’ın BT yaşam döngüsü yönetimini 
iyileştirirken risk ve maliyetlerinin azaltılması hedeflendi.

ESKİ TEKNOLOJİDEN YENİ DEĞER ELDE ETMEK

Eskiden ofislerde kullanımdan kalkan dizüstü, masaüstü 
bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer ekipmanlar için alan 
ayrılması gerekirdi. Bunu da her ofis kendi kurallarına göre 
gerçekleştiriyordu. Mott MacDonald Grup Satınalma Müdürü 
Andrew Geffryes, “Yeni BT ekipmanına yılda yaklaşık 7 
milyon £ harcıyoruz” diyor. “Yine de eski BT varlıklarını 
güvenli bir şekilde elden çıkarmak için ortak bir politikamız 
yoktu.” Çalışanlar ve ofisler, okullara ekipman bağışlamak, 
gerektiğinde çekmecelerde saklamak, BT varlıkları çalışanların 
çocuklarına devretmek gibi kendi çözümlerini uyguladı. 
Geffryes, “Yaklaşımlar tutarlı değildi ve çoğu zaman ekipmanın 
sabit disk yerindeyken ofisten ayrılmış olma riski vardı” 
diyor. “Bu sorunu yönetmek için güvenilir ve tutarlı bir 
yaklaşım aradık; bu, ekipmanın çöp sahasına gönderilmesi 
yerine tam denetlenebilirlik sağlayan ve ekipmanın yeniden 
kullanımını en üst düzeye çıkaran bir yaklaşım olmalıydı.” 

BT YÖNETİŞİMİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ VE 
YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ

YASALARLA UYUMLU 
E-ATIK İMHASININ 
GARANTİ EDİLMESİ

“ESKİ BT EKİPMANLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YÖNETMEK 
VE İZLEMEK İÇİN, VERİ TAŞIYAN CİHAZLARIMIZIN VE LİSANSLI 
YAZILIMIMIZIN YANLIŞ ELLERE GEÇMEYECEĞİNE DAİR TAM BİR 
GÜVENCE SAĞLAYAN, GÜÇLÜ BİR SÜRECE İHTİYACIMIZ VARDI.”
Andrew Geffryes

ÖMRÜNÜ 
TAMAMLAYAN BT 
VARLIKLARINI 
KÜRESEL ÖLÇEKTE 
DOĞRU ŞEKİLDE 
YÖNETİYOR



HİÇBİR ŞEYİ ŞANSA BIRAKMADAN  
DAHA KOLAY YASAL UYUM

Artık Mott MacDonald, Iron Mountain’ın Güvenli ITAD 
hizmetiyle eski ekipmanın yeniden kullanılması veya 
geri dönüştürülmesi için tutarlı bir yaklaşıma sahip. BT 
varlıklarının toplandığı noktadan işleme tesisine teslim 
edildiği ana kadar tam bir gözetim zinciri sağlanmaktadır. 
Araçlar, GPS izleyicileri ve kilit sensörleri ile donatılmıştır. 
Sürücüler kapsamlı bir şekilde taranır. Araç kilidi açık 
bırakılırsa RFID özellikli anahtarlıklar uyarı verir. 
Benzer şekilde, şirketin WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik 
Ekipman) ve diğer yasal sorumluluklarını yönetmesi 
çok daha kolay. Iron Mountain SecureSync® portalı, BT 
ekiplerine ve tesis yöneticilerine net bir denetim imkanı 
ve varlıkları izlemek için basit bir araç sağlar. Ayrıca atık 
transfer notlarını ve imha sertifikalarını da indirebilirler.

FİNANSAL VE ÇEVRESEL AÇIDAN EN İYİ SEÇİM

Ayrıca Mott MacDonald, Iron Mountain lojistiğinden 
yararlanarak daha iyi bir anlaşma yaptı. Geffryes, “Yönetimin 
çok karmaşık olması nedeniyle BT varlıklarını kiralamaktan 
vazgeçtikten sonra, bunları elden çıkarma maliyetinin çoğunun 
nakliyeden kaynaklandığını fark ettik” diyor. “Maliyeti azaltan 
bir BT geri dönüşüm stratejisi başlatmadaki potansiyel en 
büyük sorunun lojistik maliyeti olduğunu biliyorduk.”

GÜVENLİ BT VARLIK 
İMHASINA GEÇİŞ

İMHA, GERİ DÖNÜŞÜM 
YA DA YENİDEN KULLANIM 
İÇİN GÜVENLİ YOL

“IRON MOUNTAIN İLE SAHİP OLDUĞUMUZ ARŞİVLEME VE 
DEPOLAMA İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE NASIL ÇALIŞTIKLARINI 
BİLİYORDUK. NEREDEYSE HER GÜN TÜM OFİSLERİMİZE 
UĞRAYAN BİR ARAÇ FİLOLARI VARDI. DOLAYISIYLA BU 
ARAÇLARIN KULLANILMASI, NAKLİYE MALİYETLERİNİ 
VE KARBON AYAK İZİNİ DE EN AZA İNDİRECEKTİ.” 
Andrew Geffryes

TESLİM ALMADAN 
İŞLEMEYE KADAR AÇIK, 
DENETLENEBİLİR VE 
GÜVENLİ GÖZETİM 
ZİNCİRİ



IRON MOUNTAIN HAKKINDA
1951 yılında kurulan Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), saklama ve bilgi yönetimi hizmetlerinde dünya lideridir. Dünya
genelinde 225.000’den fazla kuruluş tarafından güvenilen ve 50’den fazla ülkede 1.450’den fazla tesiste 90 milyon metrekarelik bir
gayrimenkul ağı ile Iron Mountain; kritik iş bilgileri ile milyarlarca değerli veriyi, kültürel ve tarihi eserler dahil olmak üzere saklar
ve korur. Bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli saklama, güvenli imha, veri merkezleri, bulut hizmetleri ve sanat eseri depolama
ile lojistik gibi çözümler sunan Iron Mountain; müşterilerinin maliyetlerini ve risklerini azaltmalarına, düzenlemelere uymalarına,
felaketlerden kurtulmalarına ve dijital çözümler sağlar. Daha fazla bilgi için www.ironmountain.com adresini ziyaret edin.

© 2022 Iron Mountain A.Ş. Tüm hakları Saklıdır. Iron Mountain ve dağın tasarımı, Iron Mountain Incorporated’ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Daha fazla bilgi için www.ironmountain.com/tr
adresindeki şirket web sitesini ziyaret ediniz.
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FİNANS VE BT İÇİN UYGUN

Hizmet şu anda İngiltere ve Kuzey Amerika’daki yaklaşık yüz 
Mott MacDonald ofisini kapsıyor. Kısa süre sonra Orta Doğu, 
Asya ve Afrika’daki diğer ofisleri de kapsaması planlanıyor. 
Geffryes, “Mümkün olduğunca çok yerde Iron Mountain Güvenli 
BT Varlığı İmha’yı benimsemeye ve tüm imha bilgileri için tek 
bir küresel süreç ve veri tabanı oluşturmaya devam ediyoruz” 
diyor. Güvenli BT Varlığı İmha hizmeti, yıllık yaklaşık 500.000 £ 
gelir sağlaması beklenen küresel bir programı desteklemektedir. 
Teknoloji yenilemelerinin maliyetini dengeleyebilecek olan 
bu gelir önceki uygulamalarda elde edilemeyecekti.

SONUÇ OLARAK ÇALIŞANLARA VE  
İŞLETMEYE SAĞLANAN FAYDA

Şirketin 16.000 kişilik iş gücü için en yeni ve en akıllı 
teknolojiyi daha erken elde etmek, en iyi yaptıkları şeye 
odaklanabilecekleri anlamına gelir. Aynı zamanda kuruluş 
için üretkenlik artar ve veri ihlali riski azalır. Andrew Geffryes 
şöyle özetliyor: “Rekabet edebilmenin anlamı giderek en 
yeni yazılımı kullanmak anlamına geliyor. “Kaynağa aç” 
uygulamaları etkin bir şekilde kullanmak için uygun BT 
ekipmanına ihtiyacımız var. Iron Mountain Güvenli BT Varlığı 
İmha hizmetimiz,  BT ekipmanımızı sürekli güncelleme yolunda 
rakiplerimizin bir adım önünde olmamıza yardımcı oluyor.”

DAHA KISA VE DAHA DÜŞÜK 
MALİYETLİ TEKNOLOJİ 
YENİLEME DÖNGÜLERİ 

“BİRÇOK ÜLKEDE, MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI 
DOĞAL ÖMÜRLERİNİN ÖTESİNDE BİRKAÇ YIL BOYUNCA 
KULLANMAYA ÇALIŞIRDIK. ŞİMDİ, ONLARI ÇOK DAHA ERKEN 
DEĞİŞTİRMEK İÇİN SAĞLAM BİR GEREKÇEMİZ VAR.”
Andrew Geffryes

R2 uyumlu geri dönüşüm ve eski  
BT ekipmanının güvenli imhası

Belge yönetimi ve BT 
ekipmanının imhası için Iron 
Mountain filosundan yararlanarak 
güçlü yatırım getirisi ve 
azaltılmış karbon ayak izi

Birden fazla lokasyonda küresel 
kullanım, tek bir tedarikçi 
sayesinde azalan maliyet

Öngörülebilir çözüm 
sayesinde çalışanların en son 
teknolojilere daha hızlı erişmesi 
sağlanarak artan üretkenlik 

YARDIMCI 
OLABİLECEĞİMİZ 
DİĞER ALANLARI 
KEŞFEDİN

BİLGİ ALIN 
Iron Mountain 
BT Varlık Yaşam 
Döngüsü Hizmetleri

GÖZ ATIN 
Bunun gibi diğer 
Iron Mountain vaka 
çalışması örnekleri 

KEŞFEDİN  
Diğer Iron Mountain 
Hizmetleri

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya 
hesaplarımızı takip edin
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