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Equinix, BT karar vericilerinin 
dünya çapında işletmeleri etkileyen 
en büyük teknoloji trendleri ve 
COVID-19 pandemisinin dijital 
altyapı planları üzerindeki etkisine 
ilişkin görüşlerini içeren yıllık 
küresel çalışmasının bulgularını 
açıkladı. Amerika, Asya-Pasifik ve 
EMEA bölgelerinde, Türkiye’nin de 
dahil olduğu 26 ülkedeki çeşitli 
kuruluşlardan 2 bin 600 BT karar 
vericisinin katıldığı araştırma 
şunları ortaya koydu:

● Küresel işletmelerin yüzde 51’i, 
dijital dönüşümü hızlandırmak için 
artan teknoloji bütçeleriyle birlikte 
yeni uzaktan ve hibrit çalışma 
taleplerini karşılamak için BT 
altyapılarını yeniden tasarladı.
● Dijital liderlerin yüzde 64’üne 
göre, insanların kuruluşlarında 
nerede ve nasıl çalıştıklarında uzun 
vadeli değişiklikler olacak.
● Şirketlerin yarısından fazlası 
(%57), COVID-19’un bir sonucu 

olarak yaşanan aksamalara 
rağmen, hala yeni bölgelere, 
ülkelere veya metropollere açılma 
niyetinde.

Salgının şirketlerin büyüme 
planlarını durduracağına 
ilişkin endişeler azaldı
Equinix raporuna göre, COVID-
19’un bir sonucu olarak 
dijitalleşme ve dijital altyapıya 
yapılan iş yatırımları arttı. Dünya 
genelinde ankete katılan dijital 
liderlerin yüzde 47’si pandemi 
nedeniyle dijital dönüşüm planlarını 
hızlandırdıklarını söylerken 
yüzde 42’si dijital taleplerdeki 
hızlı büyümeyi karşılamak için 
bütçelerinin artırıldığını söyledi.

Pandemiden kaynaklanan 
zorlukların üstesinden gelmek 
için BT stratejilerinde de büyük bir 
revizyon yapıldı. Her 10 kişiden 
6’sı COVID-19 sonucunda BT 
stratejilerini revize ettiklerini 

söylerken yüzde 58’i pandemi 
sonrası daha çevik olmak için 
teknolojiye yatırım yapmak 
istediklerini söyledi.

Kuruluşlarının dijital stratejisi için 
en büyük öncelikleri sorulduğunda 
ise ankete katılanların yüzde 80’i 
BT altyapısını dijitalleştirmenin 
en büyük öncelik olduğunu, 
yüzde 57’si de bağlı kalmayı 
dijital dönüşümün önemli bir 
kolaylaştırıcısı olarak gördüklerini 
bildirdi.

Ankete katılan dijital liderlere 
göre, işletmelerin yüzde 57’sinin 
hala yeni bölgelere, ülkelere veya 
metropollere açılma planları var. 
Bu yüzde 57’lik kesimin yaklaşık 
üçte ikisi (%63) ise bunu pazardaki 
fiziksel BT altyapısına yatırım 
yapmak yerine sanal olarak 
başarmayı planlıyor.

Equinix’in yeni raporuna göre, değişen çalışma modelleri dijital altyapı 
yatırımlarında artışa neden oluyor.

altyapılar yeniden şekilleniyor
Yeni çalışma modeliyle 
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COVID-19 nedeniyle uzaktan 
çalışanların sayısının önemli ölçüde 
artması, BT güvenlik liderleri için 
büyük güvenlik sorunları yarattı. 
Şirketler dağıtılmış bir iş gücüne 
uyum sağlamak için hibrit bir 
çalışma stratejisi benimsedikçe de 
hassas ve gizli bilgiler için güvenlik 
riskleri arttı. Yakın zamanda ABD, 
EMEA ve Asya-Pasifik’te bulunan 
güvenlik liderleriyle yapılan yeni 
bir çalışma ise kuruluşların yüzde 
60’ının son iki yılda bir siber 
saldırı yaşadığını ve güvenlik 
faaliyetlerine yaklaşık 38 milyon 
dolar harcandığını ortaya koydu. 
Raporda ayrıca güvenlik liderlerinin 
sadece yüzde 7’sinin CEO’ya rapor 
verdiği kaydedildi. Ankete katılan 
liderlerin yüzde 42’si ise bir siber 
saldırının sonuçlarını önlemek veya 
azaltmaktan BT güvenlik liderinin 
sorumlu tutulması gerektiğini 
söyledi.

Görüşleri alınan bin 426 baş bilgi, 
teknoloji ve güvenlik yöneticisinin 

katıldığı küresel ankette 
katılımcıların yüzde 60’ı, siber 
güvenlik liderinin doğrudan CEO’ya 
rapor vermesi gerektiğine inanıyor; 
çünkü bu sayede kuruluş genelinde 
güvenlik sorunları hakkında daha 
fazla farkındalık yaratılacağına 
inanıyorlar.

Araştırmanın analistleri, güvenlik 
liderlerinin mevut dönemde 
her zamankinden daha fazla 
sorumluluk üstlenmesine 
rağmen, güvenlik programlarını 
etkili bir şekilde oluşturmak 
ve olgunlaştırmak için gerekli 
kurumsal görünürlük ve etkiye 
olmadığı çıkarımında bulundu. 
Analistlere göre, kapsamlı siber 
güvenlik programları, bir kuruluşun 
başarısının ayrılmaz bir parçası. Bu 
noktada, CEO’lara kuruluşlarının 
hassas bilgilerini korumak için 
sorumluluk almaları, güvenlik 
programına öncelik vermeleri ve 
güvenlik karar vericileri, üst düzey 
yöneticiler ve yönetim kurulu 

arasında geçişler sağlamaları 
öneriliyor.

Raporda uzaktan çalışma 
uygulamalarından kaynaklanan 
bazı yeni sorunlara da yer verildi:

● Katılımcıların yüzde 73’ü, 
kuruluşlarındaki çalışanların 
daha az güvenli olan ev ağlarını 
kullandığını söylüyor.
● Yüzde 68’i çalıştıkları kuruluşun 
faaliyetlerini izlemediğine inanıyor. 
● Ankete katılanların yüzde 54’ü 
iş güvenliği konusunda endişeli 
ve yüzde 63’ü doğru teknolojilere 
yatırım yapmak için bütçe 
yetersizliğini en büyük sorun olarak 
gösteriyor.
● Ankete katılanların yarısından 
fazlası ise üst düzey liderlerin 
rollerini anlamadığını söylüyor ve 
yüzde 51’i yönetici desteğinden 
yoksun olduğuna inanıyor.

Yeni bir araştırma, güvenlik liderlerinin yüzde 93’ünün çalıştıkları 
kurumun CEO’suna rapor sunmadığını ortaya koyuyor.

CEO’lara rapor vermiyor!
Güvenlik liderleri
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Türkiye’nin teknoloji lokomotifi 
Turkcell, şirketlerin dijitalleşme 
yolculuğundaki rehberliğini İş 
Turkcell Teknoloji Buluşmaları 
ile sürdürüyor. 2010 yılından 
beri Türkiye’nin dört bir yanında 
fiziksel olarak gerçekleşen İş 
Turkcell Teknoloji Buluşmaları 
bu yıl pandemi sebebiyle 
ikinci kez çevrimiçi platformda 
gerçekleştirildi. Değişen iş yapış 
şekillerine ve müşteri ihtiyaçlarına 
odaklanılan dijital dönüşüm 

buluşmalarının bu yılki konusu 
‘Dijital Çağda Şimdinin Gücü’ oldu. 
Turkcell ekosistemindeki şirketlerin 
yöneticilerinin de dijital dönüşüm 
sürecindeki iş ortaklıklarını 
örneklerle anlattığı buluşmayı 
tüm Türkiye’den bin 500’den fazla 
katılımcı izledi. Ana oturumlara ek 
paralel oturumların da yer aldığı 
programda pandemi ve sonrasında 
dünyada dijitalleşmeye dair 
öngörüler, güncel gelişmeler ve 
tecrübeler paylaşıldı.  

Ceyhun Özata: 
Türkiye’nin ve şirketlerin 
dijitalleşmesini ayrı bir 
sorumluluk görüyoruz
Turkcell Kurumsal Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata yaptığı 
açılış konuşmasında, içinde 
bulunduğumuz dönemde günlük 
hayatlarımızdan işimize kadar 
dijital dönüşümün ne kadar önemli 
olduğuna, aksiyon almak için yarını 
beklememek gerektiğine değindi.

Bir gelenek haline gelen İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları, ‘Dijital Çağda 
Şimdinin Gücü’ teması ile gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle dijital platformda 
düzenlenen etkinlikte şirketlerin dijitalleşme yolculukları ele alındı.

Turkcell dijital iş deneyimini 
şirketlerle paylaştı 
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Özata, “Turkcell olarak 
kuruluşumuzdan bugüne tam 27 
yıldır sektör, endüstri ve büyüklük 
fark etmeksizin tüm kurumların 
dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik 
etmeyi, onlar için vazgeçilmez iş 
ortağı haline gelmeyi en önemli 
sorumluluklarımızdan biri olarak 
görüyoruz. Bu kapsamda altyapı 
ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra 
insan kaynakları ve organizasyonel 
yapıyla ilgili de yatırımlar yapıyoruz. 
İki buçuk yıl önce kurumlarımızın 
dönüşümü için Dijital İş Servisleri 
şirketimizi yüzde yüz Turkcell 
iştiraki olarak hayata geçirdik. 
Telekom hizmetlerinden veri 
merkezi ve bulut çözümlerine, 
nesnelerinin internetinden siber 
güvenliğe kadar uçtan uca ürün ve 
çözümler geliştiren bu şirketimizin 
en önemli amacı, teknoloji odaklı 
imkanlarıyla Türkiye’deki hatta 

bölgedeki kurumların dijital 
dönüşüm yolculuklarında yanında 
olmak. Bugün Dijital İş Servisleri 
şirketi, Turkcell ekosistemiyle 
beraber global ve yerelde de bu 
süreci tamamlamak, süreci tek 
elden yürütmek adına önemli bir 
çözüm sağlayıcı olarak kurumsal 
müşterilerine hız kesmeden hizmet 
veriyor.” dedi.

İş Turkcell Teknoloji 
Buluşmaları’nda “Dijital Çağda 
Liderlik” başlıklı konuşmasıyla 
Korn/Ferry şirketinin Türkiye 
Başkanı ve Yönetici Ortağı Şerif 
Kaynar da deneyimlerinden yola 
çıkarak liderlik üzerine tavsiyelerde 
bulundu. İş dünyasındaki başarılı 
liderlerin ortak özelliklerinden 
bahseden Kaynar, “Hep iyilerle 
çalışın ve cömert olun” mesajını 
tüm katılımcılarla paylaştı.

Teknoloji sadece işle değil; 
sanatla da buluştu
Teknolojinin aynı zamanda sanatla 
da buluştuğu İş Turkcell Teknoloji 
Buluşmaları’nda ünlü sanatçı 
Sertab Erener sahne aldı. Dijital 
ortamda şarkılarını seslendiren 
Sertab Erener, izleyicilere keyifli 
anlar yaşattı. Ayrıca tamamı dijital 
ortamda etkinliğe özel olarak 
üretilen eserlerden oluşan bir sanat 
galerisi de katılımcılarla buluştu. 

Sergide bulunan 8 eser ile 
dijital sanatın nasıl anlatıldığı 
ve sanatçıların bu dönemde 
teknolojiyle nasıl hikayeler yazdığı 
aktarıldı. Duyguların dijital olarak 
aktarıldığı ve çeşitli kodların 
kanvas olarak kullanıldığı serginin 
kürasyonu Contemporary İstanbul 
tarafından yapıldı.



AĞUSTOS 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

PB 



AĞUSTOS 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

8 

Temmuz - Aralık 2020 döneminde, 
dünyanın dört bir yanından 115 
CFO’nun katıldığı Gartner’ın yeni bir 
araştırmasında, katılımcıların büyük 
bir çoğunluğu 2021 yılında bilgi 
teknolojileri yatırımlarını artırmayı 
planladığını aktardı. Gartner 
Finance’ın kıdemli direktör analisti 
Alejandra Lozada ise bu eğilimin 
sebebini, COVID-19 karantinaları 
sırasında çoğu finans kuruluşunun 
sanal çalışma ortamına geçmek 
için mümkün olduğunca çok 
süreci dijitalleştirmeye çalışmasına 
bağlıyor. “CFO’lar teknolojiyi, 
işletmeleri ve emsalleri arasındaki 
performans farkını artırabilecek 
rekabetçi bir farklılaştırıcı olarak 
görüyorlar.” diyen Alejandra 
Lozada, finans liderlerinin 
dijitalleşmeye yönelik yatırımları 
artırmayı planlarken amacın netliği 
ve yatırımlarıyla tam olarak ne 
yapmak istedikleri konusunda 
sorunlar olduğunu da ekliyor.

Anket verileri CFO’ların, dönüşümü 

hızlandırmak için gereken temel 
yatırımlar ve ekiplerin girişimlere 
odaklanması konusunda net bir 
dijitalleşme diline ve vizyonuna 
ihtiyaçları olduğunu ortaya 
koyuyor. Analist firmaya göre, 
birbirini geliştiren tutarlı teknoloji 
yatırımları yapmak için bu netliğin 
sağlanması gerekiyor.

Gartner, dijitalleşme yatırımları için 
netlik ve kısa bir planlama sağlama 
konusunda üç noktaya işaret ediyor:

● Dengeli bir teknoloji yatırım 
portföyü: Uzun vadeli iş değeri 
sağlayabilecek teknoloji fırsatları, 
daha az çaba gerektiren ve düşük 
karmaşıklıktaki inisiyatiflerle 
(parça parça otomasyonlar gibi) 
daha kısa geri ödeme süreleri ile 
dengelemeli.
● Finansın ihtiyaçlarına göre 
teknolojiler: CFO’lar pazar 
eğilimlerine dayalı teknolojileri 
seçmek yerine, iş ve finans 
hedeflerini tanımlamalı ve ardından 

bu hedeflere ulaşmada yardımcı 
olacak teknolojileri belirlemeli.
● İşlevler arası paydaşları erken 
dahil etmek: Daha geniş kapsamlı 
kuruluşlarda BT çabalarına 
ilişkin sınırlı görünürlük; diğer 
iş birimleriyle çakışmalara ve 
çatışmalara yol açacaktır. Veri 
analisti firmasına göre, CFO’lar 
teknoloji yol haritasının her 
adımında diğer iş birimlerine ve 
merkezi BT’ye danışarak bunu 
önleyebilir.

Son olarak, Gartner’ın çalışmasında 
yer alan CFO’ların yüzde 50’si 
çevik, esnek ve dijital olarak 
etkinleştirilmiş, geleceğe hazır bir 
finans oluşturmak için proaktif 
adımlar atmayı düşünüyor. 
Mevcut senaryo ise CFO’ların 
geleceğe hazır olmak için kültürel 
ve teknolojik değişiklikleri 
yönlendirmelerinde büyük bir fırsat 
olarak görülüyor.

Gartner’ın yeni verilerine göre, CFO’ların yüzde 82’si bu yıl şirketlerinin 
dijital yeteneklerine yapılan yatırımı artırmayı amaçlıyor.

dijitalleşme yatırımını
genişletmeyi planlıyor

CFO’lar
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IDC’nin son rakamlarına göre, 
ayrılmış ve paylaşılan ortamlar dahil 
olmak üzere bulut altyapısı için 
bilgi işlem ve depolama altyapısı 
ürünlerine yapılan yatırım, bulut 
dışı altyapı için yıllık yüzde 6,3 
artışa kıyasla yüzde 12,5 arttı. 
Bulut dışı altyapı için küresel 
yatırım, 2021’in ilk çeyreğinde 13,5 
milyar dolara çıktı. Analist firma, 
kuruluşlar arasında iş sürekliliği 
ve risk yönetimine yoğunlaşan 
odaklanmanın, daha fazla 
dijital dönüşüm girişimini teşvik 
edeceğini ve hizmet olarak dağıtım 
modellerinin benimsenmesini 
artıracağını söylüyor.

Bulut olmayan altyapıdan 
uzaklaşın
Hem ayrılmış hem de paylaşılan 
bulut altyapısına yapılan yatırımları 
analiz eden IDC, paylaşılan 
bulut altyapısına yapılan küresel 
harcamaların geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11,6 
artarak 10,3 milyar dolara 

ulaşırken, özel bulut altyapısına 
yapılan harcamaların ise yüzde 
%14,7 artarak 4,8 milyar dolara 
çıktığını paylaştı. Genel olarak 
IDC, paylaşılan bulut altyapısı 
yatırımlarının yakın gelecekte bulut 
dışı altyapı yatırımlarını aşmasını 
bekliyor.

Pandemide nedeniyle buluta 
ilginin artması ile birleştiğinde ilk 
çeyrek sonuçları, IDC’nin yılın geri 
kalanında teknoloji için önemli 
bir büyüme öngörmesine yol açtı. 
2021 yılının tamamı için IDC, bulut 
altyapısı yatırımlarının yüzde 12,9 
artarak 74,6 milyar dolara, bulut 
dışı altyapı yatırımlarının ise yüzde 
2,7 artarak 58,5 milyar dolara 
çıkmasını bekliyor.

Uzun vadede ise IDC, bilgi işlem 
ve depolama bulut altyapısına 
yapılan yatırımların 2021-2025 
tahmin döneminde yüzde 11,3’lük 
bir yıllık bileşik büyüme oranına 
(YBBO) sahip olmasını, 2025’te 

de 112,9 milyar dolara ulaşmasını 
ve toplam bilgi işlem ve depolama 
altyapısının yüzde 66,1’ini 
oluşturmasını bekliyor. Paylaşılan 
bulut altyapısı, bu miktarın yüzde 
67,5’ini oluşturacak ve yüzde 
10,5’lik bir YBBO’da büyüyecek. 
Özel bulut altyapısına yapılan 
harcamalar yüzde 13,1’lik bir YBBO 
ile büyürken bulut dışı altyapıya 
yapılan harcamalar 2021’de 
toparlanacak 2025’te 57,9 milyar 
dolara ulaşacak. Yine 2025’te, 
hizmet sağlayıcılarının bilgi işlem 
ve depolama altyapısına yaptığı 
harcamaların yüzde 10,1’lik bir 
YBBO’da artarak 108,8 milyar 
dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Bulut altyapısına yapılan yatırımlar, 
bu yılın ilk çeyreğinde evrensel 
olarak arttı. Kanada, Çin ve Asya/
Pasifik sırasıyla yüzde 40,3, yüzde 
35 ve yüzde 28,8 ile en yüksek 
yıllık büyüme oranlarını gördü. 
Yatırımlar Batı Avrupa yüzde 10,8 
ve ABD de yüzde 4,5 büyüdü.

IDC son araştırmasında, işletmelerin 2021’in ilk çeyreğinde bulut 
altyapısına 15,1 milyar dolarlık büyük yatırım yaptığını açıkladı. 

15,1 milyar dolar yatırım
Yılın ilk çeyreğinde bulut altyapısına



Müşteri deneyimini iyileştirmek 
amacıyla ciddi yatırımlar yaptıklarını 
söyleyen Yurtiçi Kargo Bilgi Sistemleri 
Genel Müdür Yardımcısı ve CIO’su 
Dursun Dinçer, Türkiye’nin en büyük 
otomasyon sistemine sahip olacak 
transfer merkezi ile hem kendi kargo 
kapasitelerini hem de sektörün 
kapasitesini artıracak bir yatırıma imza 
atacaklarının haberini verdi.
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Türkiye’nin
en büyük
otomasyon 
sistemiyle 
donatılan
transfer 
merkezi 
geliyor!
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operasyonel kalitemizi takip 
eden ve değerlendiren 
sistemlerden oluşuyor. 
İkincisi, müşterilerilerimizin 
memnuniyetini artıracak 
teknoloji yatırımları. Üçüncüsü 
ise operasyonel amaçlarla 
sahada kullandığımız teknolojiler. 
Bunların tamamını Ar-Ge 
ekiplerimiz ile planlıyor ve hayata 
geçiriyoruz.

Hem saha ekiplerimizin 
hem de büro personelimizin 
işlerini kolaylaştımak 
amacıyla el terminalleri ve 
akıllı telefon uygulamalarını 
kullanıyoruz. Personelimiz 
bu uygulamalar sayesinde 
hem kendisine atanmış işleri 
takip edebiliyor hem de diğer 
mesai arkadaşlarına göre ne 
seviyede olduğunu görebiliyor. 

Kargo şirketleri, pandemiden 
kuşkusuz en çok etkilenenlerin 
başında geliyor. Bu dönemde 
firmaların süreçlerinde birçok 
teknolojik değişime şahit olduk. 
Özellikle de IT birimlerinin 
sorumlulukları bu dönemde 
daha da artarken söz konusu 
dönüşümün kahramanları 
oldular. Hizmet sektörünün 
en büyük şirketlerinden 
biri olan Yurtiçi Kargo da 
pandemi ile daha da hızlanan 
bu değişim sürecini başarıya 
ulaştıranlardan...
 
18 binden fazla personeli ile her 
hafta milyonlarca insana hizmet 
veren Yurtiçi Kargo, bu hizmeti 
verirken sırtını güçlü teknolojik 
altyapısına dayıyor. Yurtiçi Kargo 
Bilgi Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı ve CIO’su Dursun 
Dinçer ile Yurtiçi Kargo’nun 
yenilikçi IT süreçlerinden 
müşteri deneyimine, sektörün 
dönüşümünden Turkcell iş 
birliklerine kadar keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik...

“Teknolojiye dayanmayan 
hiçbir projemizi sahaya 
sürmüyoruz” 
Sohbetimize, Yurtiçi Kargo’nun 
IT süreçlerinden bahsederek 
başlayan Dursun Dinçer, 
şirketin IT yapısını ve pandemi 
döneminde hayata geçirdikleri 
projeleri anlattı: 

“IT bölümlerimizin ilki; 
iş akış süreçlerimizi, 

Oyunlaştırma projelerimiz ile 
dağıtım ekiplerimiz, birbirleri 
arasında tatlı bir rekabete 
girebiliyor. Tabi ki biz de bu 
sayede başarılı arkadaşlarımızı 
tespit ediyor ve onları 
ödüllendiriyoruz. 

Ayrıca KOPS (Kargo Operasyon 
Sistemi) adını verdiğimiz 
ödüllü bir sistemimiz var. Bu 
Türkiye’nin ilk ve en büyük özel 
teşebbüs online ağını ifade 
ediyor. 2005’ten bu yana tüm 
şubelerimiz internet altyapısı ile 
birbirine bağlı. Tüm kargoların 
hangi şubede, hangi araçta, 
kimin zimmetinde olduğunu anlık 
olarak görebiliyoruz. 

Yurtiçi Kargo’da şirket kültürü 
olarak yeni bir operasyonel 
projeyi sahaya süreceksek, 

KOPS isimli kargo 
operasyonları sistemimiz, 
Türkiye’nin ilk ve en 
büyük özel teşebbüs 
online ağı
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ve etkilemeye de devam 
ediyor. Ancak her sektörün 
içinde öyle şirketler var ki; bu 
şirketler pandemiye rağmen 
büyümeye devam ettiler. Bazıları 
ise büyümeseler bile ayakta 
kalmayı başaracak kadar ticari 
faaliyetlerini sürdürebildiler. 
Peki bu nasıl oldu? E-ticaret ve 
gelişmiş kargo ağı sayesinde 
oldu. Eğer Türkiye’de gelişmiş 
bir kargo ağı ve e-ticaret 
imkanı olmasaydı, birçok şirket 
bugün maalesef iflas bayrağını 
çekmişti.

İnsanların evlerine kapanması, 
tüm ihtiyaçlarını e-ticaret 
üzerinden talep etmesi, iş 
merkezlerinin tamamen 
boşalması bizim de iş yapış 
şekillerimizde bazı değişiklikleri 
beraberinde getirdi. Örneğin, bu 
dönemde konut bölgelerindeki 
dağıtım ağımızı güçlendirecek 
bazı projeleri hayata geçirdik. 
Ayrıca personelimizi ve 
müşterilerimizi pandemiden 
korumamız gerekiyordu. Bu 
sebeple BTK’nın da onayı ile 
temassız teslimat modelini 
hızlıca hayata geçirdik. Bu 

ilk olarak o işin teknolojik 
altyapısını hazırlarız. Örneğin, 
pandemi döneminde hayata 
geçirdiğimiz, esnaflardan oluşan 
teslimat noktalarını ve parça başı 
dağıtım yapan ‘taşıyıcı’ modelini 
kapsayan YK Plus projemiz. Bu 
proje, pandemi döneminde hem 
esnafımızın yüzünü güldürdü 
hem de müşterilerimizin 
memnuniyetini artırdı. Sadece 
bu proje için esnaflarımızın ve 
taşıyıcılarımızın kullandığı mobil 
uygulamalar var ve tüm işini bu 
uygulamalar üzerinden takip 
edebiliyorlar. 

Biz yeni bir hizmet 
başlattığımızda, o işin tüm 
teknolojik altyapısı çoktan 
tamamlanmış ve hazırlanmıştır. 
Asla teknolojiye dayanmayan bir 
projemizi sahaya sürmeyiz.”

“Pandemi ile hayata 
geçirilen en büyük projemiz: 
YK Plus”
Kargo şirketleri, pandemiden 
en çok etkilenenlerin başında 
geliyor. Yurtiçi Kargo da yenilikçi 
projelerini hayata geçirip teslimat 
ve dağıtım ağını güçlendirerek bu 
dönemi başarıyla yönetenlerden. 
Şirketin CIO’su Dinçer, bu 
dönemde IT rotalarındaki 
değişimi şöyle ifade etti: 

“Maalesef pandemi, birçok 
sektörü olumsuz yönde etkiledi 

sayede müşterilerimiz SMS 
ile kendisine gelen temassız 
teslimat kodu ile kargolarını 
teslim alabiliyor.

Pandemi ile birlikte hayata 
geçirdiğimiz en büyük projemiz 
ise YK Plus. Bu projenin temel 
olarak 4 bacağı bulunuyor: 
Taşıyıcı, Teslim Noktası, 7/24 
Kargo Dolapları ve Doğrudan 
Dağıtım Noktaları. Taşıyıcı, kargo 
dağıtabilecek bir aracı olan ve 
aracı ile sisteme dahil olarak 
dağıttığı kargo kadar gelir elde 
eden girişimcileri ifade ediyor. 
Teslim Noktası projesinde 
ise Yurtiçi Kargo müşterileri, 
anlaşmalı esnaflarımızın yer 
aldığı bu proje sayesinde 
talep etmeleri halinde hiçbir 
ek ücret ödemeden e-ticaret 
gönderilerini kendilerine en yakın 
YK Plus Teslim Noktası’ndan 
alabiliyor. Bu proje sayesinde 
hem müşterilerimiz evlerinde 
beklemek zorunda kalmıyor 
hem de teslim noktası olan 
esnaflar ek bir gelir elde etmiş 
oluyor. Anlaşmalı esnaflarımız, 
dükkanlarından teslim ettiği 
her kargo başına kazanç elde 

Eğer Türkiye’de 
gelişmiş bir kargo ağı 
ve e-ticaret imkanı 
olmasaydı, birçok 
şirket bugün maalesef 
iflas bayrağını 
çekmişti
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Müşterilerimizin bir kısmı 
pandemi öncesinde sadece 
bireysel gönderileri için kargo 
sektörü ile temas halindeydi. 
Ancak pandemi ile birlikte, evinin 
tüm ihtiyacını bizim aracılığımızla 
sağlamaya başladı. 

Müşteri deneyimini iyileştirmek 
amacıyla kargo operasyonlarımızı 
daha sorunsuz ve hızlı hale 
getirmek için YK Plus gibi 
projeleri hayata geçirmenin yanı 
sıra, ciddi yatırımları da sahaya 
sürdük. Bu yıl devreye girecek 
olan ve Türkiye’nin en büyük 
otomasyon sistemine sahip 
olacak transfer merkezimiz ile 
hem kendi kargo kapasitemizi 
hem de sektörün kapasitesini 
artıracak bir yatırıma imza 
atmış olacağız. Böylece daha 
şimdiden ilerleyen yıllarda 
oluşacak talebi karşılayacak bir 
projeyi tamamlamış olacağız. 
Otomasyon yatırımlarımızı 
da ilerleyen dönemde 
yaygınlaştırarak devam 
ettireceğiz.”

“Pandemi ile yaşanan hızlı 
gelişim, artış göstermeye 
devam edecek”
Yeni dijital süreçle birlikte 
normalleşme safhasında nasıl 
bir yol haritası izleyeceklerini 
aktaran Dinçer, “Kurulduğumuz 
günden bu yana sürekli değişen 
ve kendini güncellemeyi başaran 
bir şirketiz.” diyerek gelecek 
planlarına dair şunları kaydetti:

“Pandemi süreci ile birlikte 
hayata geçirdiğimiz projeler 
zaten yatırım planlamamızda 
olan ve çalışmalarına 
başladığımız projeler idi. 
Pandemi etkisi ile birlikte kargo 
sektörüne olan ihtiyacın artması 
karşısında bu projelerimizi 
hızlandırarak müşterilerimizin 

ediyor. Bu hizmet için ödeme 
Yurtiçi Kargo tarafından 
yapılıyor ve müşteriye herhangi 
bir bedel yansıtılmıyor. 7/24 
Kargo Dolapları ise akıllı kargo 
dolaplarını ifade ediyor. Bu proje 
de teslim noktasında olduğu 
gibi Yurtiçi Kargo müşterilerinin 
e-ticaret gönderilerini istediği 
herhangi bir akıllı kargo 
dolabımızdan almasını sağlıyor. 
Bu projenin tüm teknolojik 
altyapısı Yurtiçi Kargo Ar-Ge 
ekipleri tarafından hazırlandı ve 
kullanıma sunuldu.”

“Türkiye’nin en büyük 
otomasyon sistemine sahip 
transfer merkezimiz bu yıl 
devreye girecek” 
Pandemi ile birlikte müşteri 
ihtiyaçları da değişti. Müşteri 
deneyimi çerçevesinde bu dönem 
neler yaptıklarını sorduğumuz 
Dursun Dinçer, ileriye dönük 
hedeflerinden de bahsetti: 

“Pandemi ile birlikte hayatında 
hiç e-ticaretten alışveriş 
yapmamış insanlar kargo 
ile daha yakından tanıştı. 

hizmetine sunduk ve yenilerini 
geliştirmeye başladık. Dolayısıyla 
normalleşme ile birlikte eski 
süreçlere dönmek gibi bir 
düşüncemiz olmamakla birlikte, 
müşterilerimize daha kaliteli ve 
konforlu bir hizmet sağlamak 
için çalışmalarımızı sürdürüyor 
olacağız. 

Şunu da unutmamak gerekir 
ki pandemi ile birlikte kargo 
sektörüne olan ihtiyacın artması, 
e-ticaretteki gelişim ile yoğun 
bir ilişki içerisinde. E-ticaret 
platformları her geçen yıl biraz 
daha fazla kullanıcı kazanırken 
pandemi döneminde bu kazanım 
hızlı bir artış gösterdi. İlk 
etapta mecbur kaldıkları için 
ilk kez e-ticaret platformlarını 
kullanan insanlar, kullanım 
kolaylığı ve rahatlığı karşısında 
eski alışkanlıklarını bırakarak 
e-ticareti daha fazla kullanır hale 
geldi. Dolayısıyla pandemi ile 
birlikte hızlı bir gelişim yaşandı 
ancak pandemi sonrasında bu 
gelişim geriye gitmeyeceği gibi, 
artış göstermeye de devam 
edecektir. Yurtiçi Kargo olarak 
biz de bu gelişim karşısında 
her zaman bir adım önde olmak 
amacıyla yatırımlarımıza devam 
edeceğiz.”

“Türkiye’de oturmuş 
bir kargo ağı 
olmasaydı, insanlar bu 
dönemde ihtiyaçlarını 
karşılayamazdı”
Dursun Dinçer son olarak, 
bu dönemde sektör özelinde 
yaşanan değişimi de 
değerlendirdi. Dinçer, artıları ve 
eksileri ile sektördeki dönüşümü 
yorumladı ve 2021 ikinci yarısı 
ile 2022 yılı için hedeflerini 
anlattı: “Pandemi döneminde, 
sadece Türkiye’de değil, dünya 
genelinde gerçekleşen kargo 

Türkiye’nin en 
büyük otomasyon 
sistemine sahip 
transfer merkezimiz 
ile hem kendi 
kargo kapasitemizi 
hem de sektörün 
kapasitesini artıracak 
bir yatırıma imza 
atıyoruz. Böylelikle 
daha şimdiden ileride 
oluşacak talebi 
karşılayacak bir projeyi 
tamamlamış olacağız
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operasyonlarını yakından 
takip ettik. Bu süreçte kimin 
nasıl bir sınav verdiğini az çok 
biliyoruz. Türkiye’de hizmet 
veren kargo şirketlerinin bu 
dönemi başarıyla atlattığını 
düşünüyorum. Öyle ki dünyanın 
önde gelen birçok kargo markası 
Avrupa’da yoğunluk karşısında 
sorun yaşarken ülkemizde kriz 
noktasında bir sorun yaşanmadı. 
Avrupa’nın büyük kısmında 
kargolar haftalarca TIR’lardan 
dahi indirilemedi. Türkiye’de 
böyle bir sorun yaşanmadı. 
Özetlemek gerekirse, ülkemizde 
oturmuş bir kargo sektörü 
olmasaydı insanlar ihtiyaçlarını 
karşılayamazdı ve toplum olarak 
evlerimize kapanmak gerçekten 
imkansızlaşabilirdi.

2021’in ikinci yarısında da 
tıpkı ilk yarısında olduğu gibi 
kargo kapasitemizi artıracak 
yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Ayrıca müşteri deneyimini 
iyileştirmek adına yaptığımız 
yatırımlar da olacak. Sonuç 
itibariyle, Yurtiçi Kargo 2021 yılı 
bitmeden müşterilerinin hem 
sayısını hem de memnuniyetini 
artıracak. 2020 ve 2021 
kargo özel sektörünün lideri 
konumumuzu daha da 
pekiştireceğimiz bir yıl olacak.”

Ülkemizde oturmuş 
bir kargo sektörü 
olmasaydı insanlar 
ihtiyaçlarını 
karşılayamazdı 
ve evlerimize 
kapanmak 
imkansızlaşabilirdi

Mevcut iş ortaklığınızda 
Turkcell’i seçmenizdeki 
en önemli etkenler 
nelerdi? Planlamalarınız 
çerçevesinde Turkcell ile 
yakın gelecekte yeni iş 
birlikleriniz olacak mı?
Turkcell bizim iletişim ve 
teknoloji altyapısı alanında 
çok önemli bir iş ortağımız. 
Hizmetlerimizin sürekli ve 
sağlıklı bir şekilde çalışıyor 
olması bizim için çok büyük 
önem arz ediyor. Dolayısıyla 
bu konu bizim için şansa 
bırakılacak bir konu değil. 

İş birliğimiz, geleneksel 
telekomünikasyon 
hizmetlerinin yanı sıra, Veri 
Merkezi, Bulut Bilişim, Bilgi 
Teknolojileri Güvenliği, IoT, 
Büyük Veri gibi alanlarda aktif 
olarak devam ediyor. Turkcell 
ürün ve servislerini kurumsal 
müşterimizle yaptığımız 
entegrasyon çözümleriyle 
entegre ederek daha etkin 
ve hızlı müşteri deneyimi 
yaşatmak istiyoruz.

Turkcell ile yakın gelecekteki 
hedefimiz IoT, Büyük Veri 
gibi alanlarda iş biliklerimizi 
daha da geliştirmek. Ayrıca 

Ar-Ge merkezimiz ile katma 
değeri yüksek ürünlerle 
hizmetler ortaya koymaya 
devam ediyoruz. İnovasyon 
konusunun Türkiye’nin teknoloji 
alanında dünya çapında 
rekabet edebilmesi için son 
derece hayati bir öneme sahip 
olduğunu düşünüyoruz. Bunun 
yanında Ar-Ge ve inovasyon 
temelli hem kendi projelerimiz 
için destek noktasında hem 
de Turkcell’in çıkaracağı 
inovasyon temelli altyapı 
ürünlerine güveniyor ve onlarla 
ilgileniyoruz.

Yurtici Kargo olarak ülkemizde 
geliştirilen, yerli teknolojilere 
yatırım yapmaya özen 
gösteriyoruz. Türkiye’nin dijital 
dönüşümünde önemli bir 
role sahip yerli şirketlerimizin 
sağladıkları katma değer 
ve başarı neticesinde 
müşterilerimize yaşatmayı 
taahhüt ettiğimiz kargo 
sektöründeki en iyi müşteri 
deneyimini/memnuniyetini 
her geçen yıl daha güçlü 
şekilde sağlıyoruz. Turkcell’in 
sunduğu çözümlerle müşteri 
memnuniyeti konusunda 
sürdürdüğümüz bu iddiamızı 
daha da ileri taşıyacağız.
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Başkanı oldu. 2007-2017 yılları 
arasındaki Erzurum Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Üyeliği’nin 
ardından Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu’nda (TPF) 9 yıllık 
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı 
ve 2019 yılı itibarıyla Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak göreve 
geldi. Halen Erzurumspor 
Başkanı olarak görevi devam 
eden Düzgün, evli ve dört çocuk 
babası.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü mezunu olan Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Düzgün, profesyonel iş hayatına 
1997 yılında başladı. 2006 
yılından günümüze, Düzgün 
Marketçilik Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürüten 
Ömer Düzgün, 2010 yılında da 
Doğu Anadolu PERDER’in Kurucu 

Tamamı yerli sermayeli olan beş 
ve üzeri, toplamda da 5 bin 500 
markette hizmet veren Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu, 
100 bini aşkın çalışanı ve 2 
milyon 500 bin metrekare alanı 
ile gıda perakendesinde önemli 
bir gücü temsil ediyor. Türkiye 
genelinde 14 Perakendeciler 
Derneği’nin (PERDER) çatı 
örgütü olan TPF, yıllık cirosu 40 
milyar TL’ye ulaşan yerel zincirler 

Perakende sektörü yeni nesil teknolojilerle her geçen dönüşüyor, büyüyor. 
Bu noktada, perakende CIO’larına ‘veri’ye odaklanmalarını öneren 
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “Üreticiden tedarikçiye, 
perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar organize 
perakende, önümüzdeki yılların en önemli konusu olacak.” diyor.

gelecek dönemin en önemli konusu!
‘Organize perakende’
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Temennimiz pandemi sürecinin 
en kısa sürede sona ermesi. 

Pandemiyle beraber hem 
ekonomik hem sosyal anlamda 
daha önce eşi benzeri 
görülmemiş bir sürecin içine 
girdik. Neredeyse tüm sektörler 
bu süreçte önemli ölçüde 
etkilendi. Bulaşma riskini 
minimuma indirmek için alınan 
önlemlerle birlikte yaşam 
tarzlarında köklü bir değişim 
gerçekleşti. Perakende ve hizmet 
verdiğimiz gıda perakendesinde 
tüketicilerin satın alma 
davranışları ile tercihlerinde 
önemli bir değişim yaşandı. Satış 
rakamları ve tüketici eğilimlerini 
incelediğimizde, Türkiye’deki ve 
küresel ölçekteki gelişmelerle 
pandeminin e-ticaret sektörü 
üzerindeki etkisi ilk 6 aylık 
süreç gibi olmasa da kalıcı 
olacağı yönünde. Daha önce hiç 
internetten alışveriş yapmamış 
ve e-ticaret ile pandemi 
döneminde tabiri yerindeyse 
mecburiyetten tanışmış olan 
tüketiciler e-ticaretin faydalarını, 
rahatlığını deneyimledi. 
Dakikalar içerisinde farklı 
ürünü karşılaştırma imkanı 

olarak, tüketicilerine sağladığı 
değeri artırmak, sektörün 
önündeki sorunlara çözüm 
üretmek, daha fazla insana 
iş olanağı yaratmak ve ülke 
ekonomisine daha fazla katma 
değer sağlamak amacı güdüyor. 
TPF Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Düzgün ile pandemi 
döneminde hızla büyüyen online 
market alışverişinden yeni nesil 
ödeme sistemleri ve teslimat 
modellerine dek sektörün 
dijitalleşme yolculuğunu 
konuştuk...

Pandemi döneminde 
e-ticaretin lider sektörü 
marketler oldu. Teknolojiyle 
birlikte sanal marketlerin 
hacmi de arttı. Sizce bu 
büyüme ve dönüşüm, 
tüketicilerin değişen 
alışkanlıkları ve teknoloji 
kullanımına bağlı olarak 
kalıcı olacak mı?
Küresel çapta 1,5 yılı aşkın 
süredir Covid-19 ile savaşıyoruz. 
Pandemi yüzünden yaşamını 
yitiren tüm vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine 
baş sağlığı; tedavisi devam 
edenlere ise acil şifalar diliyoruz. 

buldu. İstediği ürünü yaşam 
alanına kısa sürede getirebildi. 
Beğenmediği ürünün iadesini 
kolayca gerçekleştirdi.

Gıda perakendesi üzerinden 
konuyu değerlendirecek 
olursak, pandemi sürecinde 
Türkiye’nin tüm bölgelerinde 
üyelerimizin yüzde 50’si internet 
üzerinden satışa başladı. 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
yerel marketlerimizde halkımızın 
ihtiyaç duyacağı her türlü 
gıda ile temizlik ürünlerinin 
tedarik edilmesinde aksaklık 
yaşanmaması için üreticilerimiz, 
tedarikçilerimiz ve tüm iş 
ortaklarımız ile görüşerek 
gerekli önlemleri aldık. Ürünler, 
üretimden marketlerimizdeki 
rafa ulaşana kadar tüm süreç 
boyunca büyük bir titizlik ile 
yerine getiriliyor. Raflarımız hiç 
boş kalmadı. Online tarafta da 
bu süreçte yoğun ilgi gördük. 

Pandemi öncesinde mağaza 
başı günlük 20-25 olan online 
sipariş, sosyal izolasyon 
sürecinde 150’lere ulaştı. Bir 
bakıma koronavirüs online gıda 
alışverişinde atılması gereken 

Pandemi 
öncesinde mağaza 
başı günlük 20-25 
olan online sipariş, 
sosyal izolasyon 
sürecinde 
150’lere ulaştı.
Pandemi, online 
gıda alışverişinde 
atılması gereken 
adımları ortalama 
4 yıl öne çekti
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alışveriş, ülkemizde de dünya 
genelinde de bir sosyal etkinlik. 
Tüketicilerin mağazalarımıza 
geldiklerinde odaklandığı 
konular deneyim, hizmet kalitesi 
ve kolaylık. 

Eve kapanma sürecinin haricinde 
tüketicilerin ilk satın alma 
noktası market mağazaları 
oldu çünkü tüketiciler ürünleri 
incelemek ve tatmak istiyor. Bu 
yüzden gıda perakendesinde 
müşterilerimizin ilk tercihi 
market mağazalarına gelerek 
ihtiyaçlarını yakından görüp, 
ürünleri reyonlardan seçerek 
temin etmek. Yerel zincirler 
olarak bizi rakiplerimizden 
ayıran en önemli özelliğimiz; 
geniş ürün çeşidimizin yanı sıra, 
marketlerimizde kurduğumuz 
düzen, görsel açıdan da 
göze hitap eden tasarım. Bu 
yıl mağaza içi dekorasyon, 
demirbaş yenileme yatırımlarımız 
devam edecek. Bu alandaki 
başarılı dönüşümleri önümüzdeki 
süreçte paylaşacağız. 2021’de 
verimlilik odaklı, maliyetleri 
düşürücü projeler geliştirmeye 
devam edeceğiz.

Pandemi, hayatın her 
alanında dijitalleşmeyi 
de beraberinde getirdi. 
Özellikle ödeme sistemleri 
ve teslimat modellerinde 
farklı dinamikler görmeye 
başladık; kasiyersiz 
marketler, drone 
teslimatları gibi... Sizce 
bu yenilikler perakende 
sektöründe neleri 
değiştirecek? Sektörde 
yeni nesil teknolojilerin 
kullanımı daha farklı olarak 
nasıl konumlandırılacak?
Gıda perakendesi dijitalleşmenin 
nimetlerinden fazlasıyla 
yararlanmaya, bu sayede 
de kurumlar müşterilerine 

adımları ortalama 4 yıl öne 
çekti diyebiliriz. Bu süreçte 
online tarafta evden çalışanlar, 
yaşlılarımız en çok sipariş veren 
taraf oldu. Alışveriş sepetlerinde 
ağırlık, sebze-meyve ve şarküteri 
ürünlerine oldu. 2020 yılında 
yaşamaya başladığımız bu 
gelişmelerle birlikte dijital ve 
teknoloji alanında yaptığımız 
yatırımları artırdık. Bu yatırımlar 
bize yeni şube açmada ekstra 
gider kalemlerine gerek 
duymadan fiziki büyüme 
sağlama olanağı tanıdı. 

Bu yıl e-ticaret yatırımının 
haricinde teknoloji, mobil 
uygulama, dijitalleşme, fayda 
odaklı yatırımlara devam 
edeceğiz. Federasyon olarak 
her anlamda üyelerimize 
online ticaret konusunda her 
türlü desteği veriyoruz. Bilgi 
birikimlerimizi ve tecrübelerimiz 
paylaşıyoruz. Bu işi çok 
başarılı yapan arkadaşlarımız 
var. Onların deneyimlerinden 
de faydalanıyoruz. E-ticaret 
firmaları tarafından yerel 
marketlere çeşitli teklif ve 
öneriler de geliyor. TPF Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve PERDER 
Başkanlarımız ve üyelerimiz ile 
bunları da değerlendiriyoruz. 

Asıl önemli konu; “Gıda 
alışverişinde online alışkanlıklar 
devam edecek mi?” sorusu. 
Pandeminin ilk 6 ayında tabiri 
yerindeyse zirve yapan online 
alışveriş sürecinde zaman 
zaman “Fiziksel mağazacılık 
bitiyor mu?” soruları gündeme 
geldi. Sorunun cevabı çok 
net; hayır, bitmeyecek. 
Aksine, küresel perakende 
devlerinin de gündemindeki 
yatırımlara baktığımızda 
fiziksel mağazacılık ve online 
kanal birlikte yürüyecek. Zira 

yeni bir alışveriş deneyimi 
kurgulamaya başladı. Gıda 
teslimatlarında farklı format 
yapılanmaları deneyen kurumlar 
da mevcut. Bunun tek bir nedeni 
var: Tüketici araştırmaları, 
azalan alım gücü karşısında 
ve hane büyüklüklerinin 
küçülmesiyle daha az ama 
daha sık alışveriş döneminin 
yapıldığına işaret ediyor ve bu 
tüketiciler ihtiyaçlarını market 
mağazalarında deneyimleyip 
satın almak istiyor. Özellikle Y ve 
Z kuşağında talep, sorgulayıcılık, 
araştırma ve seçicilik daha 
ön planda. Kurallar da bu 
doğrultuda yeniden yazılıyor 
diyebiliriz. Bu da teknolojinin itici 
gücüyle müşteriye hızla yardımcı 
olabilecek çözümlerden geçiyor. 

TPF olarak mağazalarımızda 
minimum 20 kişiyi istihdam 
etmemizin önemli bir nedeni 
kusursuz bir deneyim 
yaşatabilmek. Dijital 
ortamda geliştireceğimiz 
uygulamalarla belli bir noktaya 
kadar hizmet sunabilirken 
insan dokunuşuyla tüketici 
etkileşimini artırıp, memnuniyeti 
kusursuzlaştırıyoruz. Peki 
teknoloji, yenilikçilik işimizin 
neresinde? Üretimden tedariğe, 
mağazadan ödeme sistemlerine 
kadar her alanda. 

Son yıllarda çok sık haberlerini 
okuduğumuz drone ve otonom 
araç kullanımı ise teslimat 
noktasında karşımıza çıkıyor. Bu 
alan gelecekte rekabeti yeniden 
yazacak bir alan. Hem gelişime 
açık hem de teslimatta yeni 
fikirlerin ortaya çıkmasında itici 
güç oldu. Örneğin, Avrupa’da 
gıda perakendecileri bu 
alana önemli yatırımlar yapıp 
çözümler geliştirmeye çalışıyor. 
Avrupa’da da ülkemizde de 
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olarak belirledik. Üreticiden 
tedarikçiye, perakendecilerden 
sektöre hizmet sunan firmalara 
kadar binlerce paydaşı 
aynı çatı altında buluşturan 
organizasyonda doğa ve 
insanlık için yeni bir başlangıç 
yapabilmek adına atılması 
gereken adımları paylaştık. 
Bugün alışverişlerde plastik 
poşet kullanımının hızla 
azalmasından, çevreci bir 
alışveriş döneminin başlamasına 
destek olmaktan mutluyuz.

Gündemimizde Perakende 
Yasası ve Hal Yasası’nın yanı sıra, 
ambalaj ve atık toplama-yönetimi 
var. Bakanlığımız bu noktada 
çalışmalar yürütüyor. TPF olarak 
biz de yönetmeliğin eksik kalan 
komisyon, kapsam, sistem 
kurgusu, mevzuatın dışındaki 
fakat mutlaka içerisinde olması 
gereken konuları, tüketicilere 
için yürütülmesi gereken iletişim 
çalışmalarını, teknoloji donanımı, 
kasa-pos uyumu gibi teknik 
konulardaki görüşümüzü her 
fırsatta paylaşmaya devam 
ediyoruz.

Perakende sektörünün 
daha da büyümesini 
teknoloji kullanımıyla 
ilişkilendirirsek, sizce 
perakende CIO’ları hangi 
konulara öncelik vermeli?
Veri... Üreticiden tedarikçiye, 
perakendecilerden sektöre 
hizmet sunan firmalara 
kadar organize perakende, 
önümüzdeki yılların en önemli 
konusu. Bugün kaç mağazaya 
sahip olduğumuz değil, kaç 
mağazayı verimli yönettiğimizi 
tüm detaylarıyla görebilirsek 
hem işimizi büyütebilir hem 
çalışanımıza ve ülkemize daha 
fazla katma değer sunabiliriz. 
Mağaza içinde kullanılan 

daha önce 1 gün olan teslimat 
süreleri saatlere hatta 15 
dakikalara inmiş durumda. 
Bu alana güç katacak farklı 
çözümleri, yerleşim alanlarında 
ortak dağıtım noktaları gibi 
yapılanmaları önümüzdeki 
sürede sıkça göreceğiz. 
Gayretlerin hepsi “deneyim” ve 
“kusursuz hizmet” sunabilmek 
için veriliyor.

Sürdürülebilirlik konusuna 
da değinmek istiyoruz. 
Özellikle enerji verimliliği 
konusunda sizce büyük veri 
gibi kavramların kullanımı 
yaygınlaşacak mı? Dernek 
olarak yürüttüğünüz 
sürdürülebilirlik çalışmaları 
var mı?
Çevre, yerel zincir marketlerin 
gündeminde yer alan en önemli 
konuların başında geliyor. 
Alışverişte çevreci dönemin 
başlayacağının müjdesini 
Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu olarak 2017 yılında 
düzenlediğimiz toplantı ile 
kamuoyuna duyurduk. O günden 
yasanın uygulanmaya başladığı 
döneme kadar önemli çalışmaları 
hayata geçirdik. 

Doğanın yüzyıllarca kabul 
etmediği, çevreyi, denizleri 
kirleten ve insanlarla birlikte 
canlıların hayatını tehdit eden 
plastik poşet kullanımını 
tamamen ortadan kaldırmak 
için Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu çatısı altında 
önemli bir kampanyaya imza 
attık. Bakanlığımızın vizyoner 
girişimini desteklemek, gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak, sağlıklı bir 
yaşam sunmak için geçen yıl 
düzenlediğimiz “Yerel Zincirler 
Buluşuyor” organizasyonunda 
ana gündemi 4 yıl önce “çevre” 

cihazlar doğru mu? Birbirleriyle 
haberleşiyorlar mı? Markete 
giren bir tüketici ne kadar 
zaman harcıyor? Kadınlar en 
çok ne satın alıyor? Erkekler 
en çok hangi rafta zaman 
harcıyor? Gün, hafta ve aylık 
dilimde hangi saatte satış daha 
fazla? Tüketicilerin beklentisi 
ne yönde? Tedarik zinciri 
nasıl kusursuz yönetilebilir? 
Operasyonel verimlilik nasıl 
en iyi düzeye ulaştırılabilir? 
Tüketici hangi kampanyayı 
sevmedi? Sepetine koyduğu 
ürünü neden geri bıraktı? Hangi 
mobil teknolojiler tedarikten 
müşteri memnuniyetine kadar 
bizi kusursuzlaştırır? Tüm bu 
soruların ancak verileri doğru 
temini ile gerçekleşebilir. Bu 
verileri de ancak doğru ürün ve 
altyapılarla elde edebiliriz. 

Bu verilerin doğru 
yorumlanmasına da veri 
analistleri ile ulaşabileceğiz. 
Bu alanda önümüzdeki süreçte 
yatırımların daha fazla gündeme 
geleceğini düşünüyorum. 
Bu noktada da önümüzdeki 
dönemde ve yıllarda perakende 
CIO’larının desteğine daha 
fazla ihtiyaç duyacağız. Zira 
bugün bile yapay zeka ve 
makina öğreniminin perakende 
sektörünü nasıl değiştireceği 
üzerine çalışmalar yapılıyor. 
Yapay zekaya ek olarak, 
nesnelerin interneti gibi 
konuların gündemimize 
girmesi çok uzak değil. Bu 
yönde yapılacak hazırlıklar, 
gerçekleştirilecek yatırımlar 
hem üretici hem tedarikçi 
hem de perakendecilerin ve 
aynı zamanda da tüketicilerin 
imkanlarını artıracak.
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yapamadığım siber güvenlik 
sektörü, lise yıllarında benim 
hedefim haline geldi.” diyen 
Candan, 1996 yılında öğrenime 
başladığı Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nin de kendisine çok 
şey kattığını paylaşıyor ve devam 
ediyor: “ODTÜ hem internete 
bağlanmamı sağladı hem de 1997 

Bilgisayar ile 1991 yılında, 
ortaokul çağında tanışan Barikat 
Siber Güvenlik CEO’su Murat 
Hüseyin Candan, 1994 yılında 
kazancını yazdığı anti-virüs 
programını satarak sağlamaya 
başladı. “Çeşitli yarışmalarda 
aldığım ödüller beni yüreklendirdi 
ve o yıllar tam olarak tanımını 

yılında ilk iş verenim oldu. Uzun 
yıllar boyunca servis sağlayıcılarda 
siber güvenliğin görev tanımlarında 
olduğu işler yaptım. Servis 
sağlayıcılar pek çok kişiye olduğu 
gibi, bana da iyi bir okul oldu. 
2005 yılından beri de görev tanımı 
sadece siber güvenlik olan çeşitli 
pozisyonlarda görev aldım.”

Son 4 yıldır daha fazla projeyi Turkcell ile birlikte gerçekleştirmeye 
başladıklarını söyleyen Barikat Siber Güvenlik CEO’su Murat Hüseyin 
Candan, “Turkcell ve Barikat uzman ekiplerinin birlikte oluşturduğu değer 
Türkiye için öncüdür.” dedi.

Türkiye’de dijital ne varsa
içinde Turkcell var!
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Barikat, kurulduğu 
döneme göre nasıl bir 
ihtiyaç görülüp kuruldu? 
O dönemden bu yana 
siber güvenlik konusunda 
ülkemizde neler değişti, 
biraz bahseder misiniz?
2000 yılının özellikle ikinci yarısı, 
siber güvenlik probleminin çeşitli 
teknolojilerle çözülebileceğinin 
düşünüldüğü ve bunun yeterli 
olduğuna inanıldığı dönemlerdi. 
Teknolojilerin tüm özelliklerinin 
etkin kullanılması bugün olduğu 
gibi o günlerde de problemdi ve 
bizler Barikat Siber Güvenlik’i 
doğru teknolojileri ve bu 
teknolojileri etkinleştirecek 
servisleri müşterilerimize 
ulaştırmak için kurduk. Ancak 
siber güvenlik çözüm yaklaşımı 
elbette bu çerçeveyle sınırlı 
kalmadı, dönüştü ve gelişti. 
Barikat Siber Güvenlik’in 
yaklaşımındaki değişim 
ise dünyadaki değişim ile 
eşgüdümlü olarak devam etti.

2008 yılında mütevazi bir 
apartman dairesinde çok az 
kişi ile kurdukları ve Murat 
Hüseyin Candan’ın da kurucu 
kadrodan bugüne kadar 
bünyesinde bulunduğu Barikat 
Siber Güvenlik, bugün 300’e 
yakın çalışana ve 36 iş birimine 
ulaştı. Kurulduğu günden bu 
yana Barikat Siber Güvenlik, 
bilginin değerinin vurgulanması 
ve korunması için; bütünleşik, 
metodolojik ve sürdürülebilir 
yaklaşımlarla, kurumlara dünya 
standartlarında siber güvenlik 
altyapılarına sahip olmalarını 
sağlayacak çözümler üretiyor.

“Doğru Çözümler Üretir” mottosu 
ile İstanbul, Ankara, Katar, 
Azerbaycan ve Amsterdam 
ofislerinde, T.C. Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından verilmiş 
uyum belgeleri ile finans, bilişim, 
otomotiv, turizm, lojistik, sağlık 
başta olmak üzere kamu ve özel 
sektörden birçok kuruma siber 
güvenlik hizmetleri sunan şirket, 
Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, 
bünyesinde yer alan akademisi 
ile sektöre nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilmesi konusunda da 
katkı sağlıyor. Candan, “Global 
bir oyuncu olarak hedefimiz; 
önce yakın coğrafyanın sonra 
da küresel MSSP (Managed 
Security Service Provider / 
Yönetilen Güvenlik Hizmeti 
Sağlayıcısı) olmak.” diyor.

Hala teknolojiler ve bu 
teknolojilerin yetkin servislerle 
sunulması bir ihtiyaç olmasına 
rağmen, siber güvenliğin 
sağlanması artık çok yönlü 
yaklaşımlarla ele alınmalıdır. 
Çözümün içine teknolojiden önce 
insanı ve süreci dahil etmek; 
yönetim kadar yönetişimi de 
dikkate almak oldukça önem 
arz etmektedir. Barikat olarak 
bizler de bu anlamda hem kendi 
iç değişimimizi sağlıyor hem de 
sektörü yönlendirmeye çalışıyoruz.

Ülkemizde 5651 sayılı kanunun 
2000’li yıllarda devreye 
girmesiyle başlayan düzenleyici 
faaliyetler hem eylem planları 
hem de yayınlanan rehberlerle 
artık daha yetkin noktalara geldi. 
Elbette yapılması ve sektör 
oyuncuları olarak bizlerin de 
içinde olarak destek vermemiz 
gereken pek çok çalışmaya 
daha ihtiyaç var. Diğer taraftan 
siber güvenlik alanındaki 

Siber güvenlik 
alanındaki küresel 
gelişmeler sektörün 
şekillenmesinde 
ve bilincin 
oluşmasında etkili



AĞUSTOS 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

21 

küresel iş sürekliliği problemi 
olarak da tanımlanabilir. 
Salgının ilk zamanlarında 
Cumhurbaşkanlığı Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu (BTYPK) altında kurulan 
özel amaçlı bir siber güvenlik 
grubunda görev alma şansı 
yakaladım. Bilişim alanında 
sektör öncüsü yaklaşık 50 
kadar profesyonel ile salgını 
ve siber güvenliğe etkilerini 
değerlendirdik. Bu görüşmelerin 
neticesinde ise hemen hemen 
hiçbir organizasyonun iş 
sürekliliği planlarında salgına 
yer vermediğini gördüm. 
Salgını iş sürekliliği planlarına 
almamalarına rağmen, getirdiği 
problemleri bilişim alanında en 
iyi yöneten ve ihtiyaçları en hızlı 
adresleyen organizasyonların, 
modern dünyanın talep ettiği 
bilişim ihtiyaçlarını zaten 
algılamış; insan, süreç ve 
teknoloji ihtiyaçlarını analiz 
ederek bunları kısmen veya 
tamamen hayata geçirmiş 
olanlar olduğunu gözlemledik. 
Örneğin, kullanıcılarını belirli 
bir kapasitede zaten uzaktan 
çalıştıran organizasyonlar 
kapasite artışları ile tüm 
kullanıcılarını çalıştırmaya çok 
hızlı başlayabildi. Hali hazırda 
uzaktan çalışmanın siber 
güvenlik kısmı zaten düşünülmüş 
bir konu olduğu için de tüm 
birimleri uzaktan çalışmaya 
geçirmek, bilinmez veya başa 
çıkılamaz riskler yaratmadı.

Salgının getirdiği iş sürekliliği 
sorunlarını; personellerin uzaktan 
erişerek, uzaktan çalışabilmesini 
sağlamaya indirgemek elbette 
yeterli ve doğru değil. Salgının 
getirdiği siber güvenlik 
problemlerini de uzaktan 
çalışmanın güvenlik problemleriyle 
sınırlamak doğru değil.

küresel gelişmeler sektörün 
şekillenmesinde ve bilincin 
oluşmasında da etkili oluyor. 
Bu küresel gelişmelerden en 
etkili olanı ise güncel siber 
güvenlik tehditleri ve yaşanan 
olaylardır. Siber güvenlik 
tehditleri sektör emektarlarını 
bireysel olarak, tüm sektörü ise 
organizasyonel olarak gelişime 
mecbur bırakıyor. Yaşanan siber 
güvenlik olayları, siber güvenliğin 
üst yönetimlerin gündeminde 
kalmasını ve mağdurlarla empati 
yapabilmelerini sağlıyor. 

Gelinen noktada yüzeyi algılamaz, 
değişmez ve gelişmezseniz 
gerilerde bir yerlerde, olanca 
kritik problemle, eksik savunma 
ve endişeli bir ekiple sıra bekler 
halde kendinizi bulabilirsiniz. 
Bu durumun bu kadar yalın ve 
gerçeğin böyle keskin olduğunun 
algılanması bence yaşanan en 
büyük değişim oldu ve olmaya 
devam ediyor.

Pandemi sürecine de 
değinmek isteriz... Barikat 
müşterilerinin ihtiyaçlarında 
ne tür değişimler oldu? Bu 
ihtiyaçlara göre mevcut 
çözümler mi geliştirildi, 
yoksa yeni çözümler 
mi üretildi, bu kısmı da 
öğrenmek isteriz... 
Salgın küresel bir sağlık 
problemidir elbette, ancak 

Organizasyonel dayanıklılığı 
hedeflemek, salgın gibi 
öngörülmesi zor sorunların 
getirdikleriyle başa çıkabilmek 
için doğru bir yaklaşım. Problem 
ister siber güvenlik olsun 
isterse de iş sürekliliği olsun bu 
gerçek değişmiyor. Daha önce 
bahsettiğim organizasyonlar gibi 
Barikat olarak bizler de modern 
dünyanın gerektirdiklerini 
yapabilmiş olmanın faydalarını 
bu dönemde gördük. 
İnovasyonun çalışanların iş 
gününün sonunda zaman 
ayırabildiği kadarıyla yapılan, 
dijitalleşmenin CRM özelinde 
kalan, personel etkinleştirmenin 
düzenlenen birkaç teknik 
eğitim seansı olarak düşünülen, 
iş gücü yaratmanın da staj 
kurumunun lotaryasına bırakılan 
konular olmaması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu yaklaşımla bu 
ve bunun gibi pek çok iş, salgının 
çok öncesinde kurduğumuz 
birimlerin rutin görevleri arasında 
yer alarak, salgının sebep olduğu 
problemleri adresleyebilmemizi 
mümkün kıldı.

Bu sebeplerle Barikat 
için de modern dünyanın 
gerektirdiği ihtiyaçları önceden 
ve döneminde adreslemiş 
olduğumuzu, bunun başarılı 
şekilde iş yapışımıza yansıdığını 
söyleyebilirim. Örneğin, son 
yüz yüze yapılan RSA etkinliği 
olan RSA 2020’de stant açan 
iki Türk firmasından biriydik. Biz 
siber güvenlik pazar yerimizin 
duyurusu için gitmiştik. Tüm 
RSA etkinliğinde, gördüğümüz 
kadarıyla, böyle bir duyuruyu 
yapan veya ürünü olan tek 
firmaydık. Bugün dijital pazar 
yeri projemiz “OFFENSIFY” çok 
sıkı bir stratejik plana sahip. 
Yeni Zelanda’dan Meksika’ya 

Organizasyonel 
dayanıklılığı 
hedeflemek, salgın 
gibi öngörülmesi 
zor sorunlarla başa 
çıkabilmek için doğru 
bir yaklaşım
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değişimi kurgulamadığı veya 
tüm organizasyonu değişime 
yönlendirmediği tek bir gün bile 
hatırlamıyorum.

Siber güvenlik konusunda 
Türkiye’nin mevcut rotasını 
ve çalışmaları bir güvenlik 
firması olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Önerilerinizi de dinlemek 
isteriz…
Kurumlarımızın uyumluluk ve 
standartlar alanında yaptıklarını 
yerinde ve başarılı buluyorum. 
Sektör şirketi olarak bizlerden de 
geri beslemeler zaman zaman 
isteniyor ve katılım gösteriyoruz. 
Daha fazlasının yapılmasına 
elbette ihtiyaç var, pek çok 
meslektaşımız da bu konular 
üstünde çalışıyor. 

Ulusal düzeyde regülasyonların, 
standartların ve denetlemelerin 
çerçevesinin düzenlemesi 
ajandası işletiliyor. Bunun 
sektör ve ulus olarak faydasını 
çokça göreceğimize inanıyoruz. 
Ülkemizin beşeri sermayesi 
her geçen gün artıyor. İş 
gücünün yurt dışına kayması 
matematiksel olarak bu 

kadar birçok yeni müşterilere 
ulaşmamızı da sağladı.

Çözüm odaklı çalışma 
anlayışımızla Barikat Siber 
Güvenlik olarak, sektörün 
yaşadığı problemleri 
çözebilmek için servisler 
tasarladık ve sahaya indirdik. 
SOAR gibi müşterilere 
yönelik yatırımlarımızı 
yaptık veya artırdık. Yazılım 
ekiplerimiz teknolojiler 
geliştirdi. Geliştirdiğimiz 
metodolojilerimizin ve hizmet 
tasarımların üstünden 
geçtik, yeniledik. Nitelikli 
insan kaynağımızla, çalışan 
kazandığımız siber kariyer 
programlarının frekansını 
artırdık.

Salgında şirket yönetmek 
belki kimi şirketler için mevcut 
durumu korumakla bütünleşmiş 
olabilir. Ancak bence bir siber 
güvenlik şirketini yönetmek, 
sürekli değişimi yönetmek 
demek. Barikat üst yönetimi 
olarak bizlerin gereken değişimi 
algılamakla uğraşmadığı, 
gerek yok gibi gözükse de 

gerçeği değiştirmiyor. Konunun 
sosyolojik yönleri başka bilimler 
ve uzmanlıklar kapsamında olsa 
da kişilerin yer değiştirmesine 
rağmen ekosistemde 
tutabilmenin yollarını bulmak 
bizlere düşüyor. Barikat olarak 
küresel MSSP olma ajandamızı 
bunu sağlamak, ülke olarak 
kaybettiğimiz iş gücünü tekrar 
ekosisteme dahil edebilmek için 
de yürütüyoruz.

Ülkemizde geliştirilen siber 
güvenlik teknolojilerinin hem 
ulusal hem uluslararası piyasa 
ile entegre olabilmesi gerekiyor. 
Buna destek olmak için etkin bir 
rol üstlenmek amacındayız ve 
bu şirket olarak önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. 

Yerli teknolojilerin geliştirilmesi 
kadar, pazarda kabul görecek 
doğru teknolojilerin geliştirilmesi 
ve bu teknolojilerin müşterileri ile 
hızlı ve doğru şekilde buluşması 
de önemli. Bu noktada 
üstlenmemiz gereken görevler, 
girişimcilerle paylaşmamız 
gereken yükler olduğuna 
inanıyoruz. 

Ülkemizde geliştirilen 
siber güvenlik 
teknolojilerinin hem 
ulusal hem uluslararası 
piyasa ile entegre 
olabilmesi gerekiyor. 
Buna destek olmak 
için etkin bir rol 
üstlenmek amacındayız 
ve bu şirket olarak 
önceliklerimiz arasında 
yer alıyor
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olarak değerlendirildiğinde, 
zaaf noktaları olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Bir gün siber uzayın fiziksel 
uzayın eşleniği olacağını, 
yaşadığımız günlerde de buna 
şahitlik ettiğimizi düşünmek, 
zor durumları algılamakta 
ve ifade edebilmekte bana 
yardımcı oluyor. Örnek vermek 
gerekirse, fiziksel işlenen bazı 
suçlar siber uzaya kopyalandı ve 
dönüşüm yaşadı. Banka soygunu 
haberlerini artık görmüyoruz 
ama çeşitli yollarla yapılan siber 
soygunlar standart gündem 
olmuş durumda. Eğer fiziksel 
uzayda maruz kalabileceğimiz bir 
risk var ve henüz siber uzayda 
bir eşleniği ortaya çıkmamış 
ise yakında mutlaka çıkacaktır 
veya çıkmadığı konusunda 
yanılıyoruzdur. Bu bakış açısı, 
zaaf noktamızı tahmin etmemize 
de yardımcı olabilir. 

Siber güvenlik çözümleri 
dünyasının pek çok kişisel 
ve kurumsal tercihten 
etkileneceğine inanıyoruz. Şahsi 
inancım; organizasyonların, 
siber güvenlik çözümlerinin 
tüketim şeklini değiştireceği 
yönünde. Buna ciddi yatırım 
yapıyoruz ve umuyoruz ki bu 
alanda ilk adımların atılmasını 
sağlayacağız. 

Barikat ve Turkcell’de 
bugün çalışan beşeri kıymet 
sayılabilecek insanların 
gelişiminde, geçmişteki 
kişiler, organizasyonlar ve 
inisiyatiflerin rolü mutlaka 
vardır. Geleceğin kıymetleri 
olacak kişilerin geçmişlerindeki 
aracılar olmayı da bugün bizler 
başarabilmeliyiz. Dolayısıyla da 
geleceğin kıymetlerine aracı 
olmayı kurumsallaştırmak, 
önerebileceğim en önemli 
şey olabilir. Bizler bu alanda 
üstümüze düşeni yapmaya 
çalışıyor, Turkcell’in yaptıklarını 
da takdir ile takip ediyoruz. 

Siber uzay kavramını, 
bu konunun 
profesyoneli olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu 
bağlamda güvenlik alanı 

Ayrıca fiziksel dünyada 
bulduğumuz bazı çözümlerin 
siber uzayda da eşlenikleri 
olabileceğini düşünmeliyiz. 
Örneğin, siber istihbarat ve 
kullanımı alanında binlerce yıllık 
askeri istihbarat kavramları ve 
uygulamalarından faydalanabilir, 
örnekler alabiliriz. Diğer tarafta 
siber uzayın, fiziksel uzayın bir 
kopyası olmakla sınırlı kalacağını 
da düşünmüyorum. Bana 
göre 20. yüzyılda ülkeleri lider 
durumuna getiren fırsatların 
daha fazlası 21. yüzyılda 
siber uzayda yakalanabilecek 
durumda.

Turkcell ile ne tür ihtiyaçlara 
yanıt veriyorsunuz? Turkcell 
ile olan iş birliğinizde 
Turkcell’i tercih etmenizin 
nedeni neydi?
Türkiye’de binlerce şirket için 
olduğu gibi Turkcell bizim için 

Fiziksel 
uzayda maruz 
kalabileceğimiz bir 
risk var ve henüz 
siber uzayda bir 
eşleniği ortaya 
çıkmamış ise 
yakında mutlaka 
çıkacaktır



AĞUSTOS 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

24 

Diğer taraftan şimdiye kadar 
birlikte yaptıklarımızı artırmak ve 
farklılaştırmak kadar, keşfederek, 
dönüştürerek, değiştirerek ve 
üreterek ortaya çıkarabileceğimiz 
başlıklar olduğuna inanıyoruz. 
İş birliğimizin ülkemizin parlak 
zihinlerinin çıkması ve onların 
başaracaklarına aracı olacak 
olması da bizlere hem heyecan 
hem enerji veriyor. 

Bunun gibi pek çok olgu, özel 
bir tercih kullanmaya gerek bile 
bırakmadan idealler etrafında 
Turkcell ile buluşmamızı sağladı. 
Artarak çoğalan sinerjimizin etki 
ve faydalarının sektör tarafından 
hızla fark edileceğine inanıyoruz.

Son olarak pandemi 
ve normalleşme süreci 
mevcut planlamalarınızda 
değişimler yarattı mı? 
2021’in ikinci yarısı ve 2022 
için planlamalarınızı da 
almak isteriz... 
Daha evvel bahsettiğim gibi 
aslında kendimizi biraz şanslı 
buluyor ve biraz da öngörülü 
olarak değerlendiriyoruz. 
Eğer 2020 Nisan’ına kadar 
uluslararası organizasyonumuzu 
kurmamış olsaydık, bunu 
salgın süresince yapamazdık 
ve bugün geç olabilirdi. Diğer 
taraftan bu salgının bize bir 
engel yaratmadığı anlamına da 
gelmiyor. Yurt dışı ofislerimize 
daha çok personel gönderme 
ve oralarda istihdamı artırma 
ajandalarımızı yeterince 
işletemedik. Kimi iştiraklerin 
ve iç birimlerin kuruluşunda 
normalleşme sürecini beklemek 
durumunda kaldık. Ancak Haziran 
ayından beri salgının ilerlememize 
engel olduğu pek çok konuda 
görevlendirmeler yapmaya ve 
duraklattığımız ajandalarımızı 
yürütmeye başladık. Daha 
önceki yıllarda Azerbaycan ve 

de internet, mobil ve FKM 
altyapımızın sağlayıcısı. Bu, 
kurulduğumuz 2008 yılından 
beri böyle ve bu alanda çalışan 
binlerce Turkcell çalışanına 
teşekkür ederiz.

Diğer taraftan son 4 yıldır giderek 
daha fazla projeyi Turkcell 
ile birlikte gerçekleştirmeye 
başladık. Turkcell ve Barikat 
uzman ekiplerinin birlikte 
oluşturduğu değer Türkiye 
için öncüdür, Avrupa için de 
ilk sıralarda yer alıyordur. 
Müşterilerimize değeri birlikte 
götürebilmek hem götürülen 
değeri farklılaştırıyor hem 
de tekilleştiriyor. Şimdiden 
operasyonel teknolojiler altında 
değerlendirilebilecek kritik 
altyapıların güvenliğinden 
mimarilerin baştan güvenli 
tasarlanmasına, mevcut 
sistemlerin güvenlik altına 
alınmasından sahada ihtiyaç 
duyulan siber güvenlik iş 
gücünün bulunması, yetiştirilmesi 
ve sağlanmasına kadar pek 
çok alanda Turkcell ile beraber 
yürüttüğümüz çalışmalarımız var. 
Bugün, Türkiye için önemli olan 
dijital ne varsa içinde Turkcell var. 
Bu bakış açısıyla Barikat olarak 
biz de Turkcell’in hem ulusal 
hem küresel başarısında daha 
da artan bir payımız olabileceğini 
düşünüyoruz. 

Katar ofislerini devreye almıştık. 
Hollanda ofisini de 2021 yılının 
ikinci yarısında etkin kullanmaya 
başlayacağımızı düşünüyorum. 
Çeşitli direktörlükler altında 
da kimi iş birimlerini yılın ikinci 
yarısında devreye alacağız. 

Yerli teknolojiler geliştirmek, 
geliştirenlere destek olmak ve 
faal coğrafyalarımızı bunlara 
açmak; yeni kurulacak birden 
fazla iş birimimizin konusu 
olacak. Buradaki organizasyonları 
2021 ikinci yarısına 
kalmadan duyurabileceğimizi 
değerlendiriyoruz. Dijital 
pazarlar ve pazarlama, salgın 
ile çok odaklandığımız bir 
konu oldu. Etkin bir ekip 
kurduk ve tecrübe kazandık. 
“OFFENSIFY” gibi geliştirdiğimiz 
teknolojilerimiz hem bu alanda 
bizi farklılaştıracak hem yeni 
müşterilere ulaşacak kanallar 
oluşturacak. 2022 bu alanda 
planladığımız her şeyi tam olarak 
sahaya indirdiğimiz yıl olacaktır. 

Siber güvenlik iş gücünün 
yetiştirilmesinde sektörde en çok 
çaba sağlayan ve sektöre en çok 
katkısı olan şirket olduğumuzu 
düşünüyorum. Buradaki 
yaklaşımımızı iki halka olarak 
genişleteceğiz.Artık müşterilerimiz 
için de personel yetiştirmeye 
başladık ve bu halkayı 2021 
ikinci yarısında kurumsal yapısına 
kavuşturacağız. İş gücü yetiştirme 
alanındaki ikinci halka olan 
inovasyonumuzun kurumsal 
yapıya kavuşması ise sanırım 
2022 ikinci yarısını bulacaktır. 
İnovasyon konusunda ise 
ekibimizin etkinliği ve yetkinliğini 
giderek artırıyoruz. İnovasyonun 
tam zamanlı bir iş olduğunu 
çok evvel fark etmiştik, böyle 
düşünmemizin faydalarını da her 
gün görmekteyiz.

Turkcell ile 
artarak çoğalan 
sinerjimizin etki ve 
faydalarının sektör 
tarafından hızla 
fark edileceğine 
inanıyoruz
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AppNava Kurucu Ortağı ve CEO’su 
Damla Dokuzoğlu, 1990 yılında 
Isparta’da doğdu. İlk ve ortaokuldan 
sonra, liseyi de aynı şehirde okudu 
ve Isparta Fen Lisesi’nden mezun 
olarak 2008’de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İstatistik Bölümü’nü 
tercih etti. Ankara serüveni de 
böylelikle başlamış oldu. ODTÜ’de 
İstatistik master’ını ve Bilkent 
Üniversitesi’nde MBA’i eş zamanlı 
yürüten Dokuzoğlu, şu anda da 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde 
doktora eğitimine devam ediyor. 
“Eğitim hayatıma hiç ara vermedim 
ve hep profesyonel hayatımı 
besleyecek seçimler yaptım. Bir 

yerde öğrendiğimi hep diğerinde 
uygulamaya çalıştım.” diyor Damla 
Dokuzoğlu. 

2019 yılında dört ortak olarak 
kurdukları girişim AppNava ise 
son zamanlarda yükselişe geçen 
oyun dünyasına hizmet sunan bir 
platform. Bu fikrin ortaya çıkış 
hikayesini sorduğumuz Damla 
Dokuzoğlu, veriye dayalı çözümler 
ve makine öğrenimi kullanan yeni 
nesil platformu şöyle anlattı...

“Biliyorsunuz ki bugünlerde veri 
bilimi ve oyun yazmak oldukça 
popüler. Oyun yazmak oldukça 

emek isteyen bir iş ancak yazmakla 
bitmiyor, oyunun yayınlanması ve 
talep görmesi gerekiyor. Karlılığın 
ve sürekliliğin devam etmesi 
de içerideki oyunculara reklam 
videoları izletmek ya da oyun içi 
satış yaparak mümkün oluyor.

AppNava öncesindeki çalışma 
hayatım ve aldığım eğitimler 
ise veri bilimci olmam için 
gereken hem teorik bilgiyi hem 
de uygulama alanını sağladığı 
için oldukça sanşlıydım. Veri 
bilimini doğru uygularsanız birçok 
sektörün verimliliğini ve karlılığını 
artırabilirsiniz. Ben oyun sektörünü 

AppNava Kurucu Ortağı ve CEO’su Damla Dokuzoğlu: “Oyun sektörü her 
gün yeni bir değişiklik ile karşımıza çıkan bir mecra. Oldukça dinamik ve 
bu da bir girişimin özüne fazlasıyla hitap ediyor.”

sektörünün
dinamizmi
bir girişimin
özüne çok uygun

Oyun
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birçok fikrin üzerinden geçmek, 
derinlemesine düşünmek için 
girişimcilere fırsat verdi. Dışarıdan 
gelen dikkat dağıtıcılar olmadan 
fikre daha iyi odaklanıp daha iyi 
çalışılabilecek ortam sağladı. Evde 
kalmak demek oyun oynamak 
demekti. Bu da oyun sektörünü 
yüzde 30 büyüttü. Bu durum 
AppNava için de avantaj sağladı.

Sizce bir girişimin başarılı 
olmasında kilit faktörler neler?
Kurucuların ya da yöneticilerin 
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak 
her açıdan sağlıklı olması, başarılı 
olmanın temel yapı taşları. Aynı 
zamanda ortaya çıkarılan ürünün 
pazar ile uyum yakalaması da 
bir diğer başarı faktörü. Fikri 
büyütmek için de yapılması 
gereken 7 tane başlık bulunuyor. 
Bu başlıkları en başta doğru bir 
şekilde yönetecek olanlar ise 
kurucular. Eğer burada sağlık 
bileşenlerinden biri bile eksikse 
bu adımları doğru bir şekilde 
icra etmek mümkün değil. Bu 
başlıklarla ilgilenecek doğru ekip 
kurulduğunda sistem zaten kendi 

seçtim çünkü buradaki şirketler 
veri odaklı olmak zorundalar: 
Ne kadar harcadıkları ve ne 
kadar kazandıkları arasındaki 
dengeyi görebilmek için oyunun 
ilk gününden son gününe kadar 
veri topluyorlar. Bu alan AppNava 
için adeta bir maden idi ve o 
madene sahip olan stüdyolar, bunu 
nasıl çıkaracaklarını bilmiyorlardı. 
AppNava bu verileri ortaya çıkaracak 
aracı ile tam da bu noktada, o 
madeni çıkarıp şirketlerin sahip 
oldukları veriden daha çok para 
kazanmalarını sağlıyor.”

Makine öğrenimi için 
platformun fazlasıyla 
veri ihtiyacı oluyor fakat 
bu verilerin saklanması 
ve güvenliği de bir hayli 
önemli. Bu noktada, 
hangi teknolojileri tercih 
ediyorsunuz? Veri güvenliği 
konusunda nasıl bir 
yaklaşım benimsiyorsunuz?
AppNava’nın çalışma prensibi 
gereği, makine öğrenimi için 
kullanılan veri seti saklanmıyor. 
Algoritma bir kere öğrendikten 
sonra öğrenme verisini siliyor. 
Oyun stüdyoları sahip oldukları ve 
kendi sakladıkları verilerin gerektiği 
kadarını AppNava ile paylaşıyor. 
Aslında birçok platformda farklı 
kanallardan gelen veriye sahipler 
ve bu platformlar üzerinden 
AppNava’ya yetkilendirme 
yapıyorlar. Kendi veri tabanımızda 
tuttuğumuz makine öğrenmesi 
modelleri, model sonuçları, A/B 
test sonuçları vb. bilgiler ise her bir 
stüdyo için ayrı olarak saklanıyor.

Biraz girişimcilik üzerine 
de konuşmak istiyoruz. 
Pandeminin girişimcilik 
dünyasına etkileri sizce neler 
oldu? Girişimciler için fırsatlar 
bu dönemde arttı mı?
Girişimciliğin temel prensibi 
düşünmek ve düşündüğünü 
hayata geçirmek. Bu dönem de 

kendine dönmeye başlıyor. İhtiyaca 
göre yeni çarklar eklemek ise 
tamamen strateji.

AppNava’ya dair 
gelecekteki hedeflerinizi de 
sormak istiyoruz. Örneğin, 
farklı sektörlerde hizmet 
vermeyi planlıyor musunuz?
Biz oyunu hatta mobil datayı 
çok sevdik. Bu nedenle şimdilik, 
hedefimizde farklı bir sektör yer 
almıyor. Oyun sektörü her gün yeni 
bir değişiklik ile karşımıza çıkan bir 
mecra. Oldukça dinamik ve bu da bir 
girişimin özüne fazlasıyla hitap ediyor.

AppNava ilk gününden beri 
global bir ürün, bu konumunu 
genişletmek de en büyük 
hedefimiz. AppNava’nın 20 
ülke ile global olmasını değil, 
oyun stüdyosunun bulunduğu 
her coğrafyada tanınmasını ve 
kullanılmasını istiyoruz. Oyunu 
geliştirmeye karar verdikleri 
günün ertesi günü de AppNava 
kullanmaya karar veren oyun 
geliştiricilerinin en büyük destekçisi 
olacak bir platform tasarlıyoruz.
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En güçlü iş aracı olarak kabul 
gören büyük veri ve büyüyen 
bu dijital trendlerle birlikte 
büyük veri analitiği, iş yapma 
şekillerini kökünden değiştirdi. 
Müşteri segmentasyonu 
sanatını anlamaktan pazarlama 
mesajlarını ve reklam 
kampanyalarını hedeflemeye 
kadar büyük veri, müşteri tabanını 
temsil eden birçok bilgiyi içeriyor. 
Bu nedenle, tüm sistemi otomatik 
hale getiren teknik ve anahtar 
teknoloji olan büyük veri ve veri 
analitiği, içerdiği hemen hemen 
her sektörde lider teknoloji rolünü 
üstleniyor ve süreçleri yeniden 
tasarlarken inovasyonu da 
hızlandırıyor.

Günümüzde, endüstrinin çeşitli 
sektörlerindeki şirketler artık 
veriye dayalı karar vermeyi 
teşvik etmek için büyük verinin 

gücünden yararlanıyor. Gartner 
büyük veriyi; gelişmiş karar 
verme, içgörü keşfi ve süreç 
optimizasyonu sağlamak için 
yeni işleme biçimleri gerektiren 
yüksek hacimli, yüksek hızlı 
ve/veya yüksek çeşitlilikteki 
bilgi varlıkları olarak tanımlıyor. 
Statista’nın tahminlerine göre 
ise küresel büyük veri pazarı, 
2027 yılına kadar 103 milyar 
dolara büyüyecek ve yazılım 
endüstrisi, büyük veri pazarına 
yüzde 45’lik bir payla liderlik 
edecek. Peki büyük veri ve iş 
analitiği kuruluşların işlerine ne 
tür değerler katıyor?

1. Maliyet optimizasyonu
Büyük veri araçları; büyük 
miktarda veriyi depolamak, 
işlemek ve analiz etmek 
konusunda işletmelere maliyet 
avantajları sunuyor. Bu araçlar, 

iş yapmanın maliyet açısından 
verimli yollarını da belirliyor. 
Örneğin, firmaların ürün iade 
maliyetlerini en aza indirmelerini 
kolaylaştırırken hangi ürünlerin 
iade edilme olasılığının daha 
yüksek olduğunu tahmin etme 
kabiliyetini de kazandırıyor. 
Böylece şirketlerin iade kayıplarını 
azaltmak için uygun önlemleri 
almalarına olanak tanınıyor.

2. Verimliliği artırma
Büyük veri analitiği son pazar 
trendlerini belirlemeye ve 
analiz etmeye, aynı zamanda 
pazarda rekabet edebilir hale 
gelmeye yardımcı oluyor. Büyük 
veri araçları ise müşterilerle 
etkileşime girerek ve onların 
değerli geri bildirimlerini alarak 
büyük miktarda alakalı müşteri 
verisi biriktiriyor. Ayrıca şirketlerin 
operasyonel verimliliğini büyük 

biliyor musunuz?
Müşterilerinizin değerini
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ölçüde artırırken kişiselleştirilmiş 
ürünler ve hizmetler yaratmalarına 
da izin veriyor.

3. Rekabetçi fiyatlandırma
Büyük veri analitiği, piyasanın 
gerçek zamanlı izlenmesinde 
şirketlere yardımcı oluyor. 
Kuruluşlar sadece rakiplerinin 
geçmişteki hareketlerini 
takip etmekle kalmıyor, aynı 
zamanda hangi stratejileri 
izlediklerini de görebiliyor. Büyük 
veri analitiği ise bu noktada 
fiyat değişikliklerinin etkisini 
hesaplama ve ölçme; müşteri 
taleplerine, müşteri satın alma 
davranışına ve pazar eğilimlerine 
dayalı maliyet stratejileri 
uygulama; fiyatlandırma sürecini 
otomatikleştirme konusunda 
firmalara destek sağlıyor.

4. İnovasyon
Büyük veri analitiği ve araçları, 
toplu veri kümelerinden değerli 
içgörüler elde edilmesine 
yardımcı olarak bu içgörülerle 
inovasyona yol açan temel 
itici güçler olarak hareket 
ediyor. Kurumlar bu bilgileri iş 
stratejilerini yeniden tasarlamak, 
yeni ürünler/hizmetler geliştirmek, 
pazarlama tekniklerini iyileştirmek 

ve marka erişimini genişletmek 
adına yeni çözümler ve fikirler 
bulmak için kullanabiliyor.

5. Çevrimiçi saygınlığı takip 
etme
Günümüzde şirketlerin çevrimiçi 
itibarlarını kontrol etmeleri, 
izlemeleri ve iyileştirmeleri çok 
önemli hale geldi. Büyük veri 
araçları bu noktada müşterilerin 
sunulan ürünler/hizmetler 
hakkında neler söylediğini 
anlamak için geniş dijital alana 
hizmet edilmesine yardımcı 
oluyor. Müşteri gereksinimlerini 
anlamak ise hizmetleri 
geliştirmeyi kolaylaştırırken 
kurumların saygınlığını da 
artırıyor.

360° Müşteri Bakış Açısı
Bir müşterinin 360°’lik bir 
görünümü; satın almalardan 
başlayarak müşteri hizmetleri 
veya sosyal medya aracılığıyla 
pazarlama iletişimlerine kadar 
kapsamlı bir müşteri verisi 
koleksiyonudur. Müşterilerine 
360°’lik bir bakış açısıyla 
bakan işletmeler, yüksek 
oranda hedeflenmiş pazarlama 
kampanyalarına, gelişmiş 
müşteri sadakatine ve daha fazla 

satış fırsatına yol açan tutarlı, 
güvenli müşteri içgörüleri elde 
edebiliyor. Büyük veri analitiği 
çözümleri ise yüksek performans 
ve ölçeklenebilirlik ile sorunsuz 
ve kusursuz veri entegrasyonu 
sağlıyor. Tutarlı ve entegre 
verilerle işletmeler, müşterilerini 
daha iyi anlayabilir, maliyetleri 
yönetebilir ve daha anlamlı ürün 
ve hizmetler sunabilir hale geliyor.

Büyük veri ve analitik trendleriyle 
karar verme şeklini tamamen 
değiştiren kuruluşlar için her 
müşteriye 360°’lik bir bakış 
açısına sahip olmak zorunlu 
hale geldi. Öyle ki Gartner’ın 
araştırmasına göre, girişimlerin 
yüzde 10’dan azı müşterileri 
için 360°’lik bir görüşe sahip 
ve sadece yüzde 5’i işlerini 
sistematik olarak büyütmek için 
360°’lik bir görüş kullanabiliyor. 
İşini büyütmek isteyen kuruluşlara 
ise temelde şu unsurları 
kullanmaları öneriliyor:

İyileştirilmiş müşteri görüşleri: 
Müşteri verilerini analiz ederek 
müşterilerinizin markanızla 
nasıl etkileşime girdiğine dair 
değerli bilgiler elde edebilirsiniz. 
Ürününüzü satın almalarını, 
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web sitenizi ziyaret etmeleri 
veya istenen diğer işlemleri 
yapmalarını sağlayan şey de tam 
olarak budur. Bu gerçek zamanlı 
bilgileri müşteri memnuniyetini 
ve marka değerinizi artırmak 
için kullanabilirsiniz çünkü 
müşterileriniz hakkında ne kadar 
ayrıntılı bilgiye sahip olursanız 
o kadar net, gerçek ve kesin 
bilgiler elde edersiniz. Bir iş 
zekası platformu kullanmak ise 
bu bilgileri analiz ederek değerli 
içgörüler elde etmenize yardımcı 
olur.

Daha iyi müşteri deneyimi: 
İşletmeler artık elde edilen 
değerli bilgilerle daha benzersiz, 
kişiselleştirilmiş müşteri 
deneyimleri oluşturabiliyor. 
Kitlenizi ne kadar çok anlarsanız, 
mesajlarınızı da müşteri 
tercihlerine göre o kadar doğru 
bir şekilde uyarlayabilirsiniz. 
360° müşteri yaklaşımı ise 
satış, müşteri hizmetleri ve 
teknik destek ekiplerinizin her 
bir müşteriyle ilgili tüm bilgilere 
erişmesine yardımcı olur. Bu 
bilgiler daha kişiselleştirilmiş 
bir deneyim yaratmak için de 

kullanılabilir.

Artan müşteri sadakati: 360°’lik 
bir görünümüne sahip olan 
kişiselleştirme yöntemleri, 
müşteri sadakati oluşturmanın 
anahtarıdır. Etkileşimlerinizi 
müşterilerinizin tercihlerine göre 
özelleştirdiğinizde de müşteri 
sadakatini artırmış ve markanız 
ile müşteriniz arasında bir bağ 
yaratmış olursunuz.

Daha iyi iş planlaması: 
Müşterilerin ayrıntılı görünümü, 
kuruluşların daha iyi iş kararları 
vermesini kolaylaştırır. Kaliteli 
veriler, daha iyi iş planlaması 
yapmanıza ve önemli iş kararları 
almanıza yardımcı olacaktır. 
360°’lik bir bakış açısı ayrıca 
işletmelere gelişmiş tahmine 
dayalı analitik de sağlar. 
Gelecekteki müşteri davranışlarını 
tahmin etmek ise hem kısa hem 
de uzun vadeli iş planlarında 
şirketlere yardımcı olur.

Düşük pazarlama maliyeti: 
360° müşteri modeli, pazarlama 
maliyetlerinizi azaltmanızı ve 
yatırım getirisini artırmanızı 

kolaylaştırır. Sahip olduğunuz 
daha kesin müşteri verileri 
sayesinde pazarlama 
kampanyalarınızı daha doğru 
bir şekilde hedefleyebilirsiniz. 
Odaklanmış hedefleme de 
pazarlama kampanyalarınızdaki 
yatırım getirisini artıracaktır. 
Ayrıca potansiyel müşterileri 
uygun maliyetli bir şekilde 
dönüştürmeniz ve yeni 
müşterilere ulaşmanız da 
mümkün hale gelir.

Sonuç olarak, günümüzde 
büyük verilerin büyüklüklerine ve 
türlerine bakılmaksızın kuruluşlar 
için en güçlü iş aracı olarak ortaya 
çıktığı sonucuna varıyoruz. Büyük 
veri analitiği ise büyük satışlar ve 
iyileştirilmiş pazarlama sonuçları, 
gelişmiş müşteri hizmetleri, 
optimize edilmiş operasyonel 
verimlilik ve azaltılmış risk 
gibi avantajlarla kuruluşlara 
yardımcı oluyor. Şimdiye kadar 
tanık olduğumuz kanıtlanmış 
faydalarına rağmen büyük veri, 
hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız 
kullanılmamış olasılık barındırıyor.
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COVID-19’dan en çok etkilenen 
sektörlerden birisi olan turizm, 
çalışanlar ve ziyaretçiler için bu 
yıl bazı yenilikleri hayata geçiriyor. 
Ancak burada değişen sadece 
sektör değil, aynı zamanda 
turistlerin ve misafirlerin 
alışkanlıkları. Sektörde alınan tüm 
önlemler, bölge ve konaklama 
yerleri seçerken tatilcilerin 
kararını da etkiliyor. Turizm 
işletmeleri ise bu gibi değişimlere 
ve beklentilere akıllı teknolojilerle 
yanıt veriyor.

Büyük veri
Çok büyük miktarda veri toplayan 
turizm endüstrisi, müşterileri 
kendi içerisinde farklılık gösterse 
de veriler sayesinde onların 
düşünceleri ve satın alma 
alışkanlıkları hakkında fikir 
edinebiliyor. Müşterileri tanımak 
da müşteri deneyimini çok daha 
iyi hale getiriyor. Diğer taraftan, 
turizm işletmeleri güçlü ve zayıf 
yönlerini büyük verilerle daha 
kolay tespit edebiliyor. Örneğin, 

geçmişteki doluluk ve mevcut 
rezervasyon gibi dahili veriler, 
harici verilerle birleştirilerek 
talebi daha verimli tahmin 
edebilmeyi ve buna göre hareket 
etmeyi mümkün kılıyor. Yine 
dahili olarak elde edilen geri 
bildirimler, müşterilerin online 
etkileşimi ile birleştirildiğinde 
işletmelerin neleri iyileştirmesi 
ya da aynı kalması gerektiğini 
kolayca sunuyor. Büyük verinin 
etkin kullanımı hem işletmeyi 
doğru müşteriye tanıtmak hem 
de onlara doğru yerde ve doğru 
zamanda ulaşmayı sağlıyor.

Sanal gerçeklik (VR) ve 
Artırılmış Gerçeklik (AR)
VR teknolojisi günlük yaşamda 
giderek daha önemli hale 
geliyor. Özellikle geçen yıl, sanal 
müzelerden alışverişe kadar 
simülasyonla uzaktan birçok şeyi 
deneyimleme fırsatı sayesinde 
sanal gerçekliğin kullanımında 
büyüme görüldü. Yeni dönemde 
ise turizm işletmeleri, özellikle 

de acenteler bu teknolojiyi, 
tanıtımı yapılan destinasyonların 
sergilenmesi için tercih ediyor. 
Seyahat edilecek ülkenin en 
iyi yönlerini göstererek ve 
orayı bizzat ziyaret etmelerini 
sağlayacak simülasyonlu bir 
deneyim yaratarak insanlara 
seyahat etmeleri için ilham 
veriyor.

Konaklama hizmetlerinde 
de rezervasyon öncesi oteli 
deneyimleme yöntemi olarak 
kullanılan VR teknolojisi 
konukların lokasyondan 
beklentilerini, konaklama 
konforunu göstermek ve 
tesislerin özelliklerini tanıtmak 
amacıyla tercih ediliyor. Havayolu 
işletmeleri ise VR’ı örneğin, 
bekleme salonlarında çeşitli 
gösteri şovları ile yolcuların 
kendilerini tiyatrodaymış gibi 
hissedebilecekleri bir deneyim 
olarak sunuyor. AR teknolojisine 
sahip akıllı telefonlar da 
tesislerdeki yabancı dil desteği 

‘akıllı teknolojiler’
Turizmin yeni gözdesi
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bakımından işletmelerin işini 
kolaylaştırdığı için giderek 
popüler hale geliyor.

Temassız işlemler
Hijyen hassasiyeti nedeniyle 
kullanımı yaygınlaşan temassız 
teknolojiler, aynı zamanda 
işletmelere ve turizm hizmeti 
alanlara hız da kazandırıyor. 
Örneğin, self check-in’in kullanımı 
yaygınlaştıkça uçağa binmek 
için beklenen uzun kuyruklar 
ya da otel girişi yapmak gibi 
prosedürleri uygulamak minimum 
seviyeye iniyor, sosyal mesafe de 
korunuyor. Öte yandan, yeni nesil 
mobil geçiş kontrol sistemleri 
ile oda numarası misafirin mobil 
cihazına tanımlanıyor. Bu şekilde 
misafirlerin odasına girmek 
için yanında kart ya da anahtar 
taşımasına gerek kalmıyor.

Otel çalışanlarının ofis ya 
da mutfak gibi özel alanlara 
giriş-çıkışları da artık parmak 
izi okuma, yüz ve iris tanıma 
gibi biyometrik teknolojilerle 

gerçekleştirilerek temassız geçiş 
sağlanıyor. Tesis girişlerindeki 
termal kameralarla ateş ölçümü 
ve maske kontrolü hızlı ve 
otomatik bir şekilde yapılırken 
salgının riskleri de devre dışı 
bırakılıyor. Tesis içerisindeki 
restoran, spor salonu, sauna, 
havuz gibi alanlarda insan sayısını 
kontrol altına almak için de çeşitli 
çözümler kullanılıyor. Yoğunluk 
sınırının takibi yapılırken bekleme 
sürelerinin gösterilmesiyle de 
konuklar bilgilendiriliyor. Bu 
sayede işletmeler kişi sayısı 
sınırlarını teknoloji ile kontrol 
ederek ek personel ihtiyacını 
ortadan kaldırıyor.

Sosyal mesafeyi ve iletişim 
kolaylaştıran robotlar
Hayatın bir parçası haline gelen 
robotlar turizm endüstrisinde de 
yaygınlaşıyor. En çok kullanılan 
ve artık hemen hemen her yerde 
bulunabilen chatbotlar, turizm 
işletmelerine de oldukça fayda 
sağlıyor. Konukların sorularını 
yanıtlamak gibi genellikle tekrar 

eden görevleri üstlenen robotlar 
sayesinde 7/24 hizmet sunmak 
kolaylaşıyor.

Fiziksel temasın önem kazandığı 
bugünlerde otonom robotlar, 
müşteri memnuniyetini artıran 
araçlar haline geliyor. Kişisel 
eşyaları odalara taşıyan bir 
robottan havaalanları ve seyahat 
acenteleri için tasarlanan robot 
asistana kadar pek çok biçimde 
kullanılabiliyorlar.

Turizm gibi bir hizmet sektöründe, 
mümkün olan en iyi müşteri 
deneyiminin sunulduğundan 
emin olmak gerekir. Bu 
teknolojik gelişmeleri dahil 
etmek ise insanlara yüksek 
deneyim sunarken işletmelerin 
de içerisinde bulunduğumuz 
dönemin koşullarını en üst 
seviyeye çıkarmasına, maliyetlerin 
düşürülmesine ve hizmet 
kalitesini artırılmasına yardımcı 
oluyor. 
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Evden çalışanların ihtiyaç 
duydukları bilgilere güvenli şekilde 
erişimlerini sağlamak için ofisleri 
yeni normale göre düzenledik. 
Çalışanlarımızın güncel koşullara 
uyum sağlamalarına yardımcı 
olmak, dijital dönüşüm adımlarını 
doğru planlamak ve operasyonel 
sürekliliği devam ettirmek için 
internet altyapımızı Turkcell ile 
birlikte çalışarak güçlendirdik. 
Ofislerden evlere geçerken 
çalışma ortamındaki konforu, 
teknolojinin olanakları ile yaptık. 
Çalışanlarımızın masraf, avans gibi 
taleplerini, satın alma ve sözleşme 
süreçlerimizi dijital ortama 
aktardık. İhtiyaç duyulan tüm cihaz 
gereksinimlerini ise hızlı bir şekilde 
evden çalışanlara ulaştırdık.

Çağrı merkezimizin altyapısı, 
uzaktan çağrı alabilecek şekilde 
çok kısa bir süre içerisinde 
projelendirildi, planlandı ve 
misafirlerimize herhangi bir 
kesinti hissettirmeden pandemi 
döneminin başlarında yeni 
ortamına geçişi yapıldı.

“Misafirlerimiz için en 
ihtiyaç duyulan gereklilik 
yüz yüze iletişim oldu”
Bu çalışmaların paralelinde 
herkes için önemli olan bir diğer 
konu ise erişim ve güvenlik idi. 
Çalışanlarımızın erişim sağlaması 
gereken tüm sistemlere yönelik 
güvenlik yatırımlarımızı artırdık. 
Uzaktan çalışma süresince 
olası zafiyetleri gidermek için 
sistemlerimizdeki yetkili erişim 
politikalarını düzenledik ve bu 
politikalar ışığında operasyonel 

“Dijital dönüşümümüzü 
doğru planlamak için 
internet altyapımızı Turkcell 
ile güçlendirdik”
Pandemi döneminde 
çalışanlarımızın ve bizlerin 
karşılaştığı sorunların başında, 
evden çalışma sebebi ile gündelik iş 
hayatı iletişiminin ve sosyalleşmenin 
azalmasının getirdiği eksiklikler 
oldu. İş-yaşam dengesinin 
değişmesi ile birlikte özellikle 
stres artışı problemi ile mücadele 
edilmesi gerektiğini gördük.

Bunun önüne kısmen de olsa 
geçebilmek ve kişilerin yalnız 
olmadığını hissettirebilmek adına 
online iletişim kanallarının şirket 
içerisinde aktif ve kesintisiz 
kullanılabilmesi için gerekli 
altyapıyı sağladık. Böylece işlerin 
özel hayat sınırlarına geçmeden 
hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı. 
Aynı zamanda çalışanlarımızın ihtiyaç 
duyduğu, iş arkadaşları ile günlük 
iletişiminin de sağlıklı bir şekilde 
yapabilmesi için fırsatlar yaratıldı.

verimliliğimizi düşürmeden 
güvenlik seviyemizi yükselttik.

Hizmet sunduğumuz misafirlerimiz 
için ise yüz yüze iletişim, pandemi 
döneminde en çok ihtiyaç duyulan 
gereklilikti. Acentalarımızın 
misafirlerimiz ile görüntülü 
görüşme yapabilmesini sağlayan 
platformları hayata geçirdik. 
Böylece misafirlerimizle bir 
masanın etrafında hep beraber 
oturur gibi sunumlarımızı 
yapabildik ve onları dijital 
ortamlarda ağırlayarak bu 
ortamların avantajlarından 
faydalandık. ERP sistemimizde 
yeni ödeme sistemlerini hayata 
geçirdik, tur ve tatil alımlarında 
avantajlı paketleri misafirlerimize 
sunabilecek geliştirmeleri yaptık.

Misafirlerimiz ile iletişim kurmak 
ve onların yorumlarını almak bizim 
için çok değerli, bunu telefonda 
ve yüz yüze yapabiliyorken, dijital 
olarak da yapabilir hale geldik. 
Dijital altyapımızı kriz etkilerini 
azaltacak şekilde yapılandırmıştık 
ve pandemiyi bir fırsat bilerek 
bu dönemde çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ettik ve güçlendik.

Hem ERP, CRM, çağrı 
merkezi, altyapı ve network 
gibi ortamlarımız hem de 
çalışanlarımızın konforuna ait 
yaptığımız tüm bu işlerin odağında 
“Mutlu Çalışan - Mutlu Misafir” 
ilkesi ile ilerledik. Dijitalleşme ve 
teknolojinin avantajları ile birlikte 
dezavantajlarını da düşünerek yeni 
dengelerimizi oluşturduk ve kişiye 
dokunma hissiyatını da koruduk.

Jolly Tur BT Proje ve İş Geliştirme 
Müdürü Argıt Usuğ 

Devam eden pandemi döneminde bu sezon turizm sektörü, teknolojinin 
gücüyle konuklarına dijital ve güvenli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 
Türkiye’nin öncü turizm şirketlerinden Jolly Tur BT Proje ve İş Geliştirme 
Müdürü Argıt Usuğ, sektördeki değişen dinamikleri ve kendi teknolojik 
dönüşümlerini anlattı...



E2M YTB-13 2’si 1 Arada Tablet ve Telefon Standı, telefon ve 
tabletleri her koşulda rahatlıkla kullanma fırsatı sunuyor. Akıllı 
ve şık tasarımına eşlik eden aparatı sayesinde ister duvara 
ister dolap altlarına monte edilebiliyor. Video, film ve TV gibi 
pek çok yayını izlemek ya da bulunduğunuz ortamlarda kolay 
çekimler yapmak için tasarlanan bu çok amaçlı standı metal, 
şık ve sağlam yapısı ile evinizde ve iş yerinizde uzun süre 
kullanabilirsiniz. Standı istediğiniz açıya getirerek doğru po-

zisyona kolayca ayarlayabilir; katlanabilen, kompakt ve hafif 
yapısı çantanızdan cüzdanınıza kadar kolayca yanınızda 
taşıyabilirsiniz.

Dezenfektan spreyinden çok daha etkili olan ultraviyole ışık, 
spreylerin ulaşamadığı köşe ve kenarlara rahatlıkla girebiliyor. 
Taşınabilir Ultra-Guard CAPSULE ise nesneleri ve yüzeyleri 10 
saniyede temizliyor ve mikroorganizmaların %99,9’unu etkisiz hale 
getiriyor. Yerleşik bir temassız sterilizasyon lambası ile donatılmış Ult-
ra-Guard CAPSULE, basit bir el hareketiyle eşyalarınızı ve çevrenizi temiz 
tutmanıza olanak tanıyor. CE ve SGS sertifikalı lamba; kapı kolları ve kulplar, 
klavye, alışveriş sepeti gibi fiziksel etkileşim gerektiren yüzeyleri dezenfekte 
ediyor. Çanta ve cebe kolayca sığabilen bu kompakt tasarım, bir dezenfektanın aksine 
asla bitmiyor. Tabanındaki USB-C noktası ile şarj edilerek uzun süreli kullanım sunuyor.

Tasarımcı Virgile Arlaud’ın yarattığı M1 işlemcili iMac konsepti, klasik 
iMac Pro tasarımından ilham alıyor ve küçük ama önemli görsel 

iyileştirmeler sağlıyor. Konsept bilgisayarda ön taraftaki çer-
çeveleri ortadan kaldıran tasarımcı, muhteşem bir uçtan uca 
ekran ile eşsiz UX deneyimi sunuyor. 11 mm’lik kalınlık ise hoş 
bir tasarım formatı hissettiriyor. M1 yongası; soğutma için 
havalandırma delikleri, bir USB-C güç girişi, arkada iki USB-C 
ve iki Thunderbolt bağlantı noktası, kart okuyucu ve 3,5 mm 
jack girişi dahil olmak üzere bir dizi bağlantı noktasıyla birlikte 
iMac Pro’nun kavisli sırtına yerleşiyor. Tasarım diliyle kullanıcı-
ların beğenisini toplayan Apple, bakalım bu konsept tasarımı 
ilerideki iMac’lerde uygulayacak mı?

Kullanıcı dostu stand 
bulunduğu her ortama ayak 
uyduruyor

Bu UV el lambası ile 
dezenfeksiyon sadece 10 saniye

M1 iMac’in çerçevesini ortadan 
kaldıran dokunuş!
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Mouse dünyasına inovatif bir yorum getiren 
Satechi’nin geliştirdiği Cybermouse, profesyoneller 
ve gün boyu ekranlarına bağlı olan insanlar için ol-
dukça sağlam bir mouse olarak tasvir ediliyor. 20.000 
dpi hızı sayesinde oyun veya düzenleme görevlerinde 
her kullanıcıya mükemmel deneyim sağlıyor. Gücünü 
güneş enerjisi ve kablosuz şarjdan alan mouse, yeni nesil bir 
aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Cybermouse tek şarjla bir yıla 
kadar dayanan bir EV pili ile birlikte geliyor. Tasarımındaki 3 LED ışığı ile 
Tesla Cybertruck’ı hatırlatan fare, güneş enerjisiyle enerji üretebildiği için pillerin 
kuruması konusunda hiçbir endişeye mahal vermiyor.

Binlerce dijital kitap, kütüphanenizde okunmak üzere sizi bekliyor. 
6 inç boyutlu ekranıyla yeni Reeder 4 e-kitap okuyucu, okuma 
deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. PDF dahil 
birçok formatı destekleyen Reeder 4, dahili 16 GB depolama alanı 
ve artırılabilir hafıza seçeneği ile dev bir kütüphaneyi cebinize kadar 
sığdırıyor. PDF, TXT ve DOC gibi birçok formatı destekleyen yeni 
e-kitap okuyucu ile okunacaklar listenizi özgürce oluşturabilirsiniz. 
E-link ekran teknolojisi sayesinde kullanım süresini 15 güne kadar 
çıkartan Reeder 4, vazgeçilmez dijital dünyanın en kolay taşınan 
kütüphanesi olmaya aday. 2.500 mAh gücündeki bataryası ise uzun 
ve verimli bir okuma deneyimi vadediyor. 

Evlerin ofis olduğu bugünlerde Canon PIXMA G3420; 
Wi-Fi, bulut bağlantısı, doldurulabilir mürekkep tankı ve 
çeşitli medya işleme özellikleriyle son derece net belgeler 
ve canlı fotoğraflar sunuyor. Hem iş hem okul ihtiyaçları-
na hizmet eden bu yazıcıdan 2 siyah mürekkep şişesi ile 
12 bin sayfaya kadar veya tek renkli şişe setiyle 7 bin 700 
sayfaya kadar çıktılar alabilirsiniz. 1,2 metreye varan afiş 
baskıları da sunan Canon PIXMA G3420 ile akıllı bağlantı 
Canon PRINT uygulaması ve PIXMA Cloud Link aracılı-
ğıyla bulut fotokopi, baskı, buluta tarama ve bağlanma işlemleri 
gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) ile 
doğrudan akıllı cihazlardan baskılar alınabiliyor.

Güneş enerjisiyle 
çalışan Cybermouse 
ile tanışın!

Dünyanın en kolay taşınan 
kütüphanesi

Ofis ve okul ihtiyaçlarına 
yüksek hacimli baskı çözümü
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Bilindiği gibi özellikle engelli 
vatandaşların düşünce yoluyla 
iletişim kurabilmeleri çok büyük 
önem taşıyor. Zira bugüne kadar 
bu tarz hastalarda yazım yolu ile 
iletişim kuruluyor. Eski ve güvenilir 
bir yöntem olsa da hastaların ya 
da engelli kişilerin yazım yolu ile 
iletişim kurabilmeleri bazen çok 
zaman alabiliyor.

Süreci hızlandırmak adına 
geleneksel yazım yöntemini 
terk etmeyen bilim insanları, bu 

tekniği kullanarak bilgisayar ile 
süreci hızlandırmayı başardı. 
Beynin ilgili yerlerine gelişmiş 
alıcılar yerleştirilen hastalar, 
sadece düşünme yoluyla 
bilgisayarın harfleri yazıya 
dökmesine olanak veriyor. 
Dönüşüm hızının gerçek zamanlı 
olması gerçekten büyüleyici 
bir atmosfer yaratıyor. Stanford 
Üniversitesi’nde Howard Hughes 
Tıp Enstitüsü araştırmacısı olarak 
görev yapan Krishna Shenoy, 
projenin mimarlarından. Krishna 

Shenoy’a göre, bilgisayarlı yeni 
arayüz geliştirerek birçok felçli 
insana iletişimin kapılarını 
açmak mümkün. Stanford 
Üniversitesi’nde beyin cerrahı 
olarak görev yapan Jaimie 
Henderson da Hughes’e tam 
destek veriyor. Henderson, 
“Şu an dakikada 90 harfin 
dönüştürülmesini başardık. 
Benzer çalışmalarda bizden 
önceki rekorun 40-45 civarında 
olduğu düşünülürse büyük bir 
sıçrama yaşadığımız kesin.” diyor.

Yeni bir bilgisayar arayüzü,
düşünceleri yazıya döküyor
Yazma sürecinde oluşan beyin sinyallerini gerçek zamanlı olarak deşifre 
edip yazılı harflere dönüştürmeyi başaran araştırmacılar şimdi ise bu 
teknolojiyi çeşitli felç sorunu yaşayan hastaların iletişimini artırmak için 
geliştirmeyi hedefliyor.
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California Üniversitesi, 
Berkeley’de aynı alanda çalışma 
yapan nöro mühendis Jose 
Carmena, araştırmaya katılmasa 
da sonuçları hayranlıkla karşılıyor: 
“Bu tarz bir gelişmenin çok farklı 
engele sahip özel durumu olan 
insan için büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu 
alanda gerçekten çığır açıldığı için 
insanlık adına çok seviniyorum.” 
Carmena, sistemin kulağa basit 
geldiğini ancak gerçekte çok 
daha karmaşık olduğunu ifade 
ediyor ve ekliyor: “Kağıt üzerinde 
arayüz, düşünceleri yazıya 
dönüştürüyor ve ardından yazı da 
ekrana yansıyor.”

Düşünce gücüyle iletişim
Bazen bir sakatlık ya da hastalık 
insanın hareket ve manevra 
kabiliyetini olumsuz etkiliyor. 
Örneğin, beyinde bir yerin hasar 
görmesi sonucu yürüyemez 
ya da bir bardak tutamaz hale 
gelebiliyoruz. Bazen de sözcükler 
ağzımızdan çıkamayacak 
noktaya geliyor. Konuştuğumuzu 
sanıyor ancak sözcükleri 
ağzımızdan çıkartamıyoruz. İşte 
bu araştırmanın önemi, özellikle 
sonradan kaybolan becerilerin 
geri kazanılması için çok büyük 
anlam taşıyor.

Farklı hastalıklar ya da sorunlar 
için değişik ihtiyaçlar söz 
konusu oluyor. Her bir bireye 
özgü çözüm geliştirmek ise 
gerçekçi bir hedef olmadığı 
için yeni yöntem sayesinde çok 
genel uygulamalar yapıp başarı 
elde etmek olası hale geliyor. 
Örneğin, elini kaybetmiş bir 
kişi sesli komut ile bilgisayar 
kullanabiliyor. Ancak ses 
çıkarmakta zorlanan ve sesli 
iletişim sıkıntısı yaşayan kişiler 
için ne yazık ki bugüne kadar 
fazla alternatif bulunmuyordu. 

Son yıllarda Shenoy ve ekibinin 
alandaki eksikler üzerine gitmesi, 
ses sorunu yaşayan hastalara 
yeni bir umut oldu. Shenoy’un 
ekibi başa takılan algılayıcılara 
ek olarak kol ve el hareketleriyle 
hastaların ekranda işlem 
yapabilmesini sağladı. Sonuçta 
ekrandan seçim yaparak iletişim 
kurabilmek, mevcut hastaların 
en büyük aracıydı. Shenoy, bu 
iletişim yöntemini tamamen terk 
edip hastaları bambaşka bir 
yönteme zorlamak istemediklerini 
dile getiriyor. BCI denilen Beyin 
Bilgisayar Arayüzü ise mevcut 
aşamada birçok hasta için çok 
yeni bir deneyim. 

Shenoy’un grubundaki nöroloji 
uzmanı Frank Willett ise iletişim 
bariyerlerini ortadan kaldırmak 
için yazının gücü fikrini ilk kez 
ortaya atanlardan. Willett’a göre 
BCI, aslında kalemin yerini alıyor: 
“İnsanların daha hızlı ve doğal 
iletişim kurabilmelerinin yolunu 
arıyoruz. Hem farklı hem de tanıdık 
bir yöntem geliştirmeye çalışırken 
BCI aklıma geldi. Bilgisayar, 
neden beyin dalgalarının hangi 
harfi resmettiğini çözemesin, diye 
düşündüm.”

Hazırlıklarını tamamlayan ekip 
daha sonra BrainGate2 isimli test 
programına başlayarak hastalar 
üzerinde denemelere başlıyor. 
BCI tam da bir bilim kurgu 
filmindeki gibi beyin dalgalarını 
yazıya dökmeyi başarıyor. 
BrainGate2’nin kontrolünü ise 
nörolog ve nöroloji uzmanı Leigh 
Hochberg üstleniyor. Hastalara 
iki küçük algılayıcıyı beyinde el 
ve kol hareketlerinden sorumlu 
bölgelere yerleştirmesiyle dilde 
yeni bir boyuta ulaşılıyor.

Katılımcılar arasında omuriliği 
sakatlığı nedeniyle felç kalan 65 

yaşında bir hasta bulunuyor. Bu 
kişiden kendini yazı yazarken 
hayal etmesi isteniyor. Felçli 
olunması hayallere engel 
olmuyor ve kişi yazı yazdığını 
hayal ederken aslında BCI’ya veri 
yüklüyor. Makinenin bu verileri 
harflere, kelimelere ve cümlelere 
dökmesi mucizevi bir an olarak 
kayıtlara geçiyor. Hasta ise son 
derece mutlu bir şekilde adeta 
cep telefonu kullanır gibi rahat 
bir deneyim yaşadığını aktarıyor. 
Willett, sistemin son derece 
hatasız olduğunu çünkü harfleri 
yazarken kullandığımız kas 
hareketlerinin birbirinden çok 
kolay ayrıştığını söylüyor. 

Yeni bir sistem
Shenoy, mevcut sistemi çok 
daha ileriye taşımak istiyor. 
Örneğin, sadece gözlerle ya 
belli bir yeri işaret ederek çevre 
ile etkileşimin yolları aranıyor. 
“Aslında beynimizde farklı 
bölgeleri kullanarak eylemler 
gerçekleştiriyoruz. Bu bölgeleri 
üzerinde doğru işlem uygulayarak 
yeni iletişim yolları bulabiliriz.” 
diyor Shenoy. ALS nedeniyle 
konuşamayan hastalar üzerindeki 
çalışmalar da devam ediyor.

Yeni sistem gerçekten de felç 
nedeniyle iletişim güçlüğü 
çeken sayısız insana çözüm 
olabilir. Jean-Dominique Bauby’i 
hatırlatan Henderson şunları 
söylüyor: “Kendisi eşsiz bir yazar. 
Onun Kelebek ve Dalgıç isimli 
kitabını yazma süreci bize ilham 
verdi. Her bir harfi gözüyle işaret 
ederek çok zahmete katlandı. 
İstiyoruz ki araştırmalarımız 
bizi Jean-Dominique Bauby 
gibi insanların daha fazla katkı 
sağladığı bir dünyayla birleştirsin. 
Kimse iletişim kurarken ve kendini 
ifade ederken zorlanmasın.”
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Veri analisti firması Gartner, bu 
yeni eğilimin bir sonucu olarak, 
2024 yılına kadar teknoloji ürün 
ve hizmetlerinin yüzde 80’inin 
teknoloji uzmanı olmayanlar 
tarafından inşa edileceğini 
söylüyor. Şu anda, toplam işletme 
liderliğindeki BT harcaması, toplam 
resmi BT bütçesinin ortalama 
yüzde 36’sına kadar çıkıyor.

Trend, COVID-19 pandemisinin 
BT sektörü üzerindeki etkileriyle 
güçlü bir şekilde bağlantılı. Öyle 
ki Gartner; bulut hizmetlerinin, 
dijital iş girişimlerinin ve uzaktan 
hizmetlerin hızla genişlemesinin 
entegrasyon ve optimizasyonda 
yeni olanaklara kapı açtığını 
söylüyor. Sonuç olarak da 
teknolojinin hemen hemen 
her iş alanına girmesi, BT 
departmanlarının dışındaki ürünler 
ve hizmetler için talep yaratmaya 
devam ediyor.

Aslında Gartner, 2023 yılına kadar 
pandemi öncesi var olmayan 
ürün ve hizmetlerden 30 milyar 
dolar gelir elde edileceğini tahmin 
ediyordu. Fakat dijital verilerdeki 
büyüme, düşük kodlu geliştirme 
araçları ve yapay zeka (AI) destekli 
geliştirme; teknoloji geliştirmenin 
BT uzmanlarının ötesinde 
demokratikleşmesini sağlayan 
birçok faktör arasında yer alıyor. 
Analist firma pandeminin, BT 
“yabancılarının” teknoloji tabanlı 
çözümler yaratmasının önündeki 
engellerin azalttığını ve ihtiyaçlara 
hizmet edebilen herkes için bir 
giriş noktası sağladığını söylüyor. 
Bu katılımcılar, işletmelerdeki 
teknoloji dışı meslekleri, vatandaş 
geliştiricileri, veri bilimcileri ve 
yazılım üreten AI sistemlerini 
içeriyor.

Teknoloji sağlayıcıları, finansal 
hizmetler ve perakende 

sektöründeki yenilikçi firmalar da 
dahil olmak üzere, teknoloji dışı 
sağlayıcılarla ilgili veya rekabet 
halindeki pazarlara giderek daha 
fazla giriyor. İşletmeler dijital 
dönüşüm çabalarına devam ettikçe 
de BT odaklı çözümler daha sık 
yaratılıyor.

Gartner, teknoloji dışı şirketlerden 
gelecek 12 ay içinde teknoloji 
lansmanlarına ilişkin yüksek profilli 
duyuruların artmasını bekliyor. 
Analiz firmasına göre, iş teknoloji 
uzmanlarının mevcudiyeti, yeni 
inovasyon kaynakları ve iş yapma 
yeteneği sağlıyor. Bu nedenle 
teknoloji ve hizmet sağlayıcıları 
ister vatandaş gelişimine, ister 
kendi müşteri topluluklarına veya 
diğer kaynaklara dayalı olsun, fikir 
ve teknoloji geliştirme kaynaklarını 
yeni topluluklara genişletmek 
zorunda kalacak.

BT pazarında giderek daha büyük bir paya sahip olan BT kuruluşu dışındaki 
yeni bir kategori, önümüzdeki birkaç yıl içinde sektörde önemli bir etkiye 
sahip olacak.

Gartner: 
Teknoloji ürünlerinin çoğu
‘başkaları’ tarafından üretilecek
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Uzaktan çalışmanın ölçeği ve 
kapsamı büyük ölçüde COVID-19 
salgını ve karantina düzenlemeleri 
tarafından yönetilirken, dağıtılmış 
ortam da statükonun bir parçası 
haline geldi. Yeni bir araştırma 
ise uzaktan çalışma kültürünün 
başarısının çoğunun, şirketlerin 
yeni bir çalışma ortamına geçiş 
için esnekliği nasıl benimsediğine 
ve işlerin 2020 öncesi haline 
dönmemesine bağlı olacağını 
söylüyor. Çalışmaya göre, birçok 
çalışan muhtemelen 09:00-18:00 
arasındaki standart ofis işine geri 
dönmeyecek.

Raporu değerlendiren analistler, 
şirketlerin bunu kolayca ortadan 
kaldırabileceklerine ve ofis alanını 
azaltırken personellerini işlerinde 
iyi olmaları için yetkilendirerek 
büyük genel giderlerden tasarruf 
edebileceklerine inanıyor. Bunun 
anahtarı ise kuruluşların satıcılar, 
ortaklar ve müşteriler gibi dış 

paydaşlarıyla nasıl ilişki kuracağına 
bağlı olacak. Müşteriler, kendilerine 
ihtiyaç duydukları self servis 
özelliklerini verebilecek daha fazla 
dijital merkezli araçlar beklerken 
satıcılar ve iş ortakları da yüz yüze 
etkileşimlerin en aza indirildiği, 
giderek daha otomatik hale gelen 
bir ortamı benimseme eğiliminde.

Öte yandan, dünyanın her yerinden 
çalışabilen insanlarla coğrafya artık 
bir sorun olmaktan çıkıyor. Bu da 
gerektiğinde kuruluşun 7/24 süren 
bir operasyon haline gelebileceği 
anlamına geliyor. Ancak insan 
kaynakları politikalarının ve 
prosedürlerinin, insanların nerede 
yaşadığını da etkileyen bütünsel 
bir yaklaşımı dikkate alması 
gerektiğine inanılıyor.

Analistler kaynak yönetiminin 
de giderek daha önemli hale 
geleceğini söylüyor. İnternet erişimi 
denklemin bir parçası olsa da 

iş/yaşam dengesi konusundaki 
hassasiyetler de önem kazanıyor. 
Bu noktada şirket yönetiminin, 
çalışanları bireysel olarak ve her 
kişi için neyin ideal olduğunu 
değerlendirmesi gerektiği 
öneriliyor.

Uzaktan çalışma uygulamalarında 
her zaman bir ‘denge’ eylemine 
ihtiyaç duyulacağını belirten 
analistler, uzaktan çalışmanın 
teknoloji, sistem ve süreçlerden 
daha fazlasıyla benimsenmesi 
gerektiğini düşünüyor. Bunun 
da insan faktörünü tartmak ve 
çalışanları bunu etkin bir şekilde 
yapmanın esasları konusunda 
eğitmekle ilgili olduğunu 
ifade ediyorlar. Şirketlere de 
gereken yaklaşım değişikliğini 
benimsemelerini ve daha 
dijitalleştirilmiş çalışma şekli için 
kendilerini yeniden inşa etmelerini 
öneriyorlar.

COVID-19’un etkileri yavaş yavaş azalırken yeni bir çalışma ortamına nasıl 
geçiş yapılacağı, uzaktan çalışma modelinin başarısına etki edecek.

Uzaktan çalışmanın başarısı
esnekliğin nasıl benimsendiğine bağlı olacak
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Çoklu bulut stratejileri, kuruluşların 
uzun vadeli BT yol haritalarının en 
güçlü parçası olarak ortaya çıkıyor. 
İngiltere ve ABD’de bulut satın 
alma karar verme yetkisine sahip 
500 profesyonelin araştırıldığı bir 
çalışma, sektörün net bir resmini 
sunuyor ve şirketlerin bulut 
hizmetlerine yaptığı yatırımların 
geçtiğimiz yıl içinde nasıl değiştiğini 
gösteriyor.

Çalışmaya göre, fiyatlandırma veya 
satıcı teşviklerinden daha fazlası ile 
güvenlik ve teknik gereksinimler, 
bulutta karar vermenin en önemli 
itici güçleri. Katılımcıların yüzde 
56’lık oranıyla yarısından fazlası, 
bir sağlayıcı seçerken güvenlik 
hususlarının nihai karar üzerinde 
“önemli bir etkisi” olduğunu 
belirtiyor. Çoklu bulut stratejilerine 

doğru ilerleyen kuruluşlara ek 
olarak, özel bulut ortamları da 
optimum iş yükünden buluta 
yerleştirme kararları vermeye 
çalışan şirketler için önemini 
koruyor.

Ankete katılanların profesyonellerin 
yüzde 46’lık kesimiyle yaklaşık 
yarısı, geçen yıl içinde yeni bir 
sağlayıcı veya platform seçtiklerini 
belirtirken dörtte birinden fazlası 
(%26) ise son altı ayda bulut 
sağlayıcısını değiştirdiğini bildirdi. 
Yüzde 1’lik bir kesimin aynı bulut 
sağlayıcısına veya platformuna 
sahip olmasına karşın, şu anda 
katılımcıların yüzde 42’si çoklu 
bulut stratejisi izliyor. Özel bulut 
kullanıcılarının yüzde 80 oranıyla 
çoğunluğu, özel bulut ortamını 
kullanmalarının nedeni olarak daha 

iyi bilgi güvenliğini işaret ediyor. 
Sağlık kuruluşlarının yüzde 89’u ve 
kamu sektörü katılımcılarının yüzde 
81’i önümüzdeki beş yıl içinde özel 
buluta ihtiyaç duymaya devam 
edeceklerini ifade ediyor.

Pandemi nedeniyle geçen yıl 
yaşanan büyük kesintilerden 
sonra, modern bir teknoloji 
yığınına duyulan ihtiyaç, her 
sektörde bulutun benimsenmesini 
hızlandırıyor. Şu anda piyasada 
bulunan fırsatlardan yararlanmak 
için bulut sağlayıcılarının, 
kuruluşların karmaşık güvenlik ve 
eski iş yükü ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekiyor. Doğru iş ortağıyla 
şirketler, dönüşüm hedeflerine 
ulaşmak için bulutun gücünden 
yararlanmayı tercih ediyor.

Kuruluşlar BT iş yükleri için doğru bulut stratejisine yatırım yapmayı 
önceliklendiriyor. Bu da bulut pazarındaki sağlayıcıların rekabetini artırıyor. 

Çoklu bulut stratejileri
bulutun geleceğine hükmedecek
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Günlük operasyonlarda ve uzun 
vadeli stratejik planlamada 
teknolojinin önemi arttıkça yüksek 
kaliteli ve kullanılabilirlikli teknik 
desteğe duyulan ihtiyaç da artıyor. 
Kurumlar, müşterileriyle bağlantıda 
kalmak ve iş gücünü üretken 
tutmak için teknolojiye daha fazla 
güvendiğinden, yardım masası 
çok yüksek düzeyde çalışmak ve 
daha geniş bir yelpazedeki destek 
sorunlarıyla uğraşmak durumunda 
kalıyor.

CompTIA tarafından yapılan bir 
çalışma ise şirketlerin yapay zeka, 
siber güvenlik, uzaktan çalışma 
ve bulut bilişim gibi teknolojilere 
olan güvenlerini artırdıkça, 
yardım masası uzmanlarının yeni 
sorumluluklar üstlendiğini ve yeni 
beceriler eklendiğini ortaya çıkardı.
Teknik destek talebinin en çok 

hangi alanlarda arttığı sorulan 
katılımcılar siber güvenlik, ağların 
güvenliği, uzaktan çalışma ve 
evden çalışma ile mobil cihaz 
sorunları ve hizmet olarak 
yazılım ve bulutla ilgili durumlar 
yaşadıklarını belirtti.

Yardım masasının daha ileri 
düzeyde sorumluluklar almasıyla 
birlikte kuruluşların personelinden 
beklediği beceriler de artıyor. 
Kritik veya çok önemli olan 
teknoloji becerilerine yönelik 
soruda ankete katılanlar siber 
güvenlik, yazılım, ağ desteği, 
işletim sistemleri, donanım, bulut/
SaaS ve mobil cihazlar yanıtını 
verdi. Uzmanlara göre bu değişim, 
yardım masası çalışanlarının 
becerilerini genişleterek onları 
kariyer geliştirme seçeneği için 
hazırlıyor.

Yapay zeka (AI) ve otomasyon, 
yardım masası işlemlerinde 
giderek daha sık kullanılıyor. AI için 
kullanımlar; istekleri sınıflandırma 
ve yönlendirme, sohbet robotları, 
ticket’lardaki kalıpları bulma 
ve bilgi tabanını düzenlemeyi 
içeriyor. Otomasyon ise durum 
güncellemeleri, oturum açma, 
ticket takibi, parola sıfırlama ve 
varlık yükseltme bildirimlerinde 
yardımcı oluyor.

CompTIA’ya göre yapay zeka 
ve otomasyon, yardım masası 
teknisyenlerinin yerini almıyor. Bu 
süreçlerin otomatikleştirilmesi 
daha değerli şeyler yapmak için 
personellere daha fazla vakit 
sunuyor. Bu sayede rutin görevlerin 
yükü azaltılarak çalışanlar daha 
karmaşık konulara odaklanabiliyor.

CompTIA yapay zeka, siber güvenlik, uzaktan çalışma ve bulut bilişim 
daha yaygın hale geldikçe yardım masası sorumluluklarının arttığını 
tespit etti.

yardım masasının
sorumluluklarını artırdı

Teknolojik gelişmeler
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Kaspersky’ye göre, cihaz 
güncellemeler yalnızca yeni 
işlevler getirmek ve hataları 
düzeltmekle kalmıyor, aynı 
zamanda güvenlik açıklarını da 
gideriyor. Ayrıca, bir güvenlik 
güncellemesi yayınlandığında, 
kötü niyetli siber aktörler bu 
sorunlara hakim oluyor. Bu nedenle 
de kurumsal güvenlik için yama 
yönetimi gerekli bir hal alıyor. 

Kaspersky’nin çalışanların cihaz 
güncellemelerine yönelik tutum ve 
alışkanlıklarını inceleyen yeni bir 
araştırması ise çalışanların yüzde 
23’ünün daha önce BT personeliyle 
iş cihazlarını güncellemenin 
önemi veya sıklığı konusunda 
bir anlaşmazlık yaşadığını ortaya 
koyuyor. Burada ilginç nokta şu 
ki; BT ekipleri cihaz güncelleme 
konusunda personelin üçte ikisinin 
(%64) belirli yazılımlar veya işletim 
sistemleri için güncelleme adımını 
atlamasına izin veriyor. Çalışma, 
bazı personelin iş cihazlarını 
güncelleme konusunda isteksiz 

olduğunu da gösteriyor. Bu, şirket 
ağında savunmasız bilgisayarlar, 
dizüstü bilgisayarlar ve akıllı 
telefonlar olduğu anlamına geliyor.

Araştırma, çalışanların güncelleme 
için harcanan zamanın 
üretkenliklerini etkileyeceğinden 
korktukları için bu adımı atlamaya 
eğimli olduğunu da ortaya 
koyuyor. Öyle ki ankete katılanların 
yarısından fazlasının güncellemeler 
nedeniyle dikkati dağılıyor: 
Yüzde 43’ü güncelleme sırasında 
işlerine ara verirken yüzde 8’i 
güncellemenin tamamlanmasını 
bekliyor. Zorluklar kurulum 
aşamasında bitmiyor çünkü 
çalışanların yüzde 36’sı yazılımın 
yeni sürümlerini öğrenmenin, 
işlerini aksatan bir zaman kaybı 
olduğunu düşünüyor.

Çalışanları düzenli olarak 
güncellemeleri yüklemeye 
teşvik etmesine yardımcı olmak 
için Kaspersky BT uzmanlarına 
şunları öneriyor:

● Güncellenen yazılımın nasıl 
kullanılacağına ilişkin talimatlar 
veya video dersleri hazırlamak.

● Herhangi bir sorun durumunda 
çalışanların ulaşabileceği kişiler için 
iletişim sağlamak.

● Personeli, zamanında 
güncellemelerin önemi ve siber 
suçlular yama uygulanmamış 
güvenlik sorunlarından faydalanırsa 
verilerinde ve şirketin varlıklarında 
nelerin yanlış gidebileceği 
konusunda bilgilendirmek.

● Çalışanları, güncellemeleri 
uzun süre ertelerlerse acil 
görevler üzerindeyken cihazlarının 
otomatik olarak güncellenebileceği 
ve yeniden başlatılabileceği 
konusunda uyarmak.

● Bu konuyu kapsayan bir güvenlik 
bilinci eğitimi uygulamak.

BT departmanları güvenlik üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, çalışanları 
cihaz güncellemelerini tamamlama konusunda zorlamıyor.

Güncellenmeyen cihazlar
güvenlik açıklarını artıyor
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Bir güvenlik analitiği şirketi 
tarafından yapılan çalışmada, 
kuruluşların yüzde 81’i pandeminin 
bulut zaman çizelgelerini ve 
planlarını hızlandırdığını dile 
getirdi. Bu şirketler arasında, 
uygulamalarının/iş yüklerinin 
yüzde 75’inden fazlasını buluta 
taşımayı planlayanların sayısında 
yüzde 200’lük bir artış oldu. Aynı 
zamanda şirketlerin yüzde 86’sı yeni 
uygulamalar için karar süreçlerine 
bulut seçeneklerini yerleştirirken 
yüzde 40’tan fazlası ilk seçenek 
olarak bulutu tercih etti. Çalışmada 
düzenlemelerin, risklerin ve bulut 
bilişimin yaygınlaşmasıyla BT 
karmaşıklığının arttığı bir zamanda 
bile, kuruluşların işlerini dönüştürmek 
için harekete geçtiği vurgulandı.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer 
ilginç bulgu da kuruluşların yaklaşık 
dörtte birinin değişim fırtınasını 
sadece atlatmakla kalmayıp, 

bunu geleceği inşa etmek için bir 
fırsata dönüştürmüş olmaları idi. 
Araştırmayı düzenleyen şirket, 
yüksek performanslı olarak kabul 
edilen kuruluşların yüzde 22’sini 
“Cloud Evangelists” olarak belirledi 
ve bu şirketleri bulut ve bulut 
tabanlı güvenlik kontrollerini yüksek 
benimseme oranlarına sahip 
işletmeler olarak nitelendirdi. Bu 
kuruluşların yaklaşık yüzde 80’inde 
bulut için güvenlik harcamalarında 
bir artış görülürken, güvenliklerini 
dönüştürenler de önemli 
değişiklikler yaptı. Şirketlerin yüzde 
40’tan fazlası, bulut iş yüklerine 
yönelik saldırıları tespit etmek ve 
bunlara yanıt vermek için otomatik 
güvenlik süreçleri uyguladı. 
Yarısından fazlası SOC için bulut 
güvenliği eğitimi başlattı ve yüzde 
36’sı güvenlik için bünyesine yeni 
personeller dahil etti. Yaklaşık 
yüzde 90’ı ise kuruluşlarında genel 
bulut güvenliği harcamalarının 

önümüzdeki 12 ay içinde 
artacağına inanıyor.

Araştırmanın sahibi şirkete göre, 
benimsenen her şey dahil yaklaşımı, 
kuruluşların değişime ayak 
uydurmasına izin vermekle kalmadı, 
aynı zamanda işletmenin genel olarak 
operasyonel gücünü de olumlu yönde 
etkiledi. Kurumların yüzde 50’den 
fazlası bu güvenlik değişikliklerinin 
uygulama geliştirme ve devreye alma 
hızını artırdığını ve yüzde 62’si yeni 
teknolojileri benimseme yeteneğini 
kolaylaştırdığını belirtti. Son olarak, 
yüzde 56’sı bulut iş yüklerinde 
güvenlik görünürlüğüne “yüksek 
güven” verdi.

Şirketlerin yüzde 24’ü, bulut 
bilişimin benimsenmesinin güvenlik 
görünürlüğü sağlamada mevcut 
araçların sınırlamalarını açığa 
çıkardığı konusunda ise hemfikir 
olduğunu bildirdi.

Küresel salgın ve uzaktan çalışmadaki artış, buluta öncelik veren 
kuruluşların sayıca, şirket içi kuruluşlardan daha fazla olmasıyla buluta 
geçişi hızlandırdı.

bulut bilişim planlarını
hızlandırdı

Şirketler
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2009 yılında otonom araç 
geliştirme çalışmalarına başlayan 
Google’ın “X” adlı araştırma 
laboratuvarı, başlangıçta Project 
Chauffeur kod adı altında faaliyet 
gösterdi ve yedi yıl sonra “Waymo” 
olarak bağımsız bir şirkete dönüştü. 
Otonom araçlar için son teknoloji 
yapay zeka yazılımı geliştiren 
Waymo, sadece algoritmaları 
oluşturmakla kalmıyor, aynı 
zamanda onları eğitiyor. Girişimin 
AI navigasyon sistemi ise simüle 
edilmiş eğitim koşularında bugüne 
dek on milyarlarca sanal mil kat etti.

Kendi donanımını da geliştiren 
Waymo, bünyesinde bu zamana 
kadar birden fazla nesil lidar 
sensörü ve radar cihazı tasarladı. 
Buna ek olarak, temizleme 
mekanizmaları gibi yardımcı 
bileşenler ve otonom kamyonların 
dönüşleri daha sorunsuz 
yapmasına yardımcı olmak için 
hareket kontrolleri gibi araca özel 

sistemler de üretiyor. Odak noktası 
oldukça geniş olan Waymo otonom 
taksi hizmetinin yanı sıra, otonom 
kamyonlar için araç üreticileriyle 
birlikte çalışıyor.

Waymo’nun son finansman 
turundan aldığı 2,5 milyar dolar 
yatırım, otonom taksi hizmetini 
daha fazla alana genişletme 
olasılığını artırıyor. Otonom 
taksi hizmetini ölçeklendirme 
hedefine paralel olarak Waymo, 
sürücüsüz kamyonlar için 
yeni doğmakta olan pazarı da 
hedefliyor. Alphabet birimi, 
taksileri için oluşturduğu yapay 
zeka ve sensör teknolojilerinin 
bazı modifikasyonlarla da olsa, 
daha büyük ticari araçlara da 
uygulanabilmesinin avantajından 
yararlanıyor.

Otonom araç pazarında artan 
rekabet içerisinde Waymo’nun en 
büyük rakiplerinden biri, kendisi 

gibi dış yatırımcılardan milyarlarca 
dolar fon toplayan General Motors 
Co.’nun Cruise birimidir. Cruise 
yakın zamanda, pedalları olmayan 
Origin otonom servislerinin yakında 
piyasaya sürülmesini desteklemek 
için ana GM’den 5 milyar dolarlık 
kredi hattı sağlamıştı. Intel Corp.’un 
Mobileye birimi ise Waymo’nun bir 
başka potansiyel rakibidir. Park 
etme gibi görevleri otomatikleştiren 
sürücü destek sistemleri için çipler 
üreten birim, sonunda tamamen 
otonom sürüşü mümkün kılacak 
teknolojiler geliştiriyor. Mobileye, 
otonom araç navigasyonunu 
desteklemek için önemli miktarda 
harita verisi toplamasına yardımcı 
olan otomobil üreticileriyle 
kapsamlı ortaklıklar sürdürürken 
Cruise de Origin servislerini üreten 
ana şirketi GM’in otomobil üretim 
altyapısına ve bilgi birikimine 
erişebiliyor.

Alphabet’in Waymo LLC birimi, otonom araçlar geliştirmek için ana şirketinden 
ve 12 dış yatırımcıdan 2,5 milyar dolar kaynak topladığını açıkladı.

2,5 milyar dolarlık yatırım
Alphabet’in şirketine otonom araçlar için
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Müşterilerine her zaman en iyi 
ve en kaliteli hizmeti sunabilmek 
amacıyla altyapı çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden Turkcell, 
salgın dönemini de kapsayan son 
bir yılda güçlü 4.5G altyapısını 
yüzde 50’den fazla genişleterek 
rekor kırdı. Aynı zamanda verimli 
spektrum kullanma kabiliyetini 
3 katına çıkaran Turkcell’in 
bu çalışmaları, müşterilerinin 
ölçümlediği 4.5G hızlarına da yüzde 
40’tan fazla artış olarak yansıdı.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına 
en uygun çözümü sağlamak 
amacıyla son bir yılda altyapıda 
rekor seviyede büyüdüklerine 
dikkat çeken Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 

şöyle konuştu: “Dünyanın en 
çekici ülkesi Türkiye’nin her 
köşesinde, karada, havada, 
denizde müşterilerimize hızlı ve 
kaliteli çekim gücümüzle üstün 
kalitede iletişim hizmeti sunmak 
için yatırımlarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Gelişmiş yeteneklerle 
donattığımız şebekemiz, müşteri 
ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi 
sağlayarak eşsiz bir deneyim 
sunuyor. Bu sayede 4.5G’de 1.6 
Gbps ve fiber erişimde ise 10 
Gbps’lik kapasiteyi müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Değişen koşullarla 
birlikte artan talepleri başarıyla 
karşılayabilmek için ülke çapında 
özel donanımlı ve uzman 1.300 
kişilik saha ekibimizle 7/24 hizmet 
veriyoruz. İster deniz kenarında 
isterse yaylada olsun, Türkiye’nin 

dört bir yanında her bir müşterimize 
en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak 
için şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.” 

Turkcell altyapısıyla bu yaz 
da her yer ‘Çok Çekici’ 
Turkcell’in Türkiye’nin her 
köşesindeki üstün çekim 
gücüne vurgu yapan ‘Çok Çekici’ 
kampanyasının dördüncü filmi, 
yaz mevsimine duyulan özlemi 
anlatıyor. Filmde, Babadağ-
Ölüdeniz arası 1.700 metre 
yükseklikte gerçekleşen yamaç 
paraşütü atlayışı esnasında 
Turkcell’in güçlü şebeke altyapısı 
üzerinden kesintisiz canlı yayın 
yapılıyor.

Salgın koşullarındaki normalleşmeye bağlı olarak özellikle tatil 
bölgelerinde yoğunlaşan nüfusu öngören Turkcell, kesintisiz iletişim 
ayrıcalığı için altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

üstün kalitede hizmet sunuyor
Turkcell güçlü altyapısıyla her yerde
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Ericsson Mobilite Raporu’nun 20. 
baskısında yer alan tahmin, 5G’nin 
2026’nın sonuna kadar 3.5 milyar 
5G aboneliği ve yüzde 60’lık bir 
5G nüfus kapsamı tahmini ile tüm 
zamanların en hızlı benimsenen 
mobil nesli olma olasılığını 
güçlendiriyor. Yeni kullanıcı 
davranışlarının geliştiğini söyleyen 
Ericsson, 4G LTE kullanıcılarına 
kıyasla, 5G kullanıcılarının haftada 
3,5 saatini yüksek kaliteli video 
izleyerek ve 2,5 saatini AR 
uygulamaları kullanarak geçirdiğini 
berlitiyor.

5G’nin aynı zaman çizelgesinde 
4G LTE’den iki yıl önce bir milyar 
aboneliği aşması bekleniyor. Bunun 
arkasındaki faktörler arasında 
Çin’in 5G’ye erken taahhüdü ve 5G 
cihazlarının erken kullanılabilirliği 

ile satın alınabilirliğinin artması 
yer alıyor. Çin, ABD ve Güney Kore 
gibi öncü pazarlarda hızlanan 
sunumlar ve kapsama alanının 
genişlemesinin de aboneliklerin 
artmasında etkili olduğu belirtiliyor.

“Artık gelişmiş kullanım 
durumlarının 5G vaadini 
gerçekleştirme ve yerine 
getirme zamanı.” yorumunda 
bulunan Ericsson, işletmelerin 
ve toplumların 5G destekli 
dijitalleşmenin kritik bir rol oynadığı 
pandemi sonrası bir dünyaya da 
hazırlandığını vurguluyor.

Akıllı telefonlar ve video, yıldan 
yıla büyümeye devam eden mobil 
veri trafiğini yönlendiriyor. Sabit 
kablosuz erişimin oluşturduğu 
trafik hariç, 2020 sonunda ayda 

49 eksabaytı aşan küresel mobil 
veri trafiğinin 2026’da ayda 237 
eksabayta ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Şu anda bu trafiğin yüzde 
95’ini oluşturan akıllı telefonlar 
her zamankinden daha fazla veri 
tüketiyor. Küresel olarak, akıllı 
telefon başına ortalama kullanım 
artık ayda 10 GB’ı aşıyor ve 
2026’nın sonunda ayda 35 GB’a 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bir diğer büyük itici faktör ise 
NB-IoT ve Cat-M bağlantılarının 
2021’de yaklaşık yüzde 80 artarak 
330 milyon bağlantıya ulaşacağı 
tahmin edilen IoT teknolojileridir. 
Ericsson 2026’da bu teknolojilerin 
tüm hücresel IoT bağlantılarının 
yüzde 46’sını oluşturacağını 
öngörüyor.

Ericsson, her gün ortalama bir milyon yeni abonelikle belirlenen 5G mobil 
aboneliklerinin 2021’in sonunda yarım milyarı aşacağını tahmin ediyor.

yarım milyarı aşacak
5G mobil abonelikleri yıl sonunda
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Kuantum mekaniğinin 
kurallarını kapsayan yeni nesil 
bilgisayar mimarisi kuantum 
hesaplama, klasik bilgisayarların 
yapabileceğinden çok daha fazla ve 
yoğunluktaki bilgileri işleyebilme, 
depolayabilme ve çalıştırabilme 
yetenekleri bakımından yüksek 
düzeyde potansiyele sahip. Klasik 
bilgisayarlar bilgiyi “bitler” olarak 
depolarken kuantum bilgisayarlar 
bilgiyi aynı anda sıfır, bir veya her 
iki durum olabilen “kübitler” olarak 
depoluyor. Söz konusu kabiliyet de 
bu bilgisayarları günümüzün en 
güçlü süper bilgisayarlarından bile 
çok daha hızlı hale getiriyor.

Kuantum hesaplama hedefini 
hayata geçirmek isteyen Google 
da ilk kuantum veri merkezini, 
kuantum donanımı araştırma 
laboratuvarlarını ve kuantum 

işlemci çipi üretim tesislerini 
barındıran yeni Quantum AI 
Kampüsü’nü kurdu. California’daki 
kampüsün tanıtıldığı sanal Google 
I/O geliştirici konferansında 
teknoloji devi, çalışan kuantum 
bilgisayarını 2029’a kadar 
tamamlayacağını açıkladı. Şirket 
sürdürülebilir enerji, emisyonları 
azaltma, dünyanın artan nüfusunu 
besleme ve daha yararlı yapay zeka 
geliştirme konusunda dünyanın 
en acil sorunlarından bazılarına 
yönelik çözümleri hızlandıracağını 
da ekledi.

Google’da kuantum mühendisi 
olarak görev yapan baş mühendis 
Eric Lucero, lansmanda şirketin 
kuantum bilgisayarını 2030’dan 
önce sunmayı planladığını söyledi. 
Kuantum bilgisayara yüklenecek 
ilk görevlerden bazıları ise daha 

enerji verimli piller yapmak, gübre 
yapmak için çevre dostu süreçler 
geliştirmek ve daha hedefli ilaçlar 
oluşturmak olacak. Lucero, tüm 
bunların nasıl gerçekleşeceğini 
şöyle anlattı: “Hata düzeltmeli bir 
kuantum bilgisayarla moleküllerin 
nasıl davrandığını ve etkileşime 
girdiğini simüle edebileceğiz. 
Böylece pahalı gerçek yaşam 
prototiplerine yatırım yapmadan 
önce yeni kimyasal süreçleri ve 
yeni malzemeleri test edip icat 
edebileceğiz. Bu yeni bilgi işlem 
yetenekleri daha iyi pillerin, enerji 
açısından verimli gübrelerin ve 
hedeflenen ilaçların yanı sıra, 
geliştirilmiş optimizasyon, yeni 
AI mimarileri ve daha fazlasının 
keşfedilmesini hızlandırmaya 
yardımcı olacak.”

Google, 2029’a kadar büyük ölçekli hesaplamaları hatasız yapabilen bir 
kuantum bilgisayar geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

‘kusursuz’ kuantum bilgisayar
Google’ın hedefi
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