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Ticari müşteriler, bulut bilişim 
ve depolama altyapısına yönelik 
stratejilerini güçlendirdikçe, bulut 
hizmetlerine yapılan yatırımlar başka 
bir önemli dönüm noktasına ulaşıyor. 
IDC’nin çalışmasına göre, bu büyümenin 
önemli bir itici gücü, paylaşılan ve 
tahsis edilmiş altyapıya ilişkin bütçeleri 
içeren 12,5 milyar dolar (%68) bütçeyi 
paylaşılan bulut altyapısının oluşturması. 
Teknoloji analisti IDC’ye göre, bu alt 
kategori 2021 yılının ilk çeyreğine 
kıyasla %15,7 arttı. Özellikle paylaşılan 
bulut yatırımlarına yönelik artan taleple 
birlikte, IDC ilk kez 2022’de paylaşılan 
bulut altyapısına yapılan yatırımların 
bulut dışı yatırımları geçmesini bekliyor. 

Genel bulutlarda geleneksel veri 
merkezi bilgi işlem, depolama ekipmanı 
ve BT altyapısının satın alınmasındaki 
değişikliği ölçmek için bulut ve bulut 
dışı altyapı arasındaki yatırımları takip 
eden IDC’nin raporunda bu çeyrekte, 

bulut dışı altyapıya yapılan yatırımlar 
yıldan yıla artarak %9,8’lik bir oranla 
14,8 milyar dolara ulaştı. İşletmeler 
dijital dönüşümleri hızlandırdıkça, Mart 
2020’de salgının başlamasından bu 
yana bulut altyapısına yapılan yatırımlar 
da hızlandı. Yatırımlar, 2021’in ikinci 
çeyreğindeki yıllık %1,9’luk düşüş 
dışında 2019’un üçüncü çeyreğinden 
bu yana art arda yedi çeyrek arttı. 
2020’nin ikinci çeyreğinde %38,4 ile 
yıldan yıla en yüksek büyüme görüldü. 
2021’in 4. çeyreğinde, bulut altyapısına 
yapılan yatırımlar geçen yılın aynı 
dönemine göre %13,5 artarak 21,1 
milyar dolara ulaştı.

Bulut dışı yatırımlar da büyük bir 
pazar olmaya devam ediyor ve bulut 
yatırımlarından çok daha yavaş bir 
hızda da olsa tüm yıl boyunca büyümesi 
bekleniyor. IDC, 2022 yılının tamamı 
için bulut altyapısı yatırımlarının 2021’e 
kıyasla %22 artarak 90,2 milyar dolara 

ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, 2018’den 
bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını 
gösteriyor. Geleneksel BT altyapısına 
yapılan yatırımların da %1,8 artarak 60,7 
milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bölgesel düzeyde IDC, bulut altyapısı 
yatırımlarda yıllık büyümenin Japonya, 
Çin, ABD ve Batı Avrupa’da %20 ila %25 
aralığında artmasını bekliyor. Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Orta ve 
Doğu Avrupa’da hızlanmanın 2022’de 
%54 düşmesi bekleniyor. Analistler, bilgi 
işlem ve depolama bulut altyapısına 
yapılan yatırımların 2021 ile 2026 
arasında %14,5’lik bir YBBO’ya sahip 
olmasını bekliyor. Toplam bilgi işlem 
ve depolama altyapısı yatırımlarının 
%69,7’sini oluşturacağı 2026 yılında 
ise yatırımların 145,2 milyar dolara 
ulaşacağını tahmin ediyor. Bulut dışı 
altyapıya yapılan yatırımların da %1,2’lik 
bir YBBO’da artmasını ve 2026’da 63,1 
milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Paylaşılan bulut BT altyapısı yatırımları, bu yıl ilk kez veri merkezleri için 
geleneksel BT donanımına yapılan yatırımları geride bırakacak.

Bulut bilişim
büyük bir dönüm 
noktasına
ulaşmak üzere

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Yakın tarihli bir anket, mevcut RPA 
(robotik süreç otomasyonu) çözümlerini, 
RPA kullanıcılarının karşılaştığı mevcut 
engelleri, bireylerin şu anda RPA 
teknolojilerini ne şekilde ve ne kadar 
kullandıklarını daha iyi anlamak için 
RPA kullanıcılarının ve BT ekiplerinin 
bakış açılarını topladı. Raporda, RPA 
endüstrisinde inanılmaz bir büyüme 
olduğu tespit edildi. Ankete katılanların 
%67’sinin geçen yıl RPA teknolojisine 
yatırım yaptığını belirtirken, katılımcıların 
%81’i de gelecek yıl RPA’e yatırım 
yapmayı planladığını bildirdi. RPA 
teknolojisinin kullanımındaki bu artan 
büyüme heyecan verici olsa da anket, 
mevcut teknolojiyle ilgili bariz bir 
memnuniyetsizliği de ortaya çıkardı. 

Katılımcıların %69’u mevcut RPA’lerinde 
haftada en az bir kez bozuk botlarla 
karşılaştığını aktarsa da %65’lik bir 
kesim kullanıma dayalı fiyatlandırmadan 
yararlanacaklarını düşünüyor..

Anket, mevcut RPA kullanıcılarının 
yaşadığı memnuniyetsizliğe ek olarak, 
çoğu kişinin ihtiyaçlarına en uygun 
RPA teknolojisini bile kullanmadığını 
da ortaya koydu. Ankete katılanların 
%34’ü RPA’in birincil değerinin mevcut 
duruma uyum sağlayarak teknolojinin 
gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
olduğunu söylüyor. Ayrıca %22’si gelişen 
işleme ihtiyaçlarını, ölçeklendirme 
ve karşılama yeteneği olduğunu 
belirtiyor. Bu durum, açık kaynak 

teknolojisinden yararlanacak teknoloji 
liderlerinin %56’sını temsil ediyor ancak 
katılımcıların %81’i RPA teknolojilerinin 
%50 veya daha azının açık kaynak 
olduğunu söylüyor. 

Anketin sonuçları, özellikle şirketlerin 
büyümesini ve başarısını sağlamak 
için RPA’in endüstriler arasında artan 
popülaritesini vurguluyor. Ancak 
anketten elde edilen sonuçlar, bireylerin 
kullandığı çözümlerin açıkça işe 
yaramadığını da gösteriyor. Bu nedenle, 
teknoloji liderleri tüketici standartlarını 
karşılayan daha güçlü, daha güvenilir 
ve uygun fiyatlı teknolojiye geçmek 
istediklerini bildiriyor.

BT liderlerinin %81’i gelecek yıl RPA’e yatırım yapmayı planladığını bildirse de 
ihtiyaçlarına en uygun RPA teknolojisini bulma ve kullanma konusunda zorluk 
çekiyorlar.

BT ekiplerinin %81’i
gelecek yıl RPA’e yatırım yapacak
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CIO’lar, pandemi döneminde yeni 
dijital stratejilerin dönüşümünün ve 
entegrasyonunun arkasındaki itici güç 
olarak bulunuyordu. Artık kuruluşlar 
yeni iş modellerine yerleşerek BT 
liderlerinin aktif olarak operasyonel 
mükemmelliği öncelikleri haline getirdiği 
bir yönetişim aşamasına geçtiler. “2022 
State of the CIO” adlı bir araştırma, 
BT önceliklerindeki değişimin ve 
CIO’ların siber güvenliğin sağlanması 
ile operasyonel verimliliğin artırılmasına 
artan katılımının altını çiziyor. BT 
önceliklerindeki değişimi onaylayan 
BT liderlerinden ve iş kolu (LOB) 

katılımcılarından gelen girdileri ortaya 
koyan rapora göre, CIO’ların %84’ü 2021 
yılındaki %81’lik orana kıyasla şu anda 
güvenlik yönetimi, BT operasyonlarını 
iyileştirme vb. işlevsel faaliyetlere 
odaklanıyor.   

CIO faaliyetleri
CIO’lar önümüzdeki üç yıl içinde 
önceliklerinde başka bir değişiklik 
bekliyor. Ankete katılanların %73’ü, iş 
inovasyonunu desteklemek, iş stratejisi 
geliştirmek ve rekabetçi farklılaşma 
fırsatlarını belirlemek gibi iş stratejisi 
faaliyetlerini hızlandırmayı planlıyor. 

Ancak, altyapı ve uygulamaların 
modernizasyonu gibi dönüşüm 
faaliyetleri, CIO’ların yetkisinin önemli bir 
parçası olmaya devam edecek. 

İnovasyona öncülük eden 
CIO’lar 
Rapora göre, CIO’lar önde gelen 
bir liderlik profilini sürdürüyor ve 
inovasyonu tanımlamada ve öncülük 
etmede çok önemli bir role sahip 
olmaya devam ediyor. CIO’ların %74’ü 
pandemi sırasındaki çabalarının CIO 
rolünün görünürlüğünü artırdığına 
ve öyle kalacağına inanıyor. LOB’nin 

CIO’ların %84’ü 2021 yılındaki %81’lik orana kıyasla şu anda güvenlik yönetimi, BT 
operasyonlarını iyileştirme vb. işlevsel faaliyetlere odaklanıyor.

CIO’ların odağı
güvenlik yönetimi ve
BT operasyonlarını iyileştirmek
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%78’i ise odaktaki kaymaya rağmen 
CIO’ların yükseltilmiş statüsünün devam 
etmesi konusunda hemfikir görünüyor. 
CIO’lar, vurgu yönetişim ve operasyonel 
mükemmellik üzerinde olacak olsa da 
inovasyon liderleri olarak kabul ediliyor. 
CIO’ların %86’sı, rollerinin daha dijital ve 
yenilik odaklı olduğuna inanırken, %85’i 
işletmedeki meslektaşlarına kıyasla 
önde gelen dijital dönüşüm girişimlerine 
daha fazla odaklandıklarına inanıyor.  
Bununla birlikte ankete katılanların 
%49’u, artan siber güvenlik korumalarını 
bu yıl yatırımları artıracak en önemli iş 
girişimleri olarak vurguluyor. Ankete 
katılanların %45’i, bu yıl BT yatırımı talep 
eden en iyi teknoloji girişimi olarak 
güvenlik ve risk yönetimini belirtiyor. 
Güvenlik girişimleri dışında BT liderlerinin 
%46’sı operasyonel verimliliği artırma 
çabalarına odaklanıyor. Otomasyon ve 
entegrasyonu içeren iş süreci dönüşümü, 
katılımcıların %41’i için bir başka odak 
alanı olurken, %42’si müşteri deneyiminin 
iyileştirilmesine dikkat çekiyor. Aynı 
zamanda %27’si CIO gündeminin en 
üst sıralarında çalışan verimliliğini 
savunuyor. Güvenlik ve risk yönetimi 
teknolojilerine yapılan yatırımların yanı 

sıra, CIO’lar veri/iş analitiği, uygulamaları 
modernleştirme, eski sistemler, müşteri 
deneyimi ve bulut geçişine odaklanmayı 
planlıyor. Önümüzdeki yıl boyunca, CIO’lar 
teknoloji girişimleri alanında daha fazla 
sürece dahil olmayı bekliyor. Bunlar; 
siber güvenlik, veri gizliliği/uyumluluğu, 
veri analizi, fiziksel güvenlik, çoklu bulut 
yönetimi, tedarik zinciri ve bulut geçişi.

Stratejik danışmanlar ve 
ortaklar olarak CIO’lar 
İş katılımcılarının %58’i, CIO’ları proaktif 
olarak iş fırsatlarını tanımlayabilen 
ve önerilerde bulunabilen stratejik 
danışmanlar olarak gördüğünden, 
CIO’lar teknoloji kararlarında gezinmek 
için başvurulan kaynak haline geldi. 
LOB katılımcılarının %21’i, teknoloji 
seçimi konusunda tavsiye ve rehberlik 
sağlamak için CIO’ları danışman olarak 
görüyor. Ancak, yalnızca %4’ü CIO’ları 
teknoloji tedarikinde işlerini yapan 
özerk oyuncular olarak görüyor. Gelir 
sorumluluğu da CIO iş tanımının bir 
parçası haline geliyor. 2022’de BT 
liderlerinin %65’i, rollerinin bir parçası 
olarak bir tür gelir yaratma girişimine 
odaklandıklarını söylüyori. 

Yeni iş modelini güçlendiren 
CIO’lar 
CIO’ların uzaktan ve hibrit çalışma 
modellerini güçlendirmede de rolleri 
bulunuyor. Ankete yanıt veren CIO’ların 
%44’ü, en son teknolojileri kullanarak 
hibrit çalışmayı geliştirme çabalarını 
artırmak için sosyo-ekonomik 
faktörleri gösteriyor. İş gücünün daha 
fazla dağıtılmış doğası nedeniyle, 
BT organizasyonu tarafından 
yönetilen self servis BT için güçlü 
bir baskı bulunuyor ve katılımcıların 
%74’ü uzaktan ve hibrit çalışmanın 
uygulanmasının ve desteklenmesinin 
BT destek personeli ve hizmetlerine 
zarar verdiğini belirtiyor.

Sonuç olarak CIO’lar, yeni teknoloji 
yatırımları başlattı ve vaadedilen 
iş sonuçlarını gerçekleştirdi. BT 
yönetimine yeniden odaklanmaya 
başladıklarında, teknoloji odaklı 
iş dünyasının bir parçası olan bir 
değişim olarak görülmelidir. Böylelikle 
CIO’lar iş dönüşümüne öncülük 
etmede önemli bir rol oynamaya 
devam edecek.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı



GÜNCEL

AĞUSTOS 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ7 

5G teknolojisinin test uygulaması  
İstanbul Havalimanı’nda başlatıldı. Bu 
kapsamda havalimanında düzenlenen 
“Türkiye’nin 5G Yolculuğu” başlıklı 
etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün 
sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki 
gelişmeler de yakından takip ettiklerini, 
Türkiye’yi çağın ötesindeki yeniliklerle 
buluşturmak için büyük bir çaba 
gösterdiklerini söyledi.

Ulaştırmada olduğu gibi Türkiye’nin 
haberleşme altyapısını da devlet 
aklıyla planladıklarını, akademik ve 
bilimsel zeminde değerlendirdiklerini, 
kamu-özel sektör iş birlikleriyle 
hayata geçirdiklerini dile getiren 
Karaismailoğlu, sözünü verdikleri tüm 

çalışmaları hayata geçirdikleri, 5G’nin 
de bunlardan birisi olduğunu anlattı. 
Hedeflerinin 5G’de dünya ile rekabet 
edecek hızı sunmak olduğunu aktaran 
Karaismailoğlu, “5G, bağlantılı araçlar, 
artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video 
ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını 
mümkün kılarak hem profesyonel hem 
de kişisel yaşamlarımızı tamamen 
yeniden şekillendirecek.” diye konuştu.

Türkiye’nin 5G teknolojisinde önemli ve 
ciddi atılım stratejilerine sahip olarak 
yoluna devam edeceğini dile getiren 
Karaismailoğlu, bu teknolojinin elektronik 
haberleşme sektörünü şu anki ses, veri 
ve görüntü iletiminden ileri bir boyuta 
taşıyacağını, makineler arası iletişim, 
yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, 

makine öğrenmesi ve robotik gibi pek 
çok alanda yenilikler getireceğini anlattı.

Karaismailoğlu, “5G’deki düşük gecikme 
süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve 
akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye 
duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması 
kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, 
enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence 
gibi birçok alanda dijital dönüşümü 
hızlandırarak yenilikçi uygulamaların 
geliştirilmesi ve kullanılmasında etken 
olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Otonom araçları uzaktan 
kullandı
Törenin ardından İstanbul 
Havalimanı’na kurulan 5G 
deneyimleme alanına geçen Bakan 

İstanbul Havalimanı’nda kurulu olan 5G servisi, telefonu 5G destekli olan ve 5G’ye 
abone olmuş abonelerin kullanımına sunulacak.

Türkiye’nin 5G yolculuğu
İstanbul Havalimanı’ndan başladı
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Karaismailoğlu, burada GSM operatörleri 
tarafından kurulan stantlarda 5G 
teknolojisini deneyimledi. Karaismailoğlu, 
Turkcell standında yetkililerden bilgi 
alarak yapay zeka sayesinde Turkcell 
Uzaktan Sürüş Merkezi ile 5G altyapısı 
üzerinden iletişim kuran yarı otonom 
araçları test etti. Araçta bulunan 
ekranlardan Turkcell Kartal Plaza’da 
bulunan otonom otomobili kullanan 
Karaismailoğlu, Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Ataç Tansuğ ile 5G üzerinden 
görüntülü görüştü.

Turkcell Genel Müdürü Erkan: 
5G’ye geçişin ‘yerli ve milli’ 
imkanlarla yapılmasını önemli 
buluyoruz
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 
etkinlikteki konuşmasında, 5 yıldır bir 
yandan da 5G konusunda çalıştıklarını 
belirterek, “5G’de de öncülüğümüzü 

sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda 
elimizi taşın altına koyuyoruz ve 
yüksek yerlilik oranlarına sahip 5G 
teknolojilerine geçişte de ‘babayiğit’ 
olmaya adayız.” dedi.

5G’de yüksek yerliliğin önemine işaret 
eden Erkan, şunları söyledi:

“Yüksek yerlilik oranımız ve AR-GE 
gücümüz sayesinde geliştirdiğimiz 
global ve yerel pilot uygulamalarla 5G 
konusunda da öncülük ediyoruz. Teknoloji 
alanında yerli ve mili ekosistemin gelişimi 
için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunun 
yanında dünya çapında önemli otoriteler 
ve büyük kuruluşlarda 5G standartlarının 
oluşturulmasında aktif rol alarak katkı 
sağlıyoruz.

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği 
(NGMN) tarafından küresel telekom 

şirketlerinin de iş birliğinde yürütülen 
5G deneme projelerine liderlik ettik. 
Güçlendirilmiş 5G deneyimi yaşatacak 
yeni nesil Temel Şebeke mimarisi 
üzerinde gerçekleştirdiğimiz testlerle 5G 
standartlarının oluşturulmasına katkılar 
sunuyoruz.

Türkiye’nin 5G yolculuğunda yerli 
ve millilik konusunu sadece altyapı 
anlamında değil, tüm 5G ekosistemini 
kapsayacak şekilde değerlendiriyoruz. 
Bu anlamda süreç boyunca yeni 
kullanım alanlarının keşfedilmesine ve 
yerli çözüm ve uygulama örneklerinin 
artırılmasına odaklanmanın doğru bir 
strateji olacağına inanıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi 
çerçevesinde 5G’ye geçişin yerli ve 
milli imkanlarla yapılmasını önemli 
buluyoruz.”



Pandeminin etkisiyle 
kurumların da müşteriler 
kadar farkındalığının 
arttığını söyleyen Türk 
Hava Yolları Teknoloji 
Genel Müdürü Dr. Kerem 
Kızıltunç, “Yeni müşteri 
hikayelerinin artık sadece 
teknoloji sayesinde 
yazılabileceğini herkes 
görmüş ve kavramış 
oldu.” dedi.
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Teknolojiyle
yeni hikayeler 
yazılıyor
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üniversitelerin MBA programlarında da 
dijital dönüşüm ve platform ekonomileri 
gibi alanlarda dersler veriyor. 

CIO rolünün günümüzde artan önemi 
ile başlayan sohbetimizde Dr. Kerem 
Kızıltunç, havacılık sektöründeki mobil, 
web tabanlı ve otonom hizmetleri, 
THY Teknoloji’de üretilen, ihraç edilen 
çözümleri, sürdürülebilirliği ve daha 
fazlasını bu özel söyleşide anlattı...

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği’nde 
tamamladıktan sonra, 1999 yılında 
aynı bölümde yapay zeka ve veritabanı 
sistemleri üzerine uzmanlık dersleri 
ve yazılım mühendisliğinde iş akışları 
konulu tezi ile yüksek lisans derecesini 
alan Dr. Kerem Kızıltunç, 1999-2009 
yılları arasında Danimarka’da NCR ve 
Microsoft firmalarında görev yaptı. 
İngiltere, Kanada ve ABD’de uzun süreli 
görevlendirmelerle proje yöneticisi, 
teknik mimar ve yazılım müdürü 
olarak çalışmalar yürüttü. Kızıltunç, 
bu dönemde yaptığı çalışmalarla ABD 
Patent Ofisi tarafından tescillenen 6 
patentin sahibi oldu. 2009 yılında ise 
Türk Hava Yolları Müşteri Çözümleri 
Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı 
ve bir süre sonra Bilgi Teknolojileri 
Başkanlığı görevine terfi etti. 

7 yıl boyunca Türk Hava Yolları Bilgi 
Teknolojileri organizasyonunun ve 
altyapısının modernize edilmesi, şirketin 
global bir yolcu ve kargo taşıyıcısı 
olmasına altyapı sağlayacak onlarca 
projeyi ekip arkadaşlarıyla hayata 
geçiren Dr. Kerem Kızıltunç, 2017 yılında 
ise Turkcell’e IT Direktörü olarak katıldı. 
Bu dönemde kurumsal uygulamalar ve 
Turkcell’in Ar-Ge faaliyetlerine liderlik 
etti. Ekibiyle birlikte, iç uygulamaların 
ürünleştirilmesi inisiyatifi ile pazara 
Ultia adlı iş akışı platformunu sundular. 
2019 yılına gelindiğinde ise İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nde “Firmalar Arası 
Çevik İnovasyon” başlıklı teziyle doktora 
derecesini aldı. 

Aynı zamanda TÜBİTAK Öncül Ar-Ge 
Merkezleri (1515) Yürütme Kurulu üyesi 
olan Kızıltunç, şu anda THY Teknoloji ve 
Bilişim A.Ş. ve THY Teknik A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyeliklerinin yanı sıra, yine THY 
Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Genel Müdürü 
ve THY A.O. Kurumsal Gelişim & Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerini de yürütüyor. Çeşitli 

“CIO’lar için daha stratejik 
sorumluluklar gündemde”
Değişen müşteri davranışları ve 
beklentilerini kusursuz hale getirmek 
için dijital dönüşüm çabalarını 
tasarlamak ve yönetmekte CIO’ların 
daha da ön plana çıktığından bahseden 
Kızıltunç, kurumundan destek alan 
liderlerin başarıya ulaşacaklarını 
vurguladı:
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hazır olan ve zamanını bekleyen birçok 
teknolojinin kapılarını açarak insanların 
dijital deneyim süreçlerini hızlandırdı. 
Mesela yıllardır konuşulan dijital 
bankacılık regülasyonu pandemide 
çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. 
Müşteriler artık hesap açmak için 
bankaya gitmiyor. Eskiden ek fayda 
gibi görülen bu mobil hizmetler artık 

“CIO rolünün önemi, teknolojinin 
gelişimi ve hayatımızdaki değeri ile 
aynı paralellikte ilerliyor dersem hiç 
abartmamış olurum. Her daim önemli 
olan bir rolden bahsediyoruz ancak 
burada son 10 yıldır özellikle internet 
teknolojilerinin etkisiyle gücünü artıran 
dijitalleşme ile CIO’ların görev ve 
sorumlulukları bambaşka bir boyut 
kazandı. Bu süreci pandemi özelinde 
biraz daha net biçimde ifade etmek 
isterim...

Pandeminin dünyada yarattığı kırılımın 
etkileri halen devam ediyor ve uzun bir 
zaman da devam edecek. Hayatın her 
alanına etki eden ve köklü değişiklerin 
yaşandığı bu dönemde yaşam tarzımız, 
hayattan beklentilerimiz ve tüketim 
alışkanlıklarımız da bu dönüşümden 
nasibini aldı. İhtiyaçlarımıza, 
özlediklerimize, en önemli bilgilere 
sadece parmağımızın ucuyla 
dokunduğumuz bir tuş ile ulaşabilir 
olduk. Daha önce hiç süper marketten 
online alışveriş yapmayan insanlar 
artık bunu bir rutin haline getirdi. 
Görüntülü görüşme yapmayan aileler, 
doğum günü kutlamalarını sohbet 
uygulamalarından yapmaya başladı. 
Tabi ki bu teknolojiler mevcutta vardı 
ancak pandemiyle birlikte kullanımları 
yaygınlaştı. Pandemi, aynı zamanda 

insanlar için olmazsa olmaz durumunda 
ve kalıcı bir beklenti haline geldi. 
Bütün müşteri segmentlerinde durum 
aynı; hepsi eşitlendi. Bu değişimin 
etkisiyle kurumların da müşteriler 
kadar farkındalığı arttı. Yeni müşteri 
hikayelerinin artık sadece teknoloji 
sayesinde yazılabileceğini de herkes 
görmüş ve kavramış oldu. Pandeminin 

İnsanlar yaşadıkları 
dijital deneyimlerle 
artık her şeyin 
yapılabilir olduğuna 
dair bir beklentiye 
sahipler. Biz bunu 
özellikle THY’de çok 
fazla görüyoruz



VİZYON

AĞUSTOS 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ12 

“İnsanların seyahat 
deneyimleri sadece uçak 
yolculuğundan ibaret değil”
Seyahatin bir deneyim bütünü olduğunu 
söyleyen Dr. Kerem Kızıltunç, bu 
yolculuk deneyiminin mobil, web tabanlı 
ve otonom hizmetlerle kusursuz hale 
getirebileceğini şu ifadelerle aktardı:

“Havacılık sektörü en mobil sektörlerden 
biri aslında. Dünya çapında on 
milyonlarca yolcuyu her sene dünyanın 
bir ucundan alıp başka bir ucuna 
taşıyoruz. Milyarlarca kişi seyahat 
ediyor. İnsanların seyahat deneyimleri 
sadece uçak yolculuğundan ibaret 
değil tabi. Sadece A noktasından B 
noktasına seyahat etmekle kalmıyor, 
başka hizmetler de bekliyorlar. Örneğin, 

yerinden oynattığı dinamikler belki 
zamanla yerine oturacak ama asıl 
kalıcı olan bu teknoloji farkındalığı 
olacak bence. 

İnsanlar yaşadıkları dijital deneyimlerle 
artık her şeyin yapılabilir olduğuna dair 
bir beklentiye sahipler. Biz bunu özellikle 
THY’de çok fazla görüyoruz. Müşteriler 
artık zaman ve konumdan bağımsız 
olarak tüm iletişim kanallarından 
anında hizmet almak istiyorlar. İşte bu 
noktada bir CIO’nun rolü de şirketin 
bütünsel teknolojik altyapısının 
gelişimini gözetmekle birlikte, değişen 
müşteri davranışları ve beklentileriyle 
birlikte farklılaşan müşteri deneyiminin 
mükemmelleştirilmesi için dijital 
dönüşüm çabalarını tasarlamak ve 
yönetmek oluyor. Ayrıca bugün CIO’lar 
özelinde daha stratejik sorumlulukların 
gündemde olduğunu görüyoruz. 
CEO’ları ve yönetim kurulları tarafından 
desteklenen vizyoner CIO’lar, temsil 
ettikleri şirketlerde eminim ki bizler gibi 
başarılı olacaklardır. 

Bugün sahip olduğumuz sorumluluklar 
gelecekte de benzer önemde ve 
değerde olacaktır. Genel olarak 
bakıldığında amaç, her zaman çağın 
gerekliliklerine ayak uydurmak olsa da 
THY gibi güçlü vizyona sahip şirketlerde 
bunun bir adım ötesine geçiyoruz. 
Sektörümüzde takip edilen işler ortaya 
koyarak trendleri belirlemek üzerine 
odaklanıyoruz.”

bir yandan uçuş sırasındaki internet 
bağlantısının 4.5G mobil hızında 
devam etmesini beklerken, seyahat 
programında bir değişiklik yapmak 
istediğinde bunu parmaklarının 
ucunda yer alan mobil uygulama ile 
hemen gerçekleştirmek istiyor. Uçağa 
binmeden önce yemek menüsünden 
siparişini vermek ya da istediği koltuğu 
seçebilmek istiyor. Bu bağlamda mobil, 
web tabanlı ve otonom hizmetlerin 
gelişimi ihtiyaçlar doğrultusunda 
oldukça hızlı ilerliyor. 

Biz de bu doğrultuda THY Teknoloji 
olarak, müşteri deneyimi tasarımı 
konusunda önemli projeler 
gerçekleştirdik ve daha mükemmeli 
hedefleyerek yeni geliştirme projeleri 
üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Havacılık sektöründe 
mobil, web tabanlı ve 
otonom hizmetlerin 
gelişimi ihtiyaçlar 
doğrultusunda 
oldukça hızlı ilerliyor
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70’in üzerinde sürecin robotize 
edilmesiyle kurum içerisindeki bütün 
birimlerimize hizmet vermeye gayret 
gösteriyoruz. Örneğin, RPA’i Turkish 
Cargo’nun iş süreçlerine entegre 
ederek hayata geçirdiğimiz yazılım 
robotları; Alpha, Bravo, Charlie ve 
Delta Echo, Foxtrot, India ve Juliet 
çalışan verimliliğini ve çalışma hızını 
artırıp zamandan tasarruf sağlarken 
iş süreçlerindeki hata oranını ve 
maliyetleri de düşürüyor. Şu an Turkish 
Cargo’da mevcutta 1’i orchestrator 
robotu olmak üzere toplamda 8 robot 
kullanılıyor. 

Yine uçak altındaki ya da depo içindeki 
kargoların ilgili en uygun seferlere 
rezervasyonunun yapılmasını konu 
alan sürecin robotlara aktarılmasıyla 
6 personel eforu kazanımı sağladık. 
3 vardiya olarak personelin manuel 
olarak öncesinde işletmekte olduğu 
süreç, robotlar tarafından hafta sonu 
– hafta içi, tatil ya da iş günleri ayırt 
edilmeksizin başarıyla sürdürülebiliyor.

Başka bir örnek vermek gerekirse; 
istasyonların apron yer hizmetleri, 
yolcu hizmetleri, konaklama, 
körük servisi, aydınlatma, kontuar 
gibi operasyonel giderlerin 
muhasebeleştirilmesinin ve gerekli 
kontrollerin yapılmasının sağlandığı 
süreçte de 200 istasyonun üzerinde 
gerekli tüm işlemler yine robotlar 

THY tarafında yolcularımızın tüm 
deneyimlerini ve geri bildirimlerini 
titizlikle ele alıyoruz. Global 
standartlarda bir deneyim sunarken 
yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek 
adına da bir yaklaşım ortaya koyuyoruz.”

“RPA teknolojisi kapsamında 
15 adet robot devreye aldık”
Siber güvenlik, RPA gibi konuların 
havayolları için önemine de değinen 
Kızıltunç, THY olarak bu alanlardaki 
çalışmaları da paylaştı:

“Bu tür konular havayolları için öncelik 
olmaya devam ediyor. Özellikle robotik 
süreç otomasyonu (RPA) konusunda 
Genel Müdürümüz Sayın Bilal Ekşi’nin 
çok güçlü bir sponsorluğu bulunuyor. 
Kendisinin de katılımıyla yılda 3-4 defa 
bir araya geliyoruz. Bu toplantılarda her 
iş birimi ilgili IT ekipleriyle birlikte RPA 
tarafında gördüğü fırsatları ve bunları nasıl 
faydaya çevirdiğini tüm yönetim ekibiyle 
paylaşıyor.

Kurumumuz içerisinde de manuel 
olarak yapılmakta olan tekrarlı işlerin, 
otomatize hale getirilmesini sağlayacak 
olan RPA teknolojisi kapsamında 15 
adet robot devreye aldık. Bilgisayar 
üzerinde gerçekleştirilen insan 
mimiklerinin birebir taklit edilmesi 
prensibiyle çalışmakta olan robotlarımız 
Alpha, Bravo, Charlie gibi havacılık 
alfabesinden esinlenilerek isimlendirildi. 

tarafından gerçekleştirilerek, 5 
personel eforu üzerinde bir kazanım 
elde ettik. 

Siber güvenlik konusuna gelince... Siber 
güvenlik kavramıyla birlikte bilgisayar 
korsanlarının sürdürdüğü saldırılar 
kimi zaman kullanıcıları, kimi zaman da 
şirketleri ve devlet kurumlarını hedef 
alarak büyük zarara uğratabiliyor. Türk 
Hava Yolları’nın dünyanın bilinen en 
büyük firmalarından biri olması da 
kötü niyetli kişilerin öncelikli hedefi 
haline gelmesine neden olabiliyor. Bu 
nedenledir ki; karşılaşacağımız her 
türlü saldırıyla baş edebilmek üzere 
gelişmiş risk yönetimi ve kapsamlı 
güvenlik stratejileri ile donatılmış 
çok güçlü bir siber güvenlik ekibi 
oluşturduk. Bu kapsamda bu sene 
ikincisini düzenlediğimiz Cyber Take 
Off programıyla da başvuru yapanlar 
arasından sınav ve mülakatlarla 
100 kişi seçtik. Çeşitli eğitim ve 
sınavlar sonucunda kalan 30 kişiyi 
ise 15 günlük bir kampa aldık. 
Kamp sonunda da başarı sağlayan 
ilk 10 arkadaşımıza iş teklifinde 
bulunduk. Kalan 20 arkadaşımız 
için de sektörün büyük firmaları 
için referans olduk. Aynı zamanda 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
görebileceğimiz bu etkinlik ile eğitim 
kaynağı olarak gençlere dokunmak 
ve CV’lerinde yer almak bizim için her 
zaman onur verici bir olay.”
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bu teknolojiler yakın gelecekte THY 
Teknoloji imzasıyla dünya havacılığının 
kullanımına da sunulacak. Bu konudaki 
gelişmeleri de umuyoruz ki gelecekte 
sizlerle paylaşabileceğiz.”

Avrupa’nın ilk karbon-negatif 
entegre biyo rafinerisi geliyor
Biliyoruz ki sürdürülebilirlik, özellikle 
havayolu şirketlerinin ajandasında 
üst sıralarda. IT birimi olarak, THY’nin 
sürdürülebilirlik çalışmalarına 
sunduğu katkıları Kızıltunç şu sözlerle 
dile getirdi:

“Çok çeşitli kaynaklardan beslenen aktif 
bir sektörde çalışıyoruz. Bu vesileyle de 
sürdürülebilirlik açısından birçok alanda 
çalışma yürütüyoruz. Örneğin, yakıt 
tasarrufu bağlamında uçuş rotalarının 
planlanmasından, varacağı istasyonun 
hava sıcaklığının uçağın doğru 
miktarda yakıt almasına etkisine kadar 
tüm hesaplamaları elimizdeki üstün 
yetenekli optimizasyon ve planlama 
yazılımları ile gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 
kabin amirlerimize verdiğimiz tabletler 
ve kokpitlerdeki elektronik uygulamalar 
ile ihtiyaç duydukları dokümanlara dijital 
olarak ulaşmalarını sağlayarak uçak 

“THY Teknoloji ülkemizin en 
geniş ve en yetenekli Ar-Ge 
uzmanlarına sahip” 
THY Teknoloji’de üretilen ve ihraç 
edilen çözümler ile hizmetlere dair de 
demeç veren Kızıltunç, güçlü bir Ar-Ge 
organizasyonu ile global başarılara imza 
atmak istediklerini söyledi:

“Dijital dönüşüm geleceğin ta kendisi 
aslında. Bu bağlamda da öncelikli 
amacımız, havayolumuz için uygun 
teknolojileri devreye almak ve sonrasında 
da operasyonlarımızı genel tüketici 
teknolojisine doğru genişletmek. 
Akabinde de yerli ve yabancı start-
uplarla iş birliğimizi geliştirerek hem 
seyahat sektöründe global anlamda 
rekabetçi olmak hem de başka firmaların 
gelişmesine katkıda bulunarak kazan-
kazan ilişkileri içerisine bulunmak. Tüm bu 
hedeflere güçlü bir Ar-Ge organizasyonu 
ile ulaşacağımızı düşünüyoruz. 

THY Teknoloji gelinen noktada 
ülkemizin en geniş ve en yetenekli Ar-
Ge uzmanlarına sahip. Bugüne kadar 
THY özelinde gibi gözüken ama dünya 
havacılık sektörü için de referans olacak 
çeşitli yazılımlar geliştirdik ve birçok 
projeye imza attık. Bir dünya markası 
olan THY’nin üstün performansla 
deneyimlediği ve müşterilerine sunduğu 

içindeki kağıt kullanımını büyük ölçüde 
azaltıyoruz. 

Sizin de bildiğiniz üzere THY “Sürekli 
iyileştirme” prensibi doğrultusunda 
sürdürülebilirlik hedeflerini 
gerçekleştirmeye tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu bağlamda iklim değişikliğiyle 
mücadelede karbon emisyonlarının 
azaltılması hedefine ulaşabilmek 
amacıyla; Boğaziçi Üniversitesi ile 
birlikte, TÜBİTAK tarafından desteklenen 
‘Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet 
Yakıtı’ projesi (MİKRO-JET) kapsamında 
Türkiye ve Avrupa’nın ilk karbon-
negatif entegre biyo rafinerisi hayata 
geçirildi. Biz de THY Teknoloji olarak, 
yolcularımıza uçuşlarından kaynaklanan 
emisyonları offset etme seçeneği 
sunmak ve çalışanlarımızın da görev 
uçuşlarından kaynaklanan emisyonların 
ortaklığımız tarafından offset edilmesi 
için yakın zamanda Gönüllü Karbon 
Dengeleme Projesi’ni hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Bu proje ile yolcularımız 
web sitesi üzerinden kullanabilecekleri 
karbon offset uygulaması ile karbon 
ayak izlerini offsetleyerek çevre ile 
bağlantılı çeşitli vakıflara bağışta 
bulunabilecekler.”

Öncelikli amacımız, 
havayolumuz için 
uygun teknolojileri 
devreye almak 
ve sonrasında 
operasyonlarımızı 
genel tüketici 
teknolojisine doğru 
genişletmek
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tüm veriyi analitik teknikler ve dijital 
uygulamalar ile hepsinin avuç içlerine 
kadar indirip onlara destek olacak 
gelişmelere ön ayak olmak istiyoruz. 
Bunun dışında artık çok yaygınlaşan 
ve fintech şemsiyesi altında 
düşünebileceğimiz çok farklı ödeme 
yöntemlerini, uçtuğumuz tüm 
coğrafyalarda geçerli olacak şekilde 
devreye almayı planlıyoruz. 

Aynı zamanda Genel Müdürümüzün 
sponsorluğunda, kurum genelinde 
verinin tüm karar mekanizmalarında 
en etkin şekilde kullanılmasını 
hedefleyen ‘Veri Odaklı Dönüşüm 
Programı’nı başlattık. Burada da hem 
IT de hem de diğer iş birimlerinde 
öne çıkacak veri konusunda 
çalışmak isteyecek arkadaşlarımız 
için hızlandırılmış bir sertifikasyon 
programı başlatarak, ihtiyaç duyulan 
yapay zeka projelerinin kurumdaki 
yetkin arkadaşlarımız tarafından 
yapılabilmesini sağlayacağız. Bu 
şekilde veri kullanımını THY’nin tüm 
ekiplerinde karar dayanak noktası 
haline getirmek istiyoruz.

Bu zamana kadar makine öğrenmesi 
temelli birçok projeyi devreye aldık 
ve yenilerini de geliştirmeye devam 
ediyoruz. 70 milyonun üzerinde 
müşteri verimizle beraber müşteri 
değer ve davranış segmentleri, bir 
sonraki en iyi uçuş destinasyonu 
tahmini, kayıp müşteri tahminlemesi, 
Business Upgrade, ek koltuk ve 
ek bagaj satın alma eğilimlerini 
tahminleyen modeller geliştirdik. 
Çevresel sürdürülebilirlik alanında 
seferlerimizde tüketilecek ikram ve 
su miktarlarını tahminleyerek ikram 
israfının önüne geçmeye çalışıyoruz ve 
optimum su miktarının yüklenmesi ile 
tüketilecek yakıt miktarını azaltmayı 
hedefliyoruz. Gelir yönetimi alanında 
gelecek seferlerimizin doluluk 
oranlarını tahminleyip yolculuk 

“Veri kullanımını tüm 
ekiplerimizin en önemli 
karar dayanak noktası haline 
getirmek istiyoruz”
Dr. Kerem Kızıltunç ile söyleşimizi, 
gelecek dönemde THY’nin teknoloji 
gündeminde yer alan başlıklarla 
noktaladık. Kızıltunç, veriyi en etkin 
şekilde kullanma hedeflerinden şu 
şekilde bahsetti:

“Öncelikle müşteri odaklı hizmetlerimizi 
çok daha ileriye götürmek istiyoruz. 
Bunun için de kişiselleştirilmiş 
deneyim sunmaya yönelik teknolojilerin 
üretilebilmesi için yapay zeka 
uygulamaları ile müşteri analizi 
sistemleri, kampanya sistemleri, 
sadakat yönetimi sistemleri gibi 
sistemlerimizi çok daha olgun bir 
seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. 
Çalışmalarımız müşteriye değen tüm iş 
süreçlerimizi müşterinin kendi istediği 
anda istediği noktada dijital hizmet 
olarak alabilmesi yönünde ilerliyor. 

Operasyonlar tarafında da yoğun bir 
havayolu şirketiyiz. Binlerce pilotumuz, 
kabin memurumuz, bakım alanında 
çalışan teknisyenimiz ve yer hizmetinde 
çalışan arkadaşlarımız var. Bunların 
kaynak planlamalarından tutun, çalışan 
deneyimlerinin iyileştirilmesine kadar 

nedenlerini de belirleyerek daha etkin 
fiyatlandırma yapıyoruz.

Ekip ihtiyaçlarımızı da belirleyebilmek 
adına önümüzdeki 5 yılda kabin 
ve kokpit ekiplerimize dair ihtiyaç 
tahminlemesi ve havaalanındaki 
yeterli nöbetçi personel sayısı 
tahminlenmesi projelerimiz de etkin 
iş gücü planlaması yapmak adına 
yürüttüğümüz önemli projelerimizden.

Kargo pazar payımızın büyümesi ile 
beraber fiyatlandırmada da bir üst 
lige çıkmamızı sağlayacak yapay 
zeka ve optimizasyon temelli Kargo 
Gelir Yönetimi Uygulamamızın ilk 
versiyonunu önümüzdeki aylarda 
kullanıma alacağız. İleri teknoloji 
görüntü işleme teknikleri kullanarak 
geliştirdiğimiz Apron AI projesi 
ile uçaklarımızın körüğe yanaşıp 
ayrıldıkları zamana kadar geçen 
süreler yapay zeka ile tespit edilerek 
çevrim sürelerini iyileştirecek ve 
manuel iş hatalarının ve yüklerinin 
önüne geçeceğiz.”

Dijital Twin, artırılmış 
gerçeklik, eğitim 
süreçlerinde 
kullanabileceğimiz sanal 
gerçeklik uygulamaları 
da önümüzdeki
yıllarda yapay zeka ile 
birlikte odaklanacağımız 
alanlardan olacak

“Turkcell iletişim 
alanındaki en önemli iş 
ortaklarımızdan”
Turkcell iletişim alanında en 
önemli iş ortaklarımızdan biri. 
Gerek yurt içi veri merkezlerimiz 
arasındaki bağlantılarda gerekse 
yurt dışındaki uçaklarımızdan veri 
aktarımı için kullandığımız veri 
hatlarında Turkcell hizmetlerini 
memnuniyetle, sıkıntısız bir 
şekilde kullanıyoruz. Bunun 
dışında Turkcell tarafından 
geliştirilen çeşitli hizmet ve 
uygulamaların THY bünyesinde 
kullanılması yönünde 
görüşmelerimiz de devam ediyor. 
Turkcell’i her zaman için yakın bir 
çözüm ortağı olarak görüyoruz.
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1999’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun olan Burcu Geriş, 
sonrasında da London Business School 
ve Columbia Business School’dan MBA 
programlarını tamamladı. İş hayatına 
Garanti Bankası’nda başlayan Geriş, 
1999 ve 2005 yılları arasında Hazine 
ve Proje Finansmanı bölümlerinde 
çalıştı. Burcu Geriş, 2005’te Proje ve 
Yapılandırılmış Finansman Bölümü’nü 
yönetmek üzere TAV Havalimanları’na 

katıldı. Mayıs ayından bu yana da 
hem CFO hem de İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapıyor. 2015’te 
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 
seçilen Genç Küresel Liderler arasında 
yer alan Geriş, ondan iki yıl önce de 
Women’s Forum tarafından Rising 
Talent unvanına layık görüldü. TAV’ın 
grup şirketlerindeki yönetim kurulu 
üyeliklerinin yanı sıra Women Corporate 
Directors (WCD), Professional Women’s 

Network (PWN), Global Board Ready 
Women (GBRW), Global İlişkiler Forumu 
Genç Profesyoneller Programı, BÜMED, 
CBS ve LBS Mezunlar Dernekleri’nde 
yer alıyor. 

Havacılık sektörünü, kriz dönemlerini, 
iş dünyasında kadın olmayı ve 
kendisinin iş hayatındaki zorluklarla 
nasıl mücadele ettiğini Burcu Geriş’ten 
dinledik...

İş hayatında kadın-
erkek fırsat eşitliğini 
savunmaktan 
vazgeçilmemesi 
gerektiğini söyleyen 
TAV Havalimanları 
İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve CFO’su 
Burcu Geriş, “Kadınların 
yapabileceklerini fark 
etmeleri konusunda rol 
modeller, mentorlük 
ve kadınların birbirini 
desteklemesi çok 
etkili.” dedi.
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cinsiyeti
yoktur!

Yetkinliklerin
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ve tüm ticari işletmeler de havacılık 
dışı gelirleri oluşturuyor. İşletme 
giderlerimiz ise belli ölçüde sabit. 
Dolayısıyla gelirlerimiz ve finansal 
başarımız yolcu trafiğinin artışına 
ve yolcu beklentilerini en iyi şekilde 
anlayıp karşıladığımız ölçüde artıyor. 

Havacılık yaşanan krizlere karşın 
büyümeye devam edecek. Pandemi 
öncesinde yıllık 9,2 milyara ulaşan 
küresel yolcu trafiğinin 2040’ta 
19 milyar seviyesine ulaşacağı 
öngörülüyor. Bu büyümenin hızı 
gelişmekte olan ülkelerde daha 
yüksek olacak.

Globaldeki ve yurt içindeki 
olumlu/olumsuz gelişmeler 
havacılık sektörünün finans 
tablolarını nasıl etkiliyor? 
Havacılık doğası gereği global 
bir sektör, bilişimle birlikte 
küreselleşmenin iki ana itici 
sektöründen biri. Dolayısıyla küresel 
ölçekte yaşanan olumlu ya da olumsuz 
gelişmelerden doğrudan etkileniyor. 
Geçtiğimiz 30 yılda küresel ekonominin 
ve özellikle de gelişmekte olan 
pazarlardaki büyümeye bağlı olarak 
havacılık hızlı bir şekilde gelişti. 

Biz de TAV olarak, bu büyümeyi 
gören ve havalimanı işletmeciliği 
tarafında sektöre erken giren markalar 
arasında yer alıyoruz. İşlemeciliğe 
başladığımız 2000 yılında 10 milyon 
yolcumuz varken 2018’de 152 milyon 
yolcuya ulaştık. Bugün 8 ülkede 15 
havalimanı işleten, iştiraklerimizin 
ürün ve hizmetleriyle 29 ülkede 90 
havalimanına ulaşan bir şirketiz. 

Havalimanlarının gelirleri havacılık 
ve havacılık dışı olmak üzere iki ayrı 
alandan geliyor. Havacılık gelirleri 
yolcu başına aldığımız, sabit ve regüle 
gelirler. Havalimanında sunduğumuz 
duty-free, yiyecek-içecek, yer hizmetleri 

TAV Airports olarak, 
kriz dönemlerini nasıl 
atlatıyorsunuz/atlattınız? 
Bu gibi koşullar ileriye 
dönük finansal hedeflerde 
kararlarınızı nasıl etkiliyor? 
Havacılık krizlere çok açık bir sektör. 
Biz işletmeye başladığımızda Türkiye’de 
1999 depremi ve ardından 2001 
ekonomik krizi yaşanıyordu. Ardından 
11 Eylül saldırıları gerçekleşti. İlk yurt 
dışı operasyonumuz Gürcistan’dı, orada 
Gürcü-Rus Savaşı’nı yaşadık. Tunus’ta 
iki havalimanı işletiyoruz, etkileri halen 
süren Arap Baharı ve ardından gelen 

Pandemi öncesinde 
yıllık 9,2 milyara ulaşan 
küresel yolcu trafiğinin 
2040’ta 19 milyar 
seviyesine ulaşacağı 
öngörülüyor
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sıfırken giderlerimiz devam ediyordu. 
Çalışanlarımızın ve yolcularımızın 
sağlığını korumak, şirketin finansal 
sağlığını korumak ve kayıplarımızı telafi 
etmek için gereken her şeyi yaptık. 
Şimdi toparlanma başlamışken geriye 
dönüp baktığımızda da bunda başarılı 
olduğumuzu söyleyebiliyoruz. 

Ancak bununla da kalmadık ve 
pandemi sırasında TAV’ın geleceği 
için iki önemli kazanım elde ettik. 
Birincisi Kazakistan’da Almatı 
Havalimanı satın almasını tamamladık. 
İkincisi de Antalya Havalimanı’nda 
işletme süremizi 2052’ye kadar 
uzatmayı başardık. Çalışanlarımızı 
tutabildiğimiz için trafik artışıyla Avrupa 
ve Amerika’da yaşanan sorunlarla 
karşılaşmadan devam edebildik. 

İş dünyasında kadın olmak 
üzerine de konuşalım. 
Popüler bir terim olan 
“kadınsı yetenekler” hem 
kadınlara hem de çalıştıkları 
kuruma sizce ne tür değerler 
katıyor? 
Önemli mesafeler kaydedilse de 
kadınların iş hayatına katılımı, 
katılanların iş dünyası içinde erkeklerle 
eşit fırsatlara sahip olması tüm 
dünyada ciddi bir sorun olmaya 
devam ediyor. Bu sorunların çok 
köklü sebepleri var ancak hayatın 
her alanında olduğu gibi iş hayatında 
da kadın-erkek fırsat eşitliğini 
savunmaktan vazgeçemeyiz.

Yetkinliklerin cinsiyeti olmadığına 
inanıyorum. Kadınları yapabilecekleri 
konusunda aşağı çeken birçok etkiye 
karşın rol modellerin, mentorlüğün ve 
kadınların birbirini desteklemesinin 
çok etkili olduğunu düşünüyorum. 
Elimden geldiğince de üniversitelerde, 
konferanslarda, sivil toplum 
kuruluşlarında yer alarak buna destek 

toplumsal olaylarla karşılaştık. 2008 
finansal krizini yaşadık. SARS, Kuş Gribi 
ve son olarak COVID-19 pandemilerini 
gördük. 2016’da işlettiğimiz Atatürk 
Havalimanı’nda iki ay arayla terör 
saldırısını ve 15 Temmuz darbe 
girişimini yaşadık. Bütün bu krizler 
havacılık sektörünü ciddi şekilde 
etkiledi fakat -son pandemi haricinde- 
her seferinde geri dönüşün çok hızlı 
olduğunu gördük. Bu anlamda havacılık 
krizlere dayanıklı bir sektör. 

TAV’da çok güçlü, oturmuş bir risk 
yönetimi ve kriz yönetimi yapısı var. 
Projeksiyon yaparken olası riskleri her 
zaman hesaplıyoruz ve buna uygun 
planlarımızı yapıyoruz. Yine de dış 
etkilere çok açık bir sektördeyiz ve her 
zaman öngörülemeyen krizler olabiliyor. 
O zaman da hızlı karar alma becerimizi 
kullanıyoruz ve değişen koşullara cevap 
verecek stratejileri geliştiriyoruz.

Tüm bu tecrübeyle birlikte, havacılığın 
geleceğinin açık olduğuna inanıyoruz 
ve kısa vadeli olumsuzluklar yaşansa 
da uzun dönemli bir bakışı koruyarak 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Sizce krizi fırsata çevirmek 
hem sektör hem de TAV 
Airports için gerçek anlamda 
mümkün mü?
Her kriz beraberinde fırsatlar 
getiriyor, bu doğru. Zorlayıcı koşullar 
yaptıklarınızı yeniden düşünmek ve 
daha iyi yapmanın yollarını aramak için 
bir fırsat sunuyor. Krize hazırlıklıysanız 
ve uzun vadeli bir stratejiyi 
koruyorsanız, rekabette öne çıkmak 
için de size olanaklar veriyor. 

Havacılık tarihinin en ciddi krizi olan 
COVID-19 pandemisi sırasında üç ay 
boyunca havalimanlarımız kapalı kaldı 
ki bu dönemde havalimanlarımızı açık 
tutmak durumundaydık, gelirimiz 

vermeye çalışıyorum. 

Siz iş hayatınızda 
karşılaştığınız engelleri nasıl 
aşıyorsunuz?
Ben aile, eğitim ve iş hayatımda 
hep şanslı olduğumu düşünüyorum. 
Hayatımın her aşamasında, etrafımdaki 
insanlar eğer istersem ve çok 
çalışırsam başaramayacağım hiçbir 
şey olmadığına yönelik inancımı ve 
beni desteklediler. Dolayısıyla her 
zaman bildiğim ve inandığım yolda 
yürümeyi ve fikirlerimi açıklıkla 
savunmayı başarabildim. Bu kültüre 
sahip bir şirkette çalışıyorum, kendim 
olabiliyorum ve her soruyu birlikte 
tartışabiliyoruz. Bazen zor olsa da 
sorunları aşmanın en iyi yolunun bu 
olduğuna inanıyorum.

Son olarak, TAV Airports’un 
mevcut ve ileriye dönük 
finansal hedefleri neler?
Pandemi nedeniyle oldukça zorlu bir 
iki yılı geride bıraktıktan sonra yolcu 
trafiğinde 2022 yaz sezonu itibarıyla 
güçlü bir toparlanma görüyoruz. Bu yılı 
71 ila 76 milyon yolcuyla kapatmayı 
bekliyoruz. Farklı bir gelişme olmazsa 
2023’te de pandemi öncesi trafiği 
yakalayacağız. 2025’te yıllık 100 milyon 
yolcuyu aşmış olacağız.

Almatı ve Antalya ile birlikte ortalama 
işletme süremiz 8 yıldan 30 yıla 
çıktı. Bu da TAV’ın geleceğinin 
parlak olduğunu gösteriyor. Hedef 
pazarlarımızda yeni fırsatları takip 
etmeyi de sürdürüyoruz. Nijerya, 
Karadağ ve Kuveyt’te takip ettiğimiz 
projeler var. Büyümenin yüksek olacağı 
gelişmekte olan bölgelere odaklanmayı 
sürdüreceğiz.



Bulut bilişimin çağrı 
merkezi yazılımı 
gibi teknoloji odaklı 
sektörlerin hızla 
büyümesini 
sağladığını belirten 
AloTech CEO’su Cenk 
Soyak, “2025 yılında 
dünyadaki her beş 
çağrı merkezinden 
dördünün bulutta 
çalışacağı 
öngörülüyor.” dedi.
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Çağrı merkezi 
sektöründe
en hızlı 
büyüyen 
çözüm
bulut 
sistemleri
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tele-satış faaliyetlerini yürüten bir 
şirketi yönetmeye başladım. Bu 
birimde aramalar cep telefonuyla 
yapıldığından verilerin analizi mümkün 
olmuyordu. Bunun üzerine çağrı merkezi 
programlarını araştırmaya başladım ve 
o sırada yolum, kendi yaptığı yazılımı 
buluta taşıyan bir prototip hazırlayan, şu 
anki CTO’muz İdris Avcı ile kesişti. Çağrı 
merkezi sektörünün geleceğinin bulutta 
olduğunu görerek kendi yazılımımızı 
yazmaya karar verdik ve 2012 yılında 
AloTech’i kurduk. 2019 yılında CSO’muz 
Korhan Erçin’in de ortaklar arasına 
katılmasıyla birlikte yapılanmamıza 
daha da hız verdik. Şu anda 600’ü aşkın 

Cenk Bey sizi tanıyarak 
başlayabilir miyiz? İş ve 
akademik hayatınızdan 
okurlarımız için biraz 
bahseder misiniz?
TED Ankara Koleji mezunuyum. Daha 
sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
bölümünü bitirdim. ODTÜ’deki lisans 
eğitimimi tamamladığım yıl Bilkent 
Üniversitesi’nde yeni açılan Türkiye’nin 
ilk Caz Konservatuvarı’na tam burslu 
kabul edilen dört kişiden biri oldum. 
Kurucusu olduğum, çoğu benim gibi 
profesyonel yönetici olan iki grup ile 
müzik yapmaya hala devam ediyorum. 
2000 yılında da Koç Üniversitesi’nin 
Executive MBA çalışmalarımı 
tamamladım. 2001’den başlayarak 
16 yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA 
programında yarı zamanlı olarak proje 
yönetimi ve iş geliştirme dersleri verdim 
ve bu süre zarfında 500’den fazla 
öğrencim oldu.
 
İş hayatına, son olarak Genel Müdürlük 
görevini üstlendiğim Ernst & Young’da 
Kıdemli Danışman olarak başladım. 
Ardından o zamanlar için iklimlendirme 
odası gibi sıra dışı cihazlar üreten bir 
arkadaşımın girişimine ortak oldum. 
Sonrasında ilgi alanıma daha fazla 
giren telekomünikasyona yöneldim 
ve telekomünikasyon operatörlerinin 

müşterimizle Türkiye’nin en büyük bulut 
tabanlı çağrı merkezi platformuyuz. 36 
ülkede de Call Center Studio markasıyla 
faaliyet gösteriyoruz.

Pandeminin çağrı merkezi 
hizmetlerine ve sektöre etkisi 
nasıl oldu?
Pandemi ile birlikte teknoloji alanında 
büyük gelişmeler yaşandı. Bundan 
belki de 10 yıl sonra kullanacağımız 
teknolojiler, iş modelleri çok hızlı bir 
şekilde hayatımıza girdi. Bu da bizim 
faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz çağrı 
merkezi yazılımı gibi teknoloji odaklı 
sektörlerin hızla büyümesini sağladı. 

Akıllı Çağrı Merkezi 
çözümü ile Turkcell 
müşterisi olan 
kurumların, fiziksel bir 
santral kurmak yerine 
Turkcell Superonline 
üzerinden bulut santral 
hizmeti almalarını 
sağlıyoruz
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sistemimizin yanı sıra, müşterimize 
sesli ve yazılı iletişim kanalları 
üzerinden çeşitli çözümler sunuyoruz. 
Sohbet uygulamaları gibi kanallar 
aracılığıyla işletmelerin müşterileri olan 
iletişimlerini ileriye taşıyoruz. Sesli ve 
yazılı bot çözümlerimizle de işlemleri 
otomatize ederek, operasyon yükünü 
azaltıyor, verimliliği artırıyor ve müşteri 
deneyimini iyileştiriyoruz. Günümüz 
itibarıyla ayda 60 milyon dakikanın 
üzerinde trafik yönetiyoruz. Ayrıca 
tüm hizmet portföyümüzü ‘kullandığın 
kadar öde’ modeliyle ücretlendirerek, 
müşterilerimize gerçek anlamda katma 
değer yaratıyoruz.
 
Kullandığımız sistem yalnızca geleneksel 
teknolojilerden değil bulut teknolojilerden 
de ayrışıyor. Klasik bulut sistemi 
denildiğinde akla ilk olarak sunucuların 
ofis yerine bir veri merkezinde olması 
ve buna uzaktan bağlanılması geliyor. 
Bizim kullandığımız sunucusuz bulutta 
ise herhangi bir sunucu, işletim sistemi 
veya bir veri tabanı yok. Bu sistem veri ve 
analiz imkanlarıyla verimliliği artırırken, 
her ölçekten müşterimize eşsiz bir 
bilgi işlem gücü sağlıyor. Sistem aynı 
zamanda müşterilerimizin ihtiyaçları 
olan bilgilere her yerden, her cihazdan 
diledikleri zaman kolayca erişimlerine 
olanak tanıyor.
 
Turkcell ile nasıl bir iş 
ortaklığınız bulunuyor? Bu 
iş birliğiyle sağladığınız 
faydalar neler oldu?
Turkcell ile iş ortaklığımız şirketimizin 
kurulduğu yıla kadar dayanıyor. Bu 
kapsamda Akıllı Çağrı Merkezi, Bulut 
Santral ve Kanal Çağrı Yönetimi olmak 
üzere üç farklı yapıyı içeren Ses Bulutu 
ürünümüz, Turkcell buluta entegre 
edildi. Yazılım, Turkcell müşterisi olan 
kurumların, fiziksel bir santral kurmak 
yerine Turkcell Superonline üzerinden 
bulut santral hizmeti almalarını sağlıyor. 
Bu ürünü Ulusal Ar-Ge programı 

Hatta çağrı merkezi dünyasında en hızlı 
büyüyen çözüm de bulut sistemleri. 
Analistler 2025 yılında dünyadaki 
her beş çağrı merkezinden dördünün 
bulutta çalışacağını öngörüyor. Her sene 
yüzde 25 civarında büyüyen pazarın 
2028 yılına kadar dünya genelinde 90,6 
milyar dolara ulaşması bekleniyor.
 
Öte yandan, pandemi öncesine 
baktığımızda çağrı merkezlerinin 
yöneticileri veya takım liderleri, müşteri 
temsilcileriyle bir arada çalışarak iş 
süreçlerini yönetiyordu. Pandemi ile 
birlikte ise uzaktan çalışma dönemi 
başladı. Bu süreçte bulut teknolojisi 
kullanmayan çağrı merkezlerinin 
uzaktan çalışmaya geçişi uzun ve zorlu 
olurken, AloTech olarak sunduğumuz 
altyapı hem uzaktan çalışmaya çok 
hızlı geçiş yapılmasına hem de yönetici 
ve çalışanların bir aradaymış gibi 
işleri sürdürmesine olanak tanıdı. 
Dolayısıyla uzaktan çalışma modeli 
sona erse dahi çağrı merkezleri 
bulut teknolojisine yönelmeye devam 
edecek, çağrı merkezi yazılım pazarı 
büyümeye devam edecek. Biz de bu 
süreçte platformumuz üzerinden çağrı 
karşılayan 20 binden fazla müşteri 
temsilcisinin işlerini kolaylaştırıp, 
verimliliklerini artıracak çözümler 
geliştirmeyi sürdüreceğiz.
 
AloTech’in bulut ve diğer 
teknolojileri kullanma 
biçimlerini biraz anlatır 
mısınız?
AloTech, çağrı merkezi fonksiyonlarının 
tümünü internet üzerinden sağlayan 
bulut tabanlı bir platform. Bu da 
geleneksel teknolojilerin aksine 
donanım, yazılım, sunucu gibi 
yatırım maliyetleri ve bakım, onarım, 
lisanslama ve upgrade gibi işletme 
gereksinimlerini ortadan kaldırarak, 
çağrı merkezlerine esneklik, maliyet 
avantajı, yönetim ve kullanım kolaylığı 
kazandırıyor. Bulut tabanlı çağrı merkezi 

kapsamında TÜBİTAK ve KOSGEB 
tarafından desteğiyle geliştirdik. Biz 
AloTech olarak bu teknolojiyi geliştirirken, 
Turkcell de müşterilerine ayırt edici bir 
hizmet sunmaya başladı. Dolayısıyla iki 
taraf için de güzel bir iş birliği olduğuna 
inanıyorum. Diğer taraftan, Turkcell iş 
birliği ile çalıştığımız ve aralarında çeşitli 
sektörlerin lider marka ve şirketlerinin 
de olduğu müşterilerimizle yeni başarı 
hikayeleri yazmaya devam ediyoruz.

Hayata geçirmeyi 
planladığınız daha yenilikçi 
çözümler var mı? Bu çözüm 
ve hizmetlerin kapsamı neler 
olacak?
AloTech’i kurduğumuz andan itibaren 
Türkiye’den çıkan bir teknoloji unicorn’u 
olmayı hedefledik. Çünkü yalnızca 
ülkemizde değil dünyadaki rakiplerimize 
kıyasla da benzersiz bir ileri teknolojiye 
sahibiz. Bu rekabette bize avantaj 
sağlayan en büyük gücümüz ise yüzde 
70’i 30 yaş altı olan yetenekli ekibimiz 
ile Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız. 
Bizim hem Ar-Ge merkezimiz hem de 
Yapay Zeka Laboratuvarımız bulunuyor. 
Bu iki merkezimizde yüksek trafik ile 
çalışan altyapımızın modernleştirilip 
geliştirilmesini hedefleyen projeler 
yürütüyoruz. Yapay zeka güdümlü 
karar destek sistemleri, yüz tanıma 
teknolojileri, sesi metne-metni 
sese dönüştürme, gerçek zamanlı 
chat, iş gücü yönetimi, anlık çeviri 
gibi çalışmalarımız bulunuyor. 
Click2Connect ile hizmet verdiğimiz 
şirketlere, müşterileri ya da potansiyel 
müşterileri direkt olarak şirketin web 
sitesi üzerinden bağlanıp yazılı, sesli 
ve görüntülü görüşmeler yapabiliyor. 
Bir süredir üzerinde çalıştığımız 
görüntülü görüşme teknolojisinde 
de şu anda pilot aşamaya gelmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca çağrı ve chat 
trafiğimiz ile ilgili duygu durumu ve 
talep analizine yönelik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.



CES 2022’de ilgi odağı olan Togg, kendi 
içerisinde oluşturduğu ekosistem ile 
başta Türkiye olmak üzere sektöre de 
büyük bir değer katıyor. Peki Togg’a 
göre, mobilite teknolojileri sektörü nasıl 
dönüştürüyor? Togg’un ekosistemi 

ve araçlarındaki teknolojik özellikler 
Türkiye’ye, sektöre ve kullanıcılara 
ne tür katma değerler sunuyor? Togg 
otomobillerini sokaklarda ne zaman 
göreceğiz? Tüm bunlar ve daha fazlası, 
Togg özel yazımızda...

Otomobiller ürün-yaşam 
eğrisinde olgunluk seviyesine 
ulaştı
Dünyayı en doğusundan en batısına 
kadar etkisi altına alan ve farkında 
olanlar için geleceğe ilişkin bugünden 
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Mobilite teknolojilerinin modern dünyadaki yeri giderek kökleşiyor ve bu 
teknolojiler otomotiv sektörünü etkileyip dönüştürüyor. Otomobillerin artık akıllı 
cihazlar olduğu bugünlerde, küresel mobilite markamız Togg da (Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu) dünya sahnesinde yerini alıyor. 

Togg otomobilleri
‘yeni nesil akıllı cihaz’ olacak
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● Bu etkileşimden de birçok iş imkanı 
doğacak. Bugünün harita bazlı, 
paylaşım fikrine dayalı, iş fikri üreten 
pek çok girişimi, gelecekte mobilite 
endüstrisinin en fazla kazananları 
haline gelecek.

● Yapay zeka desteğiyle akıllı cihaza 
dönüşen otomobili akıllı binalar, evler, 
fabrikalar, ulaşım, enerji, şehir ve akıllı 
diğer akıllı cihazlarla bağlantılı hale 
getiren iş modellerinin tamamı, mobilite 
ekosistemini oluşturacak. Büyük 
şehirlerde trafik yönetimi, güvenlik, 
şebeke ve şarj altyapısı yönetiminin 
oluşturduğu enerji yönetimi, Robo-taxi, 
robo-shuttle, mikro mobilite, talep 
üzerine ulaşım, intermodal ulaşım gibi 
iş modelleri ortaya çıkıp büyüyecek.

● Gerek ekosistemin ortaya çıkardığı 
araç ve hizmetler, gerekse tamamen 
elektrikli araçlarla birlikte hayatımıza 
girecek yeni ulaşım anlayışı, ulaşım 

ciddi ipuçları veren mega trendler, 
aynı zamanda büyük fırsatlar da 
sunuyor. Değişen kullanıcı beklentileri 
doğrultusunda, geçtiğimiz 10 yılda 
telefon teknolojisinde nasıl bir 
dönüşüm yaşandıysa, bugün buna 
çok benzer bir dönüşümün otomotiv 
endüstrisini etkilediğini görüyoruz. 
Türkiye’nin global mobilite markası 
Togg’a göre ise 2023 yılından itibaren 
mobilitenin dönüşümünü başlatacak 
olan 3 büyük alanda mega trend 
bulunuyor;
 
1) Teknoloji alanında; araçlar 
dönüşerek elektrikli, otonom ve ağ 
bağlantılı hale geliyor. 

2) Sosyal alanda; akıllı ev, bina, şehirler 
yaygınlaşıyor, paylaşım ekonomisi öne 
çıkıyor ve çalışma hayatı ofisin dışına 
çıkıyor.
 
3) Yasa koyucular alanında ise 
korumacılık, devlet teşvikleri artıyor ve 
çevre emisyon standartları sıkılaşıyor.
 
Togg, mobiliteyi dönüştüren söz 
konusu trendlerin yansımalarını ise 
şöyle değerlendiriyor: 

● Teknoloji alanındaki dönüşüm ve 
batarya teknolojilerinde elde edilen 
gelişmeler, elektrikli araçları satın 
alınabilir hale getirdi. Dolayısıyla içten 
yanmalı motorları olan otomobiller 
ürün-yaşam eğrisinde olgunluk 
seviyesine ulaştı ve sanıldığından daha 
kısa bir süre içinde tamamıyla elektrikli, 
otonom ve ağa bağlı hale gelecekler.

● Bunun sonucunda da günümüzde 
ev ve ofis arasında kullanılan ama 
önemli ölçüde zaman kaybı yaşatan 
otomobil; ev konforu, ofis pratikliği ve 
günümüzde olandan çok daha ileri bir 
sürüş güvenliği sunarak, üçüncü bir 
yaşam alanı haline dönüşecek.

esnasındaki beklentileri de tamamen 
en baştan tanımlayacak.

● Teknoloji alanındaki dönüşüm, 
sosyal alanı da ister istemez tetikleyip 
akıllı şehirlerle beraber şehircilik 
mevzuatında da ciddi değişikliklere 
neden olacak. Akıllı şehirler, akıllı ve 
otonom araç park sistemleri, akıllı ve 
bireysel ulaşımla bütünleşmiş toplu 
ulaşım sistemleri ve paylaşımlı ulaşım 
sistemleri önümüzdeki yıllarda çok 
daha fazla duyulur hale gelecek. Tüm 
bunlar sadece duyulmakla kalmayıp, 
kullanılmaya da başlayacak.

● Bütün bu gelişmelerin hızlıca hayata 
geçmesini sağlayan son mega trend de 
ülkelerin çevre politikaları ve korumacı 
yaklaşımları.
 
Togg ise “otomobilden daha fazlasını 
yapmak üzere yola çıktık” iddiasının 
içini işte bu gerçeklerle dolduruyor.
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ve otomobili yeni nesil akıllı cihaza 
dönüştürüyor. Çünkü değişen kullanıcı 
beklentileri doğrultusunda geçmişte 
telefonda yaşanan dönüşüm, bugün 
otomotivde yaşanıyor.

Togg, 2023 yılının ilk 
çeyreğinde yollarda
Birçok otomotiv markası dizel ve 
benzinli araç üretimlerini sonlandırma 
kararı aldı. Elektrikli araçlar klasik içten 
yanmalı araçlara göre daha az bakım 
gerektirecek. Çevreye de olumsuz etkisi 
olan sıvıları kullanmayacak. Periyodik 
bakım için sıkça servise gitmesi 
gerekmeyecek çünkü elektrikli araçlarla 
birlikte mobilite yeni bir lige çıkacak. 
Fakat doğuştan elektrikli araçlar, 
dizel ve benzinli araçların üretimlerini 
sonlandırma kararından ötürü 
gelişmiyor. Tam tersine yukarıda söz 
edilen mega trendlerin etkisiyle, tıpkı 
cep telefonlarında yaşanana benzer bir 
değişim yaşanıyor ve Togg gibi mobilite 
ekosistemi kurma hedefiyle yola 
çıkan teknoloji şirketlerinin geliştirdiği 
doğuştan elektrikli akıllı cihazlar, 
klasik otomotiv markalarını dönüşüme 
zorluyor. 
 
Başından itibaren ‘akıllı cihaz’ını 
kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, 
bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve 
elektrikli olarak tanımlayan Togg, bu 
nedenle de başından itibaren her türlü 
tasarımı, ürün geliştirmeyi bu şekilde 
oluşturdu. İngilizce’de ağa bağlı, 
otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar 
için ‘case’ kısaltması kullanılıyor. Ama 
bu, Togg için yeterli değildi. Bunun 
başına kullanıcı odaklı (user-centric), 
akıllı (smart) ve empatik (emphatic) 
kelimelerini de ekleyen Togg için 
yaptıkları işin farkını bu kavramlar 
tanımlıyor. Bunun neticesinde 
de ortaya İngilizcesi “USE-CASE 
Mobility®️” olan bir kavram çıktı. Togg 
da küresel rekabete hazırlandığı için 

Sadece bir otomobil değil, bir 
ekosistem
Ekosistem; sözlük anlamıyla canlı ve 
cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan 
ve birbirlerini besleyerek süreklilik 
arz eden bir düzeni tarif ediyor. 
Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım 
alternatiflerinin ve hayatımıza değer 
katacak her türlü hizmetin birbirine 
akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif 
olduğu bir dünya demek. Otomotiv 
endüstrisi de büyük bir hızla mobilite 
ekosistemine dönüşüyor, oyunun 
kuralları değişiyor. Bugünün otomobil 
dünyası ürün konseptini oluşturma, 
aracı geliştirme, üretme, satış ve 
sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor.
 
CES 2022’de büyük ilgi gören küresel 
mobilite markası Togg da sahip 
olduğu mobilite çözümleriyle aslında 
bir ekosistem. Küresel bir marka 
oluşturma hedefi kadar önemli olan bir 
diğer hedefi de ekosistem oluşturmak 
olan Togg’un esas işi, klasik araç 
üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor 

bu kavramı, Togg adına ticari marka 
olarak dünya çapında tescil ettirdi.
 
İngilizce olarak “We are a global 
USE-CASE Mobility provider” olarak 
kendisini tanımlayan Togg, mobilite 
alanında küresel bir platform örneği 
sağlayıcısı. Aynı zamanda “We are 
the Mobility USE-CASE of Türkiye” 
söylemiyle, Türkiye’nin de mobilite 
alanındaki örnek platform sağlayıcısı 
olarak konumlanıyor.
 
USE-CASE Mobility®️ yaklaşımı ile 
sadece akıllı cihazını geliştirmekle 
kalmayan Togg, akıllı cihazının ihtiyaç 
duyacağı ve yaratacağı iş modelleriyle 
beraber oluşacak ekosistemi 
kurmak için de çalışıyor. Müşterinin 
kullanıcıya, araç içindeki internetin 
internet içindeki araca, mekanik, 
mekatronik ve elektroniğin kablosuz 
güncellemeye, beygir gücünün 
işlemci gücüne, fiziksel kilidin blok 
zincirine dönüştüğü, doğuştan 
elektrikli platformların kullanıldığı, 
sıfır emisyonlu araçların konuşulduğu, 
tedarikçilerin iş ortağı ve start-up’lar 
halini aldığı, yerliliğin yerini milliliğe 
ve özgünlüğe bıraktığı, en önemlisi 
de sahiplenilen markalar yerine sahip 
olduğu markanın öne çıktığı bu alanı 
Togg #YeniLİg diye tanımlıyor. İşte 
Togg’u klasik otomobil dünyasından 
ayıran özellikleri de tüm bunlar 
oluşturuyor.
 
Son olarak, Gemlik tesislerinde 
2022 yılının son çeyreğinde seri 
üretime hazır hale gelecek olan 
Togg otomobillerinin bu aşamadan 
sonra, uluslararası teknik yeterlilik 
(homologasyon) çalışmaları 
tamamlanacak. İlk Togg araçları ise 
2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de 
yollara çıkacak.

Küresel bir marka 
oluşturma hedefi 
kadar önemli olan 
bir diğer hedefi 
de ekosistem 
oluşturmak olan 
Togg’un esas 
işi, klasik araç 
üreticilerinin işinin 
bittiği yerde başlıyor 
ve otomobili yeni 
nesil akıllı cihaza 
dönüştürüyor
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Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim 
Tasarımı bölümü mezunu olan Tolga 
Tatari, iş hayatına 21 yaşında, büyük 
işletmeler için web tabanlı yazılım 
projeleri geliştirmek üzere kendi 
şirketini kurarak başladı. Projelerin 
kodlama ve yönetim aşamalarını 
üstlenen Tatari, 2008 yılında 
ortaklarıyla birlikte Türkiye’nin en 

büyük e-ticaret platformlarından 
olan Markafoni’yi kurdu. Şirketin, 5 
ülkede 20’den fazla e-ticaret sitesi 
oluşturmasına ve yönetimlerine destek 
verdikten sonra, yeni projeler hayata 
geçirmek üzere ortaklar hisselerini 
devretti. 2017 yılında ise ortakları 
Ahmet Emre Sarı ve Çağrı Orçan ile 
birlikte omni-channel operasyonları 

yapmayı sağlayan ticaret platformu 
Akinon’u hayata geçirdiler.

Akinon Kurucu Ortağı & Ceo’su Tolga 
Tatari ile Akinon’un IT altyapısından 
günümüzün e-ticaret dinamiklerine ve 
sanal alışveriş deneyimlerine kadar keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbetimize 
ise Akinon’un hikayesiyle başladık... 

Dünyayı saran dijital ticaret trendlerini markaların yakından takip ettiğine vurgu 
yapan Akinon Kurucu Ortağı & Ceo’su Tolga Tatari, “Farklı deneyim, kolay 
alışveriş ve marka bağlılığını korumak için şirketler Live Stream satış etkinliklerine 
yöneliyor.” dedi.

Pazarlamanın yeni trendi: 
Live Stream satış
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sürecini uçtan uca tamamlamasını 
sağlayan, esnek, geliştirilebilir bir dijital 
ticaret platformu olarak yolumuza 
güvenle devam ediyoruz.”

Omni- channel çözümlerde 
başarılı olmak için kuşkusuz 
güçlü bir IT altyapısı 
gerekiyor. Akinon’un IT 
yapısında ne tür teknolojiler 

 
“Markamızı 5 yılda 67 kat 
büyüttük”
“Dünyanın en kuvvetli dijital ticaret 
platformlarından biri olma hedefi ile 
kurulan genç bir markayız. Dünyanın 
e–ticaretle bağlarını güçlendirdiği 
bu dönemde amacımız, markalar ve 
platformlar arasında yaşanan kaosa 
çözüm bulmaktı. Şirketlerin dijital ticaret 
yolculuğunda yaşadıkları sorunlara son 
vermeyi hedefledik. 5 yıl gibi kısa bir 
sürede de markamızı 67 kat büyüttük. 
450’yi aşkın çalışanımız ile 100’e yakın 
markaya hizmet sunarak dünyanın önde 
gelen e-ticaret çözümleriyle rekabet 
edebilir noktaya geldik. 2021 yılı sonu 
itibarıyla yakaladığımız yüzde 89’luk 
büyüme oranımız ise önümüzdeki 
dönemler için hız kesmeden devam 
ettiğimizi teyit eder nitelikte. 

Uzun yıllar perakende ve e-ticaretin 
içinde olmanın verdiği bilgi birikimimizi 
sektörün ihtiyaçlarına çözüm 
oluşturmak için yola çıktık. Artık 
Türkiye’nin lider dijital ticaret platformu 
olarak hayal ettiğimizden de büyük 
bir aileyiz. Markaların dijital dönüşüm 

kullanılıyor? Sizi rakiplerinizin 
önüne taşıyan ya da 
rakiplerinizden ayrıştıran 
faktörler neler?
Akinon, tamamen bulut teknolojileri 
üzerinde çalışan bir platform. 
İçerisindeki çözümleri ile markaların, 
müşterilerine dokunduğu her noktada 
bulunarak benzersiz bir alışveriş 
deneyimi yaşatmalarına olanak veriyor. 

450’yi aşkın 
çalışanımız ile 
100’e yakın 
markaya hizmet 
sunarak dünyanın 
önde gelen e-ticaret 
çözümleriyle 
rekabet edebilir 
noktaya geldik
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Peki hızla dönüşen bu 
ekosistemde beklentiler 
daha da ileri dönemlerde 
sizce nasıl bir forma 
dönüşecek? Özellikle sanal 
deneyimlere ilgi daha da 
yoğunlaşacak mı? Sizin 
bu yönden mevcut ya da 
sunmayı planladığınız 
çözümler var mı?
Fiziksel alışveriş deneyimini online’daki 
sınırsız seçenek ile buluşturma fikri, 
perakende markaları için yeni tüketici 
grubuna giden anahtar niteliği taşıyor. 
Bu benzersiz satış deneyiminin 
herkeste heyecan yaratıyor. Sanal 
deneyim sıklıkla bahsettiğimiz 
metaverse’ün VR gözlük ile tecrübe 
edilmesinden sonra bambaşka bir 
noktaya ulaşacak. Bu nedenle, dünyayı 
saran dijital ticaret trendleri markalar 
yakından takip ediyor. Tüketiciye farklı 
bir deneyim yaşatmak, kolay alışveriş 
imkanı sunmak ve marka bağlılığını 
korumak için yeni ürün ve projelere 
yatırım yapıyor. Bunun başında tüm 
dünyada da etkisi artan Live Stream ile 
satış etkinlikleri düzenlemek geliyor. 
Bizim de bu konu özelinde çıkardığımız 
“Akinon Live Commerce” isimli bir 
ürünümüz var. Bu ürünü kullanan 
markalar, dakikalar içerisinde yayın 
akışını kurgulayıp video yayını yapmaya 
başlıyor. İster bir influencer eşliğinde 
ister bir mağaza satış elemanının 
cep telefonu ile anlık satış etkinlikleri 
düzenleyebiliyor. Müşteriler de videoda 
gördükleri ürünleri direk sepetlerine 
ekleyebiliyor ve satın alabiliyor. 

Müşterilerin kasaya gitmeden cep 
telefonuna gelen link üzerinden 
ödeme yaptıkları “Temassız Ödeme” 
yöntemi de bu pandemi döneminde 
markalar tarafından en çok ilgi 
gören özelliklerimizden biri oldu. 
Diğer yandan, birçok markamızın 

Platformumuz üzerindeki ticaret 
motoru ve sipariş yönetim sistemini 
kullanarak aklınıza gelebilecek tüm 
dijital ticaret kurgularını hayata 
geçirebiliyoruz. Platformumuz üzerine 
kurulmuş birçok pazaryeri, e-ticaret 
sitesi, mobil uygulama, mağaza 
içi satış uygulaması bulunuyor. Bu 
uygulamaların yanı sıra markalar, 
pazar yerlerindeki satışlardan tutun, 
call center satışlarına kadar bütün 
dijital satış faaliyetlerini platformumuz 
üzerinde bulunan araçları kullanarak 
yapıyor.

E-ticaretin günümüzdeki 
dinamiklerini nasıl 
yorumlarsınız? Marka 
tarafında beklentiler ne 
yönde değişti? 
Pandemi ile dijital dönüşümünü hızla 
tamamlayan perakende sektörü, 
e-ticaret yatırımlarını kusursuz müşteri 
deneyimine giden uygulamalara 
yönlendirdi. Markalar e-ticaret 
altyapılarını artık ihtiyaçlarına yönelik 
tasarlayarak satış trafiklerini artırırken, 
iş süreçlerini de geliştirilebilir tek 
bir altyapıda toplamanın avantajını 
yakalıyor. Dünyada son dönemde 
çok sık konuşulan “Composable 
Commerce” mimarisi ile markalar, 
kendi satış kanallarını tüketiciler 
için cazip alışveriş noktası haline 
getirebiliyor. Dijital platform altyapısının 
kampanya yönetimini, sipariş 
yönetim sistemini, her fonksiyonun 
birer lego parçası gibi düşünelim. 
Composable Commerce, markaların 
müşterilerine sunmak istedikleri 
hizmete göre gerekli fonksiyonları 
tıpkı lego gibi istediklerini ekleyip, 
çıkararak kişiselleştirebilecekleri altyapı 
sistemine deniyor. Akinon olarak, 
bu fonksiyonları birbirine ekleyerek, 
bir araya getirilmiş iş kabiliyetimizle 
buluşturduğumuz bir teknolojiyi 
markalara sunuyoruz. 

kendi e-ticaret siteleri üzerinde 
artırılmış gerçeklik araçları ile ürün 
sergilediklerini, yapay zeka araçları 
ile de ürün önerilerinde bulunmaya 
başladıklarını görebiliyoruz. 

Türkiye ve yurt dışında birçok 
fonun ilgisini çekiyorsunuz. 
Akinon’un ilerideki kilometre 
taşlarının neleri kapsadığını 
sorarak bitirelim...
Pazardaki esnek, modüler ve 
ölçeklenebilir e-ticaret platform 
ihtiyacını karşılaması ve markamızın 
kısa sürede önemli bir başarı elde 
etmesi neticesinde 2020 yılında, 
Belçika merkezli bir fon olan 
SmartFin’den 5 milyon dolar yatırım 
aldık. 2021 yılında ise Actera Group 
ve Revo Capital’in birlikte liderlik 
ettiği yatırım turunda Smartfin ve 
Endeavor Catalyst’in de katılımı ile 
20 milyon dolarlık ikinci yatırımımızı 
aldık. Aldığımız yatırımlar ile tüm 
enerjimizi ürün ve hizmet kalitemizi 
daha çok geliştirip yeni pazarlara 
açılmak için kullandık. E-ticaret 
trendlerine yön veren projelerimizle 
Türkiye’de başarımızı sürdürmeye, 
global ölçekteki projelerimiz ile hızla 
farklı coğrafyalardaki yeni pazarlara ilk 
günkü heyecanımızla ulaşmaya devam 
edeceğiz. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında; 
Türkiye, Doğu ve Kuzey Avrupa, MENA 
bölgelerinde kurduğumuz ekosistem 
ile tüm Avrupa, Güney Asya ve 
Avustralya gibi pazarlarda daha da 
büyüyeceğiz. 2024 yılında ise ibremizi 
Amerika pazarına çevireceğiz. Dijital 
ticaretin dönüşümüne öncülük ederken 
beraber yol aldığımız markalarımıza, 
partnerlerimize ve iş arkadaşlarımıza 
değer yaratmayı sürdüreceğiz. 
Hedefimiz; dünyanın en iyi dijital 
ticaret platformlarından biri olmak. 
Başaracağımıza inanıyoruz.
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Perakende sektörü salgından bu yana 
büyük zorluklar yaşamaya devam ediyor. 
Sektör, şirketlerin işleyişinde önemli 
bir dönüşümle yenilenmeye gidiyor. 
Geleneksel mağazalar da bu değişikliği 
benimseyerek çevrimiçi hale gelmeye 
başlıyor. Son pazar araştırmasına göre, 
e-ticaret işletmelerinin 2021’de dünya 
çapında 4,9 trilyon dolar gelir elde ettiği 
tespit edildi. Bu büyüme, 2022 yılında 
da 5,45 trilyon dolara ulaşacak. Bu 
büyümeyi göz önünde bulundurarak 
perakendecilerin, müşterilerinin alışveriş 
deneyimini daha rahat hale getirmek 
için en son teknolojileri benimsemeleri 
gerekiyor. 

Perakendeciler, en son dijital dönüşüm 
trendlerine ayak uydurarak değişen 
müşteri taleplerine ve gereksinimlerine 

hızla uyum sağlayabilmeli, ayrıca rekabet 
üstünlüğünü koruyabilmelidir. Bu da 
rakiplerinin bir adım önünde kalmalarına 
yardımcı olur. Perakende sektöründe 
dijital dönüşüm ve popüler eğilimlerin 
işletmelerin büyümesine nasıl fayda 
sağladığını inceleyelim:

Perakende sektöründe 
popüler dijital dönüşüm 
trendleri nelerdir?
Perakende sektöründe çok sayıda dijital 
dönüşüm eğilimi yaşanıyor. Bazı popüler 
dijital dönüşüm trendleri ise şu şekilde:

1. Daha iyi bir müşteri 
deneyimi için mobil ticaret
Mobil cihazların kullanımının artmasıyla 
birlikte, mobil ticaretin perakendede en 
popüler dijital dönüşüm trendlerinden 

biri olması şaşırtıcı değil. Mobil ticaret, 
akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil 
cihazlar aracılığıyla ürün ve hizmet satın 
almak ve satmak anlamına gelir. Mobil 
ticaret hem işletmeler hem de müşteriler 
için birçok avantaj sunar. Şirketler için 
yeni bir satış kanalı sağlar ve daha geniş 
bir kitleye ulaşmalarına yardımcı olur. 
Müşteriler için alışveriş yapmanın daha 
uygun bir yolunu sunar ve her yerde 
alışveriş yapmalarını sağlar.

2. Gelişmiş karar verme için 
büyük veri
Büyük veri, perakendede bir başka 
büyük dijital dönüşüm trendidir. Büyük 
veri, geleneksel yöntemlerle işlenmesi 
zor olabilen büyük, karmaşık veri 
kümelerini ifade eder. Büyük verinin 
gücünü kullanarak işletmelerin müşteri 

Perakende sektöründeki
dönüşüm zorunluluğu
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davranışları, eğilimleri ve modelleri 
içgörü olarak kazanabilirler. Bu bilgiler 
daha sonra karar vermeyi iyileştirebilir, 
işlemleri optimize edebilir ve satışları 
artırır.

3. Daha akıllı iş kararları için 
yapay zeka
Yapay zeka (AI) tüm dünyayı etkisi altına 
aldı ve böylelikle e-ticaret sektörü de bu 
teknolojinin faydalarından yararlandı. 
Yapay zeka kullanıcı deneyimini 
kişiselleştirmek, ürün önerileri, sohbet 
robotları ve dolandırıcılık tespiti için 
kullanılıyor. Aynı zamanda, büyük 
miktarda veriyi hızlı ve doğru bir şekilde 
analiz ederek işletmelerin daha akıllı 
kararlar almasına yardımcı oluyor. Bu 
bilgiler daha sonra müşteri hizmetlerini 
geliştiriyor, pazarlamayı hedefliyor, 
kampanyalar, envanter ve fiyatlandırma 
konusunda daha iyi kararlar alınmasına 
olanak tanıyor.

4. Gelişmiş müşteri katılımı 
için artırılmış gerçeklik
Hayal gücünün gerçekle buluştuğu 
zaman, artık geleceğe ait bir şey değil. 

Şimdilerde perakende sektörü bundan 
büyük ölçüde faydalanıyor. Artırılmış 
gerçeklik sayesinde, müşteriler artık 
satın almadan önce ürünleri gerçekçi 
bir 3D ortamda görüntüleyebilirler. 
Bu, onlara ne satın aldıkları hakkında 
daha iyi bir fikir verir ve getirileri 
azaltmaya yardımcı olur. Artırılmış 
gerçeklik, etkileşimli ve ilgi çekici 
müşteri deneyimleri oluşturmak için 
de kullanılabilir. Örneğin, müşteriler 
bir ürünü satın almadan önce kendi 
cihazlarında görüntülemek için 
kullanabilirler. Bu, müşteri katılımını ve 
satışlarını artırmaya da yardımcı olur. 

5. Daha akıllı envanter 
yönetimi için IoT
Dünya her geçen gün etkileşimli olarak 
birbirine bağlanıyor ve bu sadece 
insanlarla sınırlı değil. Nesnelerin 
interneti (IoT) ile artık cansız nesneler 
bile bağlantı kurabiliyor. Aynı zamanda 
sağlık, üretim ve perakende gibi çeşitli 
alanlarda kullanılıyor. Envanter yönetimi 
perakendenin en kritik yönlerinden 
biridir. İsrafı azaltmaya, operasyonları 
optimize etmeye ve müşteri 

memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. 
Bu da IoT yardımıyla, her zamankinden 
daha kolay ve daha verimli hale geliyor. 
Sensörler ve RFID etiketleri gibi IoT 
özellikli cihazları kullanarak, işletmeler 
stok seviyeleri ile ilgili envanteri gerçek 
zamanlı olarak izleyebilir ve daha iyi hale 
getirebilir.

6. Gelişmiş güvenlik ve 
şeffaflık için blok zinciri
Blok zinciri, Bitcoin gibi kripto para 
birimlerinin temelini oluşturan merkezi 
olmayan bir teknolojidir. Bu merkezi 
olmayan teknoloji, perakende sektörüne 
de adım attı ve tedarik zinciri yönetimi, 
sadakat programları ve ürün gibi çeşitli 
uygulamalar izlemek için kullanılıyor. 
Blok zinciri, işletmeler ve müşteriler için 
de birçok avantaj sağlar. İşletmeler için 
gelişmiş güvenlik, şeffaflık ve verimlilik 
sunar. Müşteriler için daha fazla güven 
sağlar ve müşteriler de satın aldıkları 
ürünlere güven duyar.

7. Özel ürünler için 3D baskı
3D baskı, perakende sektörüne fayda 
sağlayan bir diğer dijital dönüşüm 

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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trendidir. Bu teknoloji işletmelerin isteğe 
bağlı özel ürünler oluşturması için 
olanak tanır. Bu özellikle kişiselleştirilmiş 
veya ısmarlama ürünler satan işletmeler 
için faydalıdır. 3D baskı ile şirketler, 
büyük minimum sipariş miktarlarına 
ihtiyaç duymadan benzersiz ürünleri hızlı 
ve verimli bir şekilde oluşturabilirler. 3D 
baskı prototip ürünler de oluşturabilir. 
İşletmelerin üretime geçmeden önce 
yeni tasarımları test etmelerini ve 
değişiklikleri hızlı ve kolay bir şekilde 
yapmalarını mümkün kılar.

8. Eller serbest alışveriş için 
sesli ticaret
Ses özellikli cihazların yükselişiyle 
birlikte, ses ticareti daha popüler hale 
geliyor. Bu eller serbest alışveriş yöntemi 
kullanışlı, kolay ve hızlıdır. Müşteriler 
ürünlerini bulmak, fiyatları karşılaştırmak 
ve alışveriş yapmak için ‘ses’leri 
kullanabilirler. Bu teknoloji özellikle 
yoğun insanlar için çevrimiçi mağazaya 
kolayca göz atmak göz atmak için 
oldukça faydalıdır.

9. Geliştirilmiş müşteri 
deneyimleri için kişiselleştirme
Kişiselleştirme, bireysel müşterilerin 
ihtiyaç ve tercihlerini karşılamak için ürün, 
hizmet ve deneyimleri uyarlama sürecidir. 
İşletmeler bu teknolojiyi sağlık, eğitim 
ve perakende gibi çeşitli sektörlerde 
kullanıyor.  Perakende sektöründe ise 
kişiselleştirme, kişiye özel alışveriş 
deneyimleri oluşturmak için kullanılabilir. 
Örneğin, çevrimiçi perakendeciler 
ürünleri tavsiye etmek ve kişiselleştirilmiş 
önerilerde bulunmak için müşteri verilerini 
kullanabilir. Bu veriler müşteri deneyimini 
ve sadakatini geliştirmeye de yardımcı 
olur.

10. Veriye dayalı karar verme 
için iş zekası
İş zekası (BI), işletmelerin toplamasına, 
depolamasına ve verileri analiz etmesine 
yardımcı olan bir teknolojidir. Bu bilgiler 
operasyonlar, pazarlama ve diğer iş 
alanları hakkında daha iyi kararlar almak 
için kullanılabilir. Perakende sektöründe 

ise BI müşteri segmentasyonunu, 
hedef pazarlamayı ve ürün çeşitliliğini 
geliştirmek için kullanılıyor. Aynı 
zamanda tedarik zinciri yönetimini de 
geliştirir. İşletmeler verileri analiz ederek 
tedarik zincirinin iyileştirilmesi gereken 
alanlarını belirleyebilir. BI ayrıca işlemleri 
optimize etmeye ve verimliliği artırmaya 
da yardımcı olur. Dijital teknolojiler 
perakende sektörünü hızla dönüştürüyor. 
Bu dönüşümü benimsemek; değişim 
yönetimi, ek bütçe ve karmaşık 
süreçleri içerebilir ancak en başarılı 
perakendeciler, yeni kitlelere erişmek ve 
çevrimiçi veya mağazada ilgi çekici, etkili, 
kişiselleştirilmiş ve kesintisiz müşteri 
deneyimleri oluşturmak için teknolojiyi 
benimsemiş olanlardır. Perakende 
sektöründeki şirketlerin dijital dönüşümün 
bu zorluklarının üstesinden gelmek ve 
faydalarını gerçekten görmek için sağlam 
iş modelleri ve dijital stratejiler kullanarak 
dönüşüme odaklanmalıdır. Ayrıca önemli 
iş ve müşteri önceliklerini net bir şekilde 
anlayarak, doğru dijital yeteneklere yatırım 
yaptıklarından emin olmalılardır.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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“İade-değişim kararlarını 
artık yapay zeka veriyor”
Yapay zekanın süreçlerde kullanımı 
günümüzde artık bir lüks veya 
ütopya olmaktan çıkıp, özellikle bazı 
alanlarda olmazsa olmaz bir gereklilik 
haline geldi. Birçok firma ve ürün, 
yapay zeka uygulamalarını aktif olarak 
kullanıyor ve bu konuda büyük değer 
üretiyorlar.

İlk etapta zor, zahmetli ve maliyetli 
gibi görünen ve uygulanma sürecinde 
birçok başarısız örneği de bulunan 
yapay zeka uygulamaları, başarılı 

bir proje süreci geçirildiği takdirde 
son derece etkin, faydalı ve karlı 
oluyor. Perakende sektörü gibi ürün 
ve işlem hacminin yoğun olduğu 
alanlarda yapay zeka kullanımının çok 
başarılı örneklerini görüyoruz. Biz de 
şirketimizde birçok alanda yapay zeka 
teknolojilerinden faydalanıyoruz. Bazı 
örnekler vermek isterim:

● Arızalı ürün iadeleri: Bu sene 
devreye aldığımız bu yapay zeka 
uygulaması sayesinde, satın aldığı 
üründe sorun yaşayıp mağazamıza 
ürünün incelenmesi için getiren 
müşterilerimizi, artık günlerce 
inceleme süreci için bekletmiyoruz. 
Müşterimiz daha mağazadayken, 
ürünle ilgili birkaç bilgiyi sisteme 
girdiğimizde saniyeler içerisinde 
yapay zekamız, ürün hakkında iade 
veya değişim kararını verebiliyor 
ve ürün incelenmek için merkeze 
gönderilmeden müşterinin işlemi 
gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem bize 
hem müşteri memnuniyeti sağlıyor 
hem de gereksiz lojistik ve iş gücü 
maliyetlerinin önüne geçiyor.

● Alokasyon: Üretilmiş olan 
ürünlerimizin satış noktalarına sevk 
emirlerinin oluşturulabilmesi için 
yapay zeka kullanıyoruz. Sistemimiz 
mağazaların doluluğunu, satış 
verilerini inceleyerek sezonsal 

ihtiyaçlarına göre tahminleme yapıp 
doğru ürünün doğru lokasyona doğru 
adet ve ölçülerde sevk edilmesini 
sağlıyor. Bu sayede satış kayıplarını 
ve gereksiz depolama maliyetlerini 
minimize edebiliyoruz.”

“Blok zinciri sektöre ciddi 
şeffaflık sağlayacak”
Blok zinciri, yapısı itibariyle ezber 
bozan bir olgu olarak karşımıza çıktı 
ve hızlı bir biçimde de birçok sektörde 
kendisine uygulama alanı bulan bir 
yaklaşım oldu. Gün geçtikçe bunlara 
yenilerinin eklenmekte olduğunu 
görüyoruz. 

Getirdiği avantajların yanı sıra, 
sektörde bu konuda proje geliştirmiş 
personel eksikliğinden ötürü, blok 
zinciri teknolojilerini en azından 
günümüz koşullarında kolay 
ele alınabilir bir yöntem olarak 
göremiyoruz maalesef. Çünkü 
günümüzde yeni bilgi teknolojileri 
personeli bulabilmek ve elde 
tutabilmek oldukça zorlaştı. Durum 
böyle olduğunda firmalar, kaynak 
yetersizliği nispeten daha da fazla 
olan yeni teknolojilere yatırım yapma 
konusunda çekimser yaklaşabiliyor. 

Henüz aktif bir projede uygulamamış 
olsak da blok zincirinin yapısının 
sektörümüzde özellikle tedarik 

Yapay zeka, envanter yönetiminden müşteri deneyimine kadar artık perakende 
sektörünün olmazsa olmazı. Müşterilerin ürünlere güven duymasına fayda 
sağlayan blok zinciri teknolojisi de sektörde giderek konuşlanıyor. Sanal 
dünyanın trend haline gelmesi ise fiziksel mağazalara duyulan ihtiyacı yeniden 
düşündürüyor. Peki sektördeki teknoloji liderleri bu konulara nasıl bakıyor? 
FLO Mağazacılık BT Direktörü Özcan AYYILDIZ ile DeFacto Teknoloji BT Başkanı 
Abdurrahman Kılınç, sektördeki bu yeni katmanları İŞTE Teknoloji okurları için 
değerlendirdi...

Özcan AYYILDIZ
FLO Mağazacılık BT Direktörü
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zinciri, ürün izlenebilirliği ve ödeme 
sistemleri konusunda ciddi şeffaflık 
ve fayda sağlayacağını düşünüyorum. 
Bu konuda bir Ar-Ge projesi 
oluşturup orta vadede süreçlerimizde 
deneyimlemek istiyoruz.

“Fiziksel mağazaların bir 
deneyim merkezi haline 
dönüşmesi kaçınılmaz”
Pandeminin etkisiyle online 
alışverişe daha da alışan müşteriler, 
alışverişteki online payı giderek 
artırdı. Ama bu, mağazaların 
değerinin gün geçtikçe azaldığı 
anlamına gelmiyor. Mağazalar da 
kendi içerisinde bir dönüşüm yaşıyor. 
Fiziki mağazalar zaman içerisinde 
hem satış hem de bir deneyim 
merkezi haline dönüşüyor. Çünkü 
fiziki olarak alışveriş yapmaktan, 
mağazalarda dolaşmaktan, çeşit 
çeşit ürünü üzerinde deneyerek 

satın almaktan keyif alan önemli bir 
kitle var. Her ne kadar mağazada 
dolaşmak ve ürünleri deneyip 
almak çok efektif görünse de ürün 
kırıklıkları, aranılan ürünün bedeninin 
veya renginin bulunamaması gibi 
konulardan dolayı, mağazanıza 
kadar gelmiş bir müşteriyi 
kaçırabiliyorsunuz ve olumsuz bir 
deneyim yaşatabiliyorsunuz. Bu 
esnada da satış kaybını engellemek 
ve müşteri memnuniyeti için fiziki 
mağazalarda, o mağazada olmayan 
stoğun da satılabilip müşterinin 
adresine gönderebilmek bir 
zorunluluk haline geliyor. Bu nedenle 
hem offline hem de online dünyayı 
birleştirerek tek potada sunabilmek 
gerekiyor. 

Fiziksel mağazaların yok olmasa 
da bir deneyim merkezi haline 
dönüşeceği kaçınılmaz. Hatta 

online alışveriş süreçleri de zaman 

içerisinde mağazalara benzeyecek 

diye düşünüyorum. Artık metaverse’ü 

daha fazla konuşmaya başladığımızı 

gözönünde bulundurursak, online 

alışveriş şekli de değişip sanal 

mağazalarda dolaşarak hatta 

insanlarla etkileşimde bulunarak 

alışveriş yapabilmeye doğru 

evriliyor. Yani fiziki mağazalar 

teknoloji desteğiyle daha farklı 

bir deneyim sunup ürünlerin 

online olarak da satılabilmesine 

imkan tanırken, online alışveriş 

de fiziki mağazalardaki deneyimi 

yaşatabilecek teknolojiler kullanmaya 

başladı. Bu geçişin günden 

güne daha da artacağını ve fiziki 

mağazalar ile online dünya arasındaki 

sınırların tamamıyla kalkacağını 

düşünüyorum.

“Müşteri memnuniyeti ve 
beklentilerinde yapay zeka 
olmazsa olmazımız”
Perakende, dışarıdan bakınca 
çok belli olmasa da arka planında 
çok ciddi bir veri ve matematik 
barındıran bir sektör. DeFacto’nun 
500’den fazla mağaza ve 93 ülkedeki 
faaliyetlerini göz önüne alırsak, 
ticaretin global ve lokal dinamiklerine, 
müşteri memnuniyetine ve karlılık 
beklentilerine göre yönetilmesi 
yapay zeka desteği ile çok daha 
hızlı ve kolay. Binlerce ürün tercihini 
farklı beklentileri olan milyonlarca 
müşterimize istedikleri zamanda, 
kalitede ve fiyatta sunmak için 
kullandığımız birçok yapay zeka 
algoritmamız mevcut.

Yapay zeka kullanımında iki temel 
nokta ön plana çıkıyor. Milyonlarca 
opsiyon arasından stoğu en verimli 
olacak noktada değerlendirmek 
için güçlü bir talep tahmini ve 
optimizasyon modellerine ihtiyacımız 
var. Diğer taraftan, müşteri analitiği 
çalışmaları da son yıllarda çok 
derinleşmiş durumda. Geçmişte 
müşteri analizi daha yüzeysel olarak 
yapılan, mağazaya gelen müşterinin 
kaçı alışveriş yapmış gibi herhangi bir 
kişiye ya da segmente özel analizler 
içermeyen metriklerle sınırlıydı. 
Günümüzde ise müşteri memnuniyeti 
ve beklentileri bizim kararlarımız için 
en önemli unsur. Her aksiyonumuzu 
müşterimizi anlayarak ve beklentisini 
karşılamak amacıyla planlıyoruz. 
Bunun için de müşteri davranışlarını 

Abdurrahman Kılınç
DeFacto Teknoloji BT Başkanı
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detaylı analiz edebilecek, segmentler 
oluşturabilecek, buradan hareketle 
milyonlarca müşterimizin bizden ne 
beklediğini ortaya koyabilecek sistem 
ve yapay zeka çalışmalarına ihtiyacımız 
oluyor.

Özetle, tüm faaliyetlerimizin kalitesi 
için yapay zeka çok faydalandığımız 
ve olmazsa olmaz parçalarımızdan bir 
tanesi.

“Blok zincirinin hazır giyim 
perakende sektöründe 
kullanım örnekleri çok arttı”
DeFacto, global bir moda markası 
olmakla birlikte aynı zamanda bir 
teknoloji şirketi. 6 yıl önce YTU 
Teknopark’ta DeFacto Teknoloji’yi 
kurduk. DeFacto Teknoloji bünyesinde 
çalışan 250’den fazla mühendis 
ekibimizle kendi ERP’mimizi geliştirip 
aynı zamanda omni-channel 
teknolojilerimizin altyapılarını üretirken, 
bir yandan da yenilikçi çalışmalar ve 
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgileniyoruz. Bu 
alanlardan bir tanesi de blok zinciri.

Blok zinciri her ne kadar coin veya NFT 
gibi daha göz önünde bulunan şekliyle 
algılansa da esasında çok geniş bir 
alanı kapsıyor. Blok zinciriyle, bu 
teknolojiye özgü doğrulama ve kontrol 
mekanizmaları ile bir güvenlik önlemi 
olarak kullanılabileceği gibi, dağıtık 
mimariye uygun bir veri depolama 
altyapısı kurmak da mümkün. Biz 
yeni teknolojiler kullanırken sadece 
yapmış olmayı değil müşterimize ve 
sektöre değer katacak işler yapmayı 
hedefliyoruz. Bu nedenle, blok zinciri 
teknolojisini detaylı araştırdığımızı, 
konu hakkında çalışmalar yaptığımızı 
belirtmek isterim. 

Blok zinciri teknolojilerinin son 
dönemde globalde hazır giyim 
perakende sektöründe kullanım 

örnekleri de çok arttı. DeFacto da 
perakende alanında Türkiye’de en 
çok ürün satan ve müşteriye en çok 
dokunan firmalardan birisi. Dolayısıyla, 
özellikle ürünün ve müşterinin kesiştiği 
noktalarda değer yaratacak işler 
yapmayı hedefliyoruz.

“Fiziksel ve dijital birleşerek 
yeni bir deneyim alanı 
açacak” 
Son yıllarda müşteri alışkanlıkları ve 
beklentileri çok hızlı değişti. 2020 
başlarında pandemi nedeniyle online 
ticarete dönüşün ne kadar hızlı 
olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Bu 
sene yaz mevsimin başlaması ve yeni 
normale ayak uydurmamızla beraber, 
offline payının arttığını da gözlemledik. 
Uzun bir aradan sonra tüketiciler haklı 
olarak mağazalara gitmeyi, dolaşmayı, 
dokunarak ve deneyerek alışveriş 
yapmayı tercih ettiler. Dolayısıyla 
trendler çok hızlı değişmekle birlikte 
online–offline ticaret eskisi kadar 
keskin olarak birbirinden ayrılmıyor. 
Biz DeFacto olarak, pandemi öncesi 
süreçlerde dahi her türlü senaryoya 
hazırlıklıydık diyebilirim. Online ve 
offline ticareti kesiştirecek birçok 
omni-channel süreç geliştirdik. 
Pandemiden çok önce temellerini 
attığımız teknolojiler sayesinde 
perakendenin yeni dinamiklerine 
hizmet eden sanal kabinlerimiz, 
mağazada dijital alışveriş deneyimi 
yaşatan uygulamalarımız, Fijital 
Mağazalarımız fiziksel mağazaların 
gideceği yer hakkında bizlere fikir 
veriyor.

Fiziksel mağazaların deneyim 
merkezine dönüşeceği benzer 
trendlerin yaygınlaşacağını 
düşünüyorum. Online olarak alışveriş 
yapmanın getirdiği birçok kolaylık 
var ve insanlar bu konforu bırakmak 
istemiyor. Eğer satış sonrası destek 

hizmetinden de memnunlarsa, bu 
alışveriş deneyimini sürdürüyorlar. 
Ancak başka bir açıdan baktığımızda 
müşterinin ürüne dokunmak, 
denemek, farklı kombinleri üzerinde 
görmek istemesini de oldukça iyi 
anlıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki 
yaklaşımımız aynı anda müşteriye 
hem fiziksel hem de dijital deneyimleri 
sunabilmek, bu amaçla “Fijital 
Dönüşüm”ü odak alanımız olarak 
belirledik.

Akıllı mağaza örneğini ele alacak 
olursak, müşteriler mağazaya gidip 
ürünü deneyebiliyor farklı renk ve 
model alternatiflerini görebiliyor ve 
ürünü ister mağazadaki kiosklardan, 
isterse evden online olarak alıp istediği 
adrese teslimatını yaptırabiliyor. 
Akıllı mağazamızda bu süreç çeşitli 
RFID ve “akıllı ayna” teknolojileri 
ile desteklenmiş durumda. Ancak 
benzer süreç diğer mağazalarımızda 
da uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra, 
dijital dönüşümü fiziksel alışverişin 
zorluklarını aşmak için kullandığımız 
farklı çalışmalarımız da var. Örneğin, 
son dönemde mobil ödeme 
teknolojilerine çok fazla yatırım yaptık. 
Türkiye’de perakende sektöründe 
hayata geçirilmiş ilk “Android POS” 
projesi DFPOS’un sağladığı mobilite 
ile mağazalarımızın her noktasında 
omni-channel destekli ödeme ve iade 
işlemlerini yaparak ziyaretçilerimizin 
alışveriş deneyimlerini hızlandırıyor ve 
kolaylaştırıyoruz.
 
Özetle, bundan sonraki dönemde 
fiziksel ve dijitalin birleşerek yeni bir 
deneyim alanı açacak olması kuvvetle 
muhtemel. Biz de bu doğrultuda 
fiziksel ile dijitali aynı potada erittiğimiz 
‘’fijital’’ yatırımlarımıza ağırlık verdik 
çünkü yeni normalin tam olarak böyle 
olacağını düşünüyoruz.
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E-ticaret mağazaları, geleneksel 
perakendecilerden pazar payını istikrarlı 
bir şekilde alıyor. Bu eğilim özellikle 
pandemi sırasında artış gösterdi. 
Ancak 2022’de e-ticaret ve mağaza 
içi perakende, rekabet etmek yerine 
birleşiyor. Bunun nedeni ise sosyal 
ticaret, canlı yayın alışverişi ve “quot” 
(karanlık) olarak adlandırılan mağazalar 
gibi teknolojilerin ortaya çıkışı olarak 
sıralanıyor. Bu yeni teknolojiler ise 
tüketicilere daha tatmin edici alışveriş 
yolları sunarken perakendecilerin alışveriş 
yapanları müşterilere dönüştürmeleri için 
daha fazla fırsat sağlayacak.

Sosyal ticaret hızla yükseliyor
Geleneksel olarak tüketiciler, paralarını 
harcamadan önce ürünleri şahsen 
deneyimlemenin faydalarına karşı 

çevrimiçi alışverişin rahatlığını tartmak 
zorunda kaldılar. İşletmeler de bu 
konuda uzlaşmanın yollarını aradı. 
Çevrimiçi perakendeciler dönüşüm 
oranlarını, düşük tek haneli rakamlarla 
%21’e yaklaşan getiri oranlarını absorbe 
etmek zorunda kaldılar. Geleneksel 
mağazalar da yaya trafiğinde keskin 
düşüşler ve daha yüksek işletme 
maliyetleri yaşadı. Pandemi sonrası 
yaya trafiği şimdi tekrar yükselişte olsa 
da bu eğilimin devam edip etmeyeceği 
belirsizliğini koruyor.

Sosyal ticaret ve canlı yayın alışverişi gibi 
gelişen teknolojiler ise bu açığı kapatmanın 
yollarını sunuyor. Facebook, Instagram ve 
TikTok gibi platformlar da ürünleri doğrudan 
tüketicilere sunmak için bu teknolojiye 
entegre alışveriş imkanı sağlıyor. Ayrıca 

güvenilir influencerların, arkadaşların ve 
aile gibi çevresel faktörlerin önerileri daha 
fazla önem taşıyor ve bu da doğrudan 
satışların artmasına neden oluyor. Öyle ki 
ABD’li internet kullanıcılarının neredeyse 
yarısı, 2021’de büyük sosyal ağlardan 
biri aracılığıyla bir satın alma işlemi yaptı. 
2025 yılına gelindiğinde ise ABD sosyal 
ticaret satışlarının yaklaşık 80 milyar dolara 
ulaşacağı ve tüm çevrimiçi satın alımların 
%4’ünü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Canlı yayın alışverişinin en iyi 
yanları
Sosyal ticaretin ortaya çıkardığı 
canlı yayın alışverişi, gösterilen 
ürünleri gerçek zamanlı olarak 
görme veya yardım alma yeteneği 
sunuyor. Soruları yanıtlayabilen ve 
ek seçenekler sunabilen bilgili satış 

Sosyal ticaret ile
yenilikçi alışveriş deneyimi
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görevlileri de e-ticaret ile mağaza 
içi satışlar arasındaki çizgileri siliyor. 
Mckinsey’e göre, 265 milyon insan, 
büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere 
canlı yayın video ticaretiyle uğraşıyor. 
ABD’de ise canlı yayın alışverişi göreceli 
olarak emekleme aşamasında. Bununla 
birlikte, müşteriler arasında özellikle 
de genellikle en az bir mağaza içi 
ziyareti içeren lüks ürünler gibi daha 
yüksek maliyetli ürünler için etkileyici 
sonuçlar çıkıyor. Canlı yayın alışverişini 
gerçekleştiren kuyumcu perakendecileri, 
çevrimiçi dönüşüm oranlarının 20 kat 
arttığını söylüyor. Coresight Research’e 
göre, 2023 yılına kadar hem sosyal 
ticaret platformlarını hem de mağaza 
içi videoları içeren ABD’deki canlı yayın 
satışları bu yıl 11 milyar dolara ve daha 
sonra 25 milyar dolara ulaşacak.

“Karanlık” mağazaların 
parlak bir geleceği var
Çevrimiçi ve kişisel ticaret arasındaki 
sınırları ortadan kaldıran 3. önemli 
eğilim, karanlık mağazaların ortaya 
çıkmasıdır. Çevrimiçi alışverişin 
artması nedeniyle, bazı perakendeciler 
odaklarını geleneksel mağazalardan 
uzaklaştırdılar ve bunun yerine e-ticaret 
satış operasyonlarını yönetmek için veya 
mikro yerine getirme merkezleri olarak 
kiralanan alanlarını kullanıyorlar.
Karanlık mağazaların devreye 
girmesi, perakendecilere çeşitli 

işletme avantajları sunar. Bu, 
depolarını ve perakende ayak izlerini 
sağlamlaştırmalarına ve ek yüklerini 
önemli ölçüde azaltmalarına olanak 
tanır. Yaya trafiği oluşturmak için de 
pahalı gayrimenkulleri güvence altına 
alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Öyle ki 
perakende başarısı için geleneksel satış 
mantığı artık geçerliliğini yitiriyor. Ve 
onları, yalnızca çevrimiçi mağazaların 
önemli bir avantajını ortadan kaldırarak 
eve teslim seçeneği sunmak için daha 
iyi konumlandırıyor.

Buna karşılık, bu finansal tasarruflar 
perakendecilerin ortak işlerini 
korumalarına ve yukarıda belirtilen video 
araçları ve canlı yayın gibi teknolojiye 
yatırım yapmalarına yardımcı olabilir. 
Research and Markets tarafından 
hazırlanan bir raporda, mikro yerine 
getirme merkezlerine ayrılan kare 
görüntülerin 2030 yılına kadar 20 
kat büyüyeceği ve piyasa değerinin 
yaklaşık 36 milyar dolar olacağı tespit 
edildi. Teknoloji girişimleri de bu tür 
tesislerin oluşturulmasını ve yönetimini 
kolaylaştıran, halihazırda yaklaşık 8 
milyar dolarlık sermaye yatırımı yapıyor.

Veriler günün kazananı
Önümüzdeki dönemde görmeye 
devam edeceğimiz diğer perakende 
trendleri arasında çevrimiçi satın 
alma, mağaza içi satın alma (BOPIS) 

hizmetlerinde artış, alışveriş yapanların 
mağazayla anında bağlantı kurmasını 
sağlayan QR kodları, iş ortaklarının 
bir mağazanın herhangi bir yerinde 
satışları tamamlamasını sağlayan 
mobil satış noktası sistemleri ve bir 
dizi temassız ödeme seçeneği yer 
alıyor. Bu gelişmekte olan teknolojilerin 
ortak noktası ise gelişmiş veri toplama 
yeteneğidir. Tüketici verilerini analiz 
etmek için kullanan perakendecilerin 
satın alımları takip etmek, tüketici 
davranışlarını tahmin etmek ve alışveriş 
deneyimini kişiselleştirmek için daha 
fazla metriklere ihtiyacı vardır.
Çevrimiçi veya hibrit perakendeciler, 
alışveriş sepetleri terk edildiğinde 
e-posta üreten otomatik sistemlerden 
yararlanabilir ve müşterilerin yeniden 
katılımını sağlamak için analitik 
kullanabilir. Veriler ayrıca hem çevrimiçi 
hem de mağaza içi operasyonlara 
süreçlerini optimize etme, tedarik zinciri 
yönetimini iyileştirme ve satış yaşam 
döngüsünü iyileştirme olanağı sağlar.
Kısacası, heyecan verici yeni 
teknolojiler hem e-ticarete hem de IRL 
operasyonlarına yeni bir soluk getiriyor. 
Sonuç olarak, müşteriler ister çevrimiçi 
ister mağazada alışveriş yapıyor olsunlar, 
yüksek bir deneyim arıyor. Daha iyi, daha 
kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için bu 
teknolojilerden yararlanan kuruluşlar 
ise müşterilerinin sadakatini daha iyi 
kazanabilecek ve koruyabilecek.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Verilerimizin çoğunu telefonlarımıza teslim ettik ve bu verileri telefon 
olmadan da kullanmanın zamanı geldi. Yeni bir tasarım olan Oogo 

ise bagaj tutacağının akıllı telefonunuzdan daha iyi bir araç olduğu-
nu savunuyor. Akıllı bir el bagajı olarak tanımlanan Oogo, aslında 
beyne sahip olan bir kulp. Bluetooth, RFID gibi bir dizi elektronik 
aksam ve verilerin aktarımını ve görüntülenmesini zahmetsiz hale 
getiren ekranı, kontrol noktalarından geçmek veya biniş bilgilerini 
hatırlatmak için telefonuna duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 
Gelecekte, havaalanında veya terminalde ihtiyaç duyacağınız 
tüm olağan belgeleri ve bilgileri akıllı telefonunuza girip ardından 
Oogo ile paylaşmanız yeterli olacak.

Çantalarımıza koyduğumuz eşyaların sayısı her yıl o 
kadar artıyor ki bazı insanlar bunlardan kurtulmanın ya 
da en azından birleştirmenin yollarını arıyor. Özellikle ku-
laklıklar için şarj kutusu, powerbank ve gözlük kılıfı gibi ürünler vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bir tasarımcı da 
bu aksesuarları tek bir üründe birleştiriyor. Bir gözlük kılıfı ile powerbank’in bir araya geldiği Glasses Case Battery 
Bank, İtalyan dana derisi ile kaplanıyor. İç kısımda yer alan Japon Ultrasuede ise gözlükleri güvenli ve temiz tutar-
ken powerbank’i de koruyor. Powerbank işlevinde sağlam bir prizma şeklini alan Glasses Case Battery Bank, henüz 
satın alınabilecek bir formda değil ancak yakında kitle fonlamasına girerek çantalarda yerini alacak.

Yaz güneşi, yüz yüze toplantılar için gömlek ve pantolonla-
ra, bazen de kravatlara bürünmüş bir şekilde üzerimize 

vuruyor. Bir tasarımcı ise işleri daha ‘serin’ hale ge-
tirmek için tasarım ve işlevsellik açısından giyile-

bilir bir klima düşünmüş. 3D baskı ile yazdırılan 
giyilebilir Portable Fan II, kişisel klima olmak için 
kişinin boynunu sarıyor ve her iki taraftaki göm-
lek yakalarına takılıyor. Giyilebilir klima ayrıca 
kullanıcının gövdesi etrafındaki hava sirkülasyo-
nunu hızlandırmak için Bernoulli’nin prensibini 
kullanıyor ve daha yumuşak ve rahat soğutma 
sağlıyor. Cihaz, hava akışının ve sıcaklığın uzak-
tan kontrolü için de özel bir mobil uygulamaya 

bağlanarak kullanılabiliyor.

Akıllı bagaj konsepti ile check-in ve 
biniş süreçlerini kolaylaşacak

Bir gözlük kılıfından 
çok daha fazlası

Yaz aylarının kurtarıcısı: 
Giyilebilir Klima
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Işık ve ses sisteminin her ikisini de barındıran 
Whisper adlı cihaz, ilk bakışta daha çok bir lamba-
der gibi görünüyor ve bir dereceye kadar bir lamba 
gibi de çalışıyor. Ancak bu aydınlatma kurgusu, daha 
sürükleyici bir müzik deneyimi yaratmada önemli bir rol 
oynuyor. Özellikle tonlarını ve yoğunluğunu o anda çalan 
müziğe uyacak şekilde değiştiren cihaz, daha rahatlatıcı 
veya harekete geçiren bir deneyim sunuyor. Cihazın altında 
duran disk ise Whisper’ın ses kaynağı. Yönü ayarlanabilen ses, 
çalınan müziğin daha kişisel hissedilmesini sağlıyor. Cihaz ayrıca bir 
kameraya ve bir algoritmaya da sahip. Böylece kullanıcılar el hareketle-
riyle hoparlörün yönünü belirleyebiliyor.

Samsung EI-T5300 kablosuz akıllı tag, yeni nesil teknoloji ile eşyaların kay-
bolmasını önleyen bir sistem sunuyor. Anahtarlık, seyahat bavulu ve değerli 

olan tüm eşyalarınızı akıllı tag’e kolay bir şekilde yerleştirebilir ve eşyaları-
nızın yerini anlık olarak tespit edebilirsiniz. Akıllı tag ile bağlantı kurmak 
için Samsung SmartThings uygulamasını telefonunuza indirmeniz ve 
kaybolan nesneye ulaşmak için yalnızca telefonunuzun zil düğmesine 
dokunmanız yeterli. Bluetooth 5.0 versiyonlu bağlantı teknolojisine 
sahip olan Samsung akıllı tag ayrıca engelsiz ortamda 120 metreye 

kadar kablosuz bağlantı performansını koruyor. Yakınınızda olan ancak 
bulamadığınız eşyalar için akıllı ve güvenilir çözüm sunan bu ürün, mini-

mal tasarımıyla da oldukça zarif bir forma sahip.

TCL NXTWEAR-G, film severler için taşınabilir bir sinema, 
oyuncular için sürükleyici bir dünya, evde veya işteyken de 
özel bir alan imkanı sunuyor. Sofistike, katlanabilir çerçe-
vesiz tasarımı rahat bir uyumla birleştiren NXTWEAR G şık, 
yansıtıcı koyu siyah dış cephesi ile üst düzey bir görünüm sergiliyor. 
Şarj gerektirmeyen bu akıllı gözlük, tak ve çalıştır özelliğinde. Çift 1080p yüksek 
çözünürlüklü Micro OLED panellere ve 16:9 en boy oranına sahip NXTWEAR G’yi 
kullanmak için bir uygulamaya da ihtiyacınız yok. Gözlüğü uyumlu bir USB-C 
ekran çıkışı bağlantı noktasına sahip herhangi bir akıllı cihaza bağlamanız ve 
harika bir görsel deneyim için takmanız yeterli.

Teknoloji ve akustik bilimini 
bir araya getiren cihaz!

Samsung akıllı tag ile değerli 
eşyalarınızın güvende

Filmlere ve oyunlara ‘bakış’ınızı 
değiştiren akıllı gözlük
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GELECEK TEKNOLOJİLERİ VE BİLİM

Yapay sinir ağlarını kullanan otomobillerin 
geçmişe dair bir hafızası bulunmaz ve 
daha önce belirli bir yoldan kaç kez 
geçmiş olurlarsa olsunlar, sürekli olarak 
dünyayı ilk kez görür gibi algılarlar. Bu 
odakta, sürücüsüz arabalarla ilgili son 
zamanlarda çeşitli araştırmalar yapılıyor. 
Bu araştırmalar doğrultusunda, otonom 
araçların önceki deneyimlerin ‘anılarını’ 
oluşturması ve özellikle otomobilin 
sensörlerine güvenemediği olumsuz hava 
koşullarında, gelecekteki navigasyon 
için kullanılmasına yardımcı olacak bir 
yol geliştiriliyor. Konuyla ilgili çalışmalar 
yapan Cornell Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar ise otonom araçların artık 
kendi anılarını kullanabilmesini mümkün 
hale getiriyor.

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, 
tekrarlanan geçişlerin öğrenilebilir olup 
olmadığını sorarak bu fikri geliştirdiklerini 
söylüyor. Bu sorudan yola çıkarak 
araştırmacılar, örneğin otonom bir 
arabanın lazer tarayıcısının, uzaktan ilk 
kez algıladığında garip şekilli bir ağacı 

bir yaya sanabileceğini, ancak yeterince 
yakın olduğunda nesne kategorisinin 
netleşeceğini belirtiyor. Otomobilin 
böylelikle aynı ağacı, sis veya karlı hava 
koşullarında bile doğru şekilde tanımayı 
öğrenebileceğini ifade ediyorlar. 

Araştırmaya dahil olan önemli analistlerin 
de bulunduğu çalışma ekibi, LiDAR 
sensörleriyle donatılmış otonom bir 
arabayı belirledikleri bölge içinde ve 
çevresinde, 15 kilometrelik bir döngüde 
18 ay boyunca 40 kez sürüş tekrarı 
yaparak bir veri seti derledi. Algoritma 
bu testler sonucunda geçişleri, değişen 
ortamları, hava koşullarını ve günün 
saatlerini yakalamayı başardı.

HINDSIGHT adı verilen yaklaşımda 
otonom araba, nesneleri geçerken onları 
tanımlamak için sinir ağları kullanıyor. 
Çalışmayı yapan araştırma grubunun 
“SQuaSH özellikleri” olarak adlandırdığı 
bazı özellikler ise bu açıklamaları 
sıkıştırıyor ve insan beyninde depolanan 
bir “hafıza” gibi sanal bir haritada saklıyor. 

Otonom araba bir sonraki sefer aynı 
konumdan geçtiğinde, rota boyunca 
her LiDAR noktasının yerel SQuaSH 
veri tabanını sorgulayabiliyor ve ne 
öğrendiğini hatırlayabiliyor. Veri tabanı 
da sürekli olarak güncelleniyor ve araçlar 
arasında paylaşılıyor. Böylece nesnelerin 
tanınmasını gerçekleştirmek için mevcut 
bilgileri zenginleştiriyor. Bu bilgi, herhangi 
bir LiDAR tabanlı 3D nesne dedektörüne 
özellik olarak da eklenebiliyor. Algoritma 
daha sonra bu nesneleri güvenilir bir 
şekilde algılıyor. Hatta ilk tekrarlanan 
geçişlere dahil olmayan yollarda bile bu 
nesnelerin algılamasında herhangi bir 
sorun yaşamıyor.

Yaklaşımlarının otonom araçların 
geliştirme maliyetini büyük ölçüde 
azaltabileceğini düşünen araştırmacılar, 
bu tür araçlara en çok kullanıldıkları 
konumlarda gezinmeyi öğreterek onları 
daha verimli hale getirebileceklerini 
umuyorlar.

Otonom araçlar 
“kendi anılarını”
kullanabilecek
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Bulut altyapısı yatırımlarının 2021’e 
kıyasla %22 artacağını tahmin eden 
analist firma IDC, bulut bilişim için 
iki tanım ortaya koyuyor: Paylaşılan 
bulut hizmetleri; ilgisiz kuruluşlar 
veya tüketiciler arasında paylaşılan, 
büyük ölçüde sınırsız bir potansiyel 
kullanıcı evrenine açık olan ve tek 
bir kuruluş için değil, bir pazar için 
tasarlanmış olanlar şeklinde tanımlıyor. 
Özel bulut hizmetlerini ise kurumsal 
müşterilerine bulut, ortak yerleşim, 
dış kaynak kullanımı veya yönetilen 
hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan 
abonelikler veya yönetilen hizmet 
sözleşmeleri olarak açıklıyor. Bu 
tanımlara göre IDC, paylaşılan bulut 
altyapısına yapılan yatırımın 1Ç22’de bir 
yıl öncesine göre %15,7 artarak 12,5 

milyar dolara ulaştığını söyledi. Özel 
bulut altyapısına yapılan yatırımlarda 
ise 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık %20
,5 artarak 5,9 milyar dolara ulaştığını 
belirtti.

Bununla birlikte yıl sonuna kadar IDC, 
bulut altyapısına 90,2 milyar dolar 
yatırım yapılacağını tahmin ediyor. 
Böylelikle 2021 yılına kıyasla %22 
büyüme olacağı öngörülüyor. Paylaşılan 
bulut altyapısının tüm yıl için %24,3 
artarak 63,9 milyar dolara ulaşacağı, 
özel bulut altyapısının ise satışları 16,8 
artıracağı tahmin ediliyor. Bulut dışı 
altyapı ise sadece %1,8 büyüyerek 
60,7 milyar dolara ulaşacak. Analistler 
ayrıca, ikinci alıcıların paylaşılan bulut 
altyapısı için 63,9 milyar dolar, bulut dışı 

ve adanmış bulut için 87 milyar dolar 
harcayacağını öngörüyor. Dolayısıyla, 
paylaşımlı veya tahsisli bulut altyapısının 
satışlarında ifade edilen bulut işletim 
modeli altyapı yatırımlarının çoğunu 
karşılarken, paylaşımlı bulut operatörleri 
dışındaki alıcılar baskın yatırım kaynağı 
olmaya devam edecek.

Bulut hizmetleri yatırımı da yıldan yıla 
%29 artarak 316,7 milyar dolardan 
406,6 milyar dolara yükseldi. SaaS, 
177,8 milyar dolar veya %45,3 ile 
bulut hizmetleri yatırımlarının en büyük 
kaynağı oldu. IaaS satışları da %35,6 
artarak 91,3 milyar dolara ulaşırken, 
PaaS %39,1 artışla 2021’de 68,2 milyar 
dolar satışla daha da hızlı büyüdü.

IDC, bulut dağıtımları için bilgi işlem ve depolama altyapısı ürünlerine yapılan 
yatırımların 2022’nin ilk çeyreğinde yıldan yıla %17,2 artarak 18,3 milyar dolara 
çıktığını buldu.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Accenture’in yaptığı yeni bir ankete göre, 
kuruluşlar yapay zeka (AI) kullanarak 
gelirlerini %30 oranında artırıyor. 
Yapay zeka kullanımında deneyimli 
şirketler gelirlerini yüz tanıma, gelişmiş 
senaryo planlama ve konuşmayı metne 
çevirme gibi yeteneklerden elde ediyor. 
Accenture, yine de şirketlerin sadece 
%12’sinin yapay zekayı başarılı bir 
şekilde kullandığını ve çoğu kuruluşun 
yapay zekayı çalışma alanlarına zar zor 
dahil ettiğinin de altını çizdi. Accenture 
ayrıca bu teknolojinin her endüstrinin, 
organizasyonun ve liderin karşı karşıya 
olduğu bir fırsat olduğunu ve bu nedenle 

hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. 
Aynı zamanda yapay zekadan en iyi 
şekilde yararlanan şirketlerin oranının 
bugün %12’den 2024’te %27’ye 
çıkacağını öngören danışmanlık firması, 
bu tür kuruluşların sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşma ve müşteri 
deneyimini iyileştirmede emsallerinden 
daha iyi performans gösterdiğini de 
ekledi.

Bununla birlikte, Accenture ve McKinsey 
tarafından yapılan benzer bir anketteki 
bulgulara göre ise giderek artan sayıda 
CFO, operasyonları kolaylaştırmak ve 

çeşitli bütçe kalemlerinde maliyetleri 
azaltmak için yapay zekayı kullanıyor. 
McKinsey, faiz ve vergi öncesi 
kazançların en az %5’ini yapay zekaya 
bağlayan şirketlerin payının 2020’deki 
%22’den geçen yıl %27’ye yükseldiğini 
söyledi. Yapay zekanın özellikle ürünleri 
geliştirmede, tahminleri iyileştirmede, 
sözleşmeleri otomatikleştirmede, 
müşteri hizmetlerindeki verimsizlikleri 
gidermede ve pazarlama ve diğer 
operasyonlardaki harcamaları azaltmada 
faydalı olduğunu söyleyen McKinsey, 
dünya çapındaki ankete katılan 1.843 
katılımcının yaklaşık üçte ikisinin 

Anketlere göre, kârlardaki büyük potansiyel artışa rağmen, çoğu şirket yapay 
zekadan tam olarak yararlanamıyor.

Yapay zeka
şirketlere %30 gelir sağlıyor
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de şirketlerinin 2024 yılına kadar AI 
yatırımlarını artırmayı planladığını belirtti.

Accenture, dünya çapındaki büyük 
şirketlerde 1.600 üst düzey yönetici ve 
veri bilimi yöneticisiyle yaptığı ankette, 
dört şirketten yaklaşık üçünün yapay 
zekayı iş stratejisine entegre ettiğini 
ve yapay zeka teknolojilerinden elde 
edilen kazanımları artırmak için bulut 
kullanımlarını yenilediğini buldu. Ayrıca 
beş şirketten ikisinin (%42) yapay 
zeka projelerinin beklentileri aştığını 
söylerken, yalnızca %1’inin teknolojide 
hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi. Yapay 
zekayı kullanmada “başarılı” olarak 
kabul edilen şirketlerin, özelleştirilmiş 
AI uygulamaları oluşturduğunu veya 
“hazır” yazılım satın almak yerine 
“hizmet olarak çözümler sunan” bir 
ortakla çalıştığını vurgulayan Accenture, 
şirketlerin AI için planlarını geniş iş 
stratejisiyle uyumlu hale getirdiklerini ve 
performanslarını izlemek için araçlar ve 
yönetim uygulamalarını kullandıklarını 
da belirtti. Ayrıca, liderlerin personel 

arasında “AI akıcılığını” teşvik etmek 
için eğitim programları başlattığını ve 
kodlama, veri işleme, iş analitiği, makine 
öğrenimi ve veri görselleştirme gibi bir 
dizi becerideki yetkinliği düzenli olarak 
ölçtüğünü de ekledi.

Accenture, “başarılıların” işe alma ve 
elde tutma da dahil olmak üzere, AI ve 
makine öğreniminin ötesine odaklanan 
ve etik uzmanları, sosyal bilimciler 
ve davranış bilimcilerini içeren bir AI 
yetenek stratejisi izlediğini dile getirdi. 
Bu sayede yaklaşımlarının, düzenleyici 
değişikliklere uyum sağladığını ve 
riskleri sınırlamayı, mahremiyeti ve 
“sürdürülebilir, güvenilir AI’ın diğer temel 
yapı taşlarını sürdürmeyi amaçladığını 
söyledi. Liderler ise yapay zekanın, 
teknolojiyle ilgili olduğu kadar insanlarla 
da ilgili olduğunu ve stratejiyle birlikte 
uygulamaya konulması gerektiğini 
belirtti.

Bununla birlikte, teknoloji şirketleri yapay 
zekaya geçişte diğer endüstrileri geride 

bırakıyor, ancak bu boşluğun 2024 
yılına kadar önemli ölçüde kapanacağı 
öngörülüyor. Öyle ki AI’ı ele geçiren 
sektörler arasında otomobil endüstrisi 
bulunuyor. Buna bağlı olarak, AI 
güdümlü otonom araçlar için geleceğe 
büyük yatırım yapılıyor. Aynı zamanda 
havacılık ve savunma şirketleri de yapay 
zeka destekli uzak sistemler için daha 
güçlü talep bekliyor. Accenture, yaşam 
bilimlerinin muhtemelen farmasötik 
inovasyonda büyük ölçüde yapay zekaya 
güveneceğini söyledi. Yapay zeka 
liderlerinin inovasyona odaklandığını ve 
yeni veri kaynaklarından yararlanmak 
için bulutun ölçeğinden ve bilgi işlem 
gücünden yararlandıklarını da belirtti. 
Accenture, yapay zekayı benimsemeyi 
amaçlayan sağlık ve finansal hizmetler 
şirketlerinin de yasal ve düzenleyici 
engellerle karşı karşıya olduğunu dile 
getirdi. Bu nedenle birçok işletme, 
yapay zeka eğitimli çalışan sıkıntısıyla 
karşı karşıya ve “teknoloji altyapılarını” 
güncellemeleri gerekiyor.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Ericsson’un yeni bir raporu, 5G 
abonelikleri 2022’nin ilk çeyreğinde 70 
milyon artarak 620 milyona ulaştığını 
ortaya koydu. Çeyrek için en fazla net 
ilaveyi 16 milyon ile Çin, ardından 4 
milyon ile ABD ve 3 milyon ile Bangladeş 
izledi. Ericsson, daha zayıf ekonomik 
koşullar ve Ukrayna savaşına ilişkin 
belirsizlikler nedeniyle 2022 tahminlerini 
yaklaşık 100 milyon aşağı revize 
ettiğini kaydetti. 2027’nin sonunda ise 
küresel 5G abonelikleri, toplam mobil 
aboneliklerin %48’ini oluşturan 4,4 
milyara ulaşacak. 

5G ayrıca 2009’da piyasaya 
sürülmesinin ardından 4G’ye kıyasla 
daha hızlı benimsenerek 4G’den iki yıl 
daha hızlı bir şekilde 1 milyar abonelik 
seviyesine ulaştı. Ericsson, hızlanan 
büyümeyi cihaz kullanılabilirliğine, 
fiyatların 4G’ye göre daha hızlı 
düşmesine ve Çin’deki geniş ve erken 
5G dağıtımlarına bağladı. Yine de 
Kuzey Amerika, 2027 yılına kadar 

%90 ile en yüksek 5G penetrasyonuna 
sahip olacak. Körfez İş birliği Konseyi 
(GCC) %88 ile bir sonraki en yüksek 
penetrasyon oranına sahip olurken, onu 
%82 ile Batı Avrupa ve %74 ile Kuzey 
Doğu Asya takip edecek. 

4G abonelikleri ilk çeyrekte hala 70 
milyonluk bir büyüme kaydetti ve yıl 
sonuna kadar 5 milyara ulaşmadan önce 
toplam 4,9 milyara ulaştı. Ericsson’a 
göre, daha fazla abone 5G’ye geçtikçe 
bu sayı 2027 yılına kadar 3,5 milyara 
düşecek. Şimdilik 4G, geçen yıl eklenen 
yaklaşık 100 milyon 4G hattıyla tüm 
aboneliklerin %48’ini oluşturduğu 
Güneydoğu Asya ve Okyanusya gibi 
bölgelerde baskın ağ olmaya devam 
ediyor. Bölge geçen yıl sadece 15 
milyon 5G aboneliğine ulaştı, ancak bu 
rakamın bu yıl iki katından fazla olması 
bekleniyordu. 

Bununla birlikte 5G mobil 
aboneliklerinin, Güneydoğu Asya ve 

Okyanusya’da 570 milyona ulaşacağı 
2027 yılına kadar, %83’lük bir YBBO’da 
artması bekleniyor. Bu sayı, %46’lık bir 
penetrasyon oranını temsil edecek ve 
neredeyse %47’lik 4G’ye eşit olacak.

Bölge için akıllı telefon başına mobil 
veri trafiğinin de geçen yıl 9,4 GB’tan 
2027’de ayda 45 GB’a ulaşması 
bekleniyor. Bu, küresel olarak en yüksek 
YBBO olacak ve 2027’de ayda ortalama 
40 GB mobil veri trafiğine ulaşılacak. 
Raporda, Kuzey Doğu Asya’da geçen 
yıl yaklaşık 275 milyon 5G aboneliği 
eklendi ve Çin ile Güney Kore gibi önemli 
5G pazarlarındaki telekomünikasyon 
şirketleri hizmet gelirleri ve ARPU 
(kullanıcı başına ortalama gelir) üzerinde 
“olumlu etki” gördü. Aynı zamanda 
650’den fazla 5G akıllı telefon modeli 
piyasaya sürüldü. Geçen yıl 615 
milyondan fazla 5G cihazı sevk edildi. Bu 
2020’deki sayının iki katından fazlasını 
oluşturuyor.

Ericsson’un en son mobilite raporuna göre, 5G mobil abonelik sayısının yıl sonuna 
kadar dünya çapında 1 milyara ulaşması bekleniyor. 

Küresel 5G 
abonelikleri
1 milyarı 
aşacak

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Geniş bir sektör yelpazesinde 
Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) güçlü 
büyümesini ortaya koyan yıllık küresel 
IoT anketinin sonuçları, IoT’de çalışan 
mühendisler ve sistem entegratörleri 
için fırsatlar ve zorluklar dahil olmak 
üzere, kritik pazarları hakkında yeni 
bilgiler ortaya koydu. Ankete göre, 
mühendisler ürünleri iyileştirmek ve 
sistemlerinin yatırım getirisini artırmak 
için kullanmanın yollarını buldukça, 
daha bilgili ve yapay zekayı dağıtmaya 
daha istekli görünüyor. Araştırma ayrıca, 
yeni IoT çözümlerinin sunulmasını 
hızlandırmak için ortaklıklar kurmaya 
yönelik artan bir eğilimin yanı sıra, 
Endüstri 4.0’ın sürekli gelişimini 
ve tasarım sürecinin başlarında en 
uygun bağlantı platformunu seçmenin 
önemini gösterdi. Üretim için IoT, 
sektör katılımcılarının %30’u tarafından 
üretkenlik iyileştirmelerinin temel 
taşı olarak görülüyor. Tüm endüstriler 
arasında üretim, IoT ile en rahat olanı 
gibi görünüyor ve benimsemenin 

nasıl ilerleyeceğine dair işaretler için 
izlenmesi gereken bir sektör olmaya 
devam ediyor. Çalışmaya göre, AI 
geçen yılda da üstel bir büyüme izledi. 
AI kullanan katılımcıların oranı önceki 
anketteki %39’dan %56’ya sıçradı ve 
%26’sı gelecekte de AI kullanmayı 
düşündüğünü belirtti. Bu, farklı 
sektörlerin konuşlandırma konusunda 
giderek daha rahat hale geldiğini 
gösteriyor.

2021 yılına ait küresel IoT anketi ile 
karşılaştırıldığında ise yeni tarihli 
araştırma şunları gösteriyor: 
● Yenilikçi ve esnek tedarikçiler, artık IoT 
avantajları sağlamak için geliştirilmekte 
ve kurulmakta olan geniş ve son derece 
çeşitli uygulama yelpazesindeki üstel 
büyüme için temel ortaklardır.
● Endüstri 4.0, ankete katılanların %18’i 
için birincil pazarı temsil eden birincil 
uygulama olmaya devam etti. Enerji 
yönetimi için IoT kullanımında da güçlü 
bir büyüme görüldü ve 2021 yılında 

büyüme oranı %10’ken, bu yıl %16’ya 
yükseldi. 
● Şirketler, işlerini büyütme ve 
sektörlerinde liderlik kurma fırsatlarını 
gördükleri için IoT geliştirmeye dahil 
oluyorlar. Ancak araştırma, şirketlerin 
kendi kapalı sistemlerini geliştirmek 
zorunda kalması yerine, IoT çözümleri 
geliştirmek için ortaklarla birlikte 
çalışmaya yönelik artan bir eğilimi ve 
standardizasyon ile birlikte çalışabilirlik 
talebinin olduğunu gösterdi.
● IoT’nin özellikle enerji yönetiminde, 
yatırım getirisi avantajları sayesinde IoT 
geliştirme ve devreye alma konusundaki 
tutumlar önemli ölçüde değişti.

Son olarak anket sonuçları, IoT 
dağıtımının güçlü bir şekilde büyümeye 
devam ederken, tek bir “tanımlayıcı” IoT 
uygulamasının olmadığını doğruladı. 
Birden fazla sektör, IoT’yi istatistiksel 
olarak benzer oranlarda kendi 
yöntemleriyle benimsiyor.

Yapılan araştırmalar, IoT’nin sürekli büyümesini ve kilit trendler olarak ortaya 
çıkan IoT çözümlerini sunarken iş ortaklarına duyulan ihtiyacı doğruluyor.

IoT gelişimi
kilit sektörlerde
büyüme ve liderlik
fırsatlarını yönlendiriyor
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Türkiye’nin Turkcell’i, küçük ve orta 
ölçekli işletmelere destek olmak 
amacıyla başlattığı Dijital Dönüşüm 
Finansmanı ile birçok sektöre fayda 
sağlıyor. Turkcell’in grup şirketi 
Financell çatısı altında sunduğu Dijital 
Dönüşüm Finansmanı, KOBİ’lerin 
yanı sıra girişimcilerin de ihtiyaç 
duyduğu altyapı yatırımlarını rahatlıkla 
karşılayabilmelerine imkan sunuyor. 

Dijital Dönüşüm Finansmanı ile kısa 
sürede yatırım finansmanını alarak 
faaliyetlerine devam eden Roof Stacks, 
temelinde Web 3.0 ve metaverse 
kavramları olan ürün ve hizmetler 
geliştiriyor. Firmanın Beta kullanıma 
açılmış, iOS ve Android cihazlarda 
çalışan GoArt isimli artırılmış gerçeklik 
(AR) tabanlı mobil metaverse platformu 
bulunuyor. GoArt evreni geçmiş, gelecek 

ve şimdiki zamandan oluşan üç farklı 
gezegeninde avatarlara zamanda 
yolculuğu mümkün kılan bir teknolojiyi 
metaverse ortamında sunuyor. 

Ceyhun Özata: “Dijital dönüşüm 
finansmanı desteği ile firmanın 
acil teknoloji ihtiyaçlarını 
karşıladık”
Roof Stacks’a sağladıkları finansman 
çözümüyle ilgili bilgi veren Turkcell 

Turkcell, Financell çatısı altında sunduğu Dijital Dönüşüm Finansmanı 
ile ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin yanı sıra, girişimcilerin de büyüme 
yolculuklarında çözüm ortağı oluyor.

Turkcell’den girişimcilerin
teknoloji yatırımlarına finansman desteği
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Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata, “Alanında 
uzman danışmanlarımız ile sağlık, 
eğitim, üretim, perakende, finans, 
lojistik, enerji, turizm, merkezi ve yerel 
yönetimler gibi sektörlerde hizmet veren 
müşterilerimizi 360 derece bakış açısıyla 
analiz ediyor, müşterilerimizi rekabette 
öne çıkaracak projeler sunuyoruz. 
Turkcell olarak, Financell şirketimiz 
aracılığıyla Dijital Dönüşüm Finansmanı 
ile KOBİ’lerin yanı sıra girişimcilerin de 
teknolojik ihtiyaçlarına uygun hızlı kredi 
imkanı sağlıyoruz. Son olarak Türkiye’nin 
önde gelen yazılım şirketlerinden Roof 
Stacks’a finansman desteği sağlayarak 
firmanın acil teknoloji ihtiyaçlarını 
karşıladık. Müşterimize Gebze veri 
merkezimizde uluslararası güvenlik 
standartlarında hizmet sunmaya 
başladık. Turkcell olarak, ekonominin 
lokomotifi KOBİ’lerin ve girişimcilerin 
uçtan uca dijitalleşme yolculuğunda 
daima yanlarında olmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Roof Stacks CEO’su Burak Soylu 
ise yararlandıkları Dijital Dönüşüm 
Finansmanı ile ilgili olarak şunları 
kaydetti: “Turkcell’in dijital dönüşüme 
ve teknoloji şirketlerine konvansiyonel 
finansman yöntemlerine göre çok 
hızlı bir şekilde bu desteği sağlıyor 
olması, coğrafi sınırların olmadığı ve 
birdenbire çağının yaşandığı teknoloji 
dünyasında en değerli sermayemiz 
olan zamanı efektif kullanabilmek 
açısından çok değerli. Turkcell bu 
konuda ülkemizde öncü olacak bir 
vizyon ortaya koydu. Web 3.0 çağının 
teknolojisi olan metaverse ülkemizin 
çok erken yakaladığı bir ray değişimidir. 
Roof Stacks bunu çok erken fark eden 
şirketlerden biridir. Şirket olarak GoArt ile 
sürdürmekte olduğumuz Güney Kore ve 
Dubai atılımlarımız ile sadece Türkiye’nin 
unicornu değil, dünyanın Web 3.0’da 
önde gelen şirketlerinden biri olma 

yolculuğumuzda Turkcell’in desteğini 
almak bizim için milli bir gurur.”

17 bin firma Dijital Dönüşüm 
Finansmanı’ndan yararlandı
Bugüne kadar yaklaşık 17 bin firmanın 
toplamda 300 milyon TL kullandığı 
Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı; 
akıllı telefondan tablete, bilgisayardan 
sunucuya, yazılımdan projeye ve hizmet 

desteğine kadar her türlü teknolojik 
ihtiyaç için finansman çözümü sunuyor. 
Ayrıca KOBİ’ler ve girişimciler, esnek 
ödeme planları oluşturma ve ödemelere 
üç ay sonra başlama avantajlarından da 
yararlanabiliyor. 36 aya varan taksitlerle 
geri ödeme imkanının da bulunduğu 
destek sayesinde firmalar, kadrolarını 
büyütüp finansman kaygısı olmadan 
işlerine odaklanabiliyor.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Yapay zeka (AI) alanında yaklaşık 
700 BT yöneticisi ile yapılan yeni bir 
anket, tamamlanmış veya neredeyse 
tamamlanmış AI projelerinin sayısının 
son 12 ayda 10 kat arttığını gösteriyor. 
Bu nedenle şirketler, doğru becerilere 
sahip daha fazla kişiye ihtiyaç duyuyor. 
Ayrıca yöneticiler, yapay zekanın 
kuruluşların ihtiyaç duyduğu şeyleri 
güvenli bir şekilde sunmasını sağlamaya 
başlıyor. Anket sonuçlarında ise yetenek 
eksiklikleri, entegrasyon zorlukları 
ve yönetişim gereksinimleri dikkat 
çekiyor.  Tamamlanan veya neredeyse 
tamamlanmış AI uygulamaları, bir yıl 

önce %6’dan bugün %63’e yükseldi. 
Buna ek olarak, geçen yılki daha dar 
kullanım örneklerine kıyasla şu anda 
tam yapay zekanın benimsenmesi için 
artan bir ivme görünüyor. Gelecekte 
yaygın olarak benimsenecek şekilde 
tamamen etkinleştirilmiş yapay zeka 
kullanım senaryolarını devreye sokmak 
istediklerini söyleyen BT liderlerinin oranı 
ise %11’den %27’ye yükseldi. 

Uzun süredir devam eden “yap ya da 
satın al” bilmecesi, AI projeleriyle ortaya 
çıktı. Şirketler, şirket içinde yerleşik 
olanlara kıyasla hazır AI çözümlerini 

uygulama konusunda bölünmüş 
durumda. Yöneticilerin yaklaşık %39’u, 
kuruluşlarının kullanıma hazır yapay 
zeka çözümlerini tamamen kendi 
oluşturdukları çözümlerle karıştırdığını 
belirtirken, her 10 yöneticiden 3’ü ya 
yalnızca kullanıma hazır ya da yalnızca 
tamamen şirket içi yerleşik çözümler 
kullandığını söylüyor.

Yapay zeka çözümlerini şirket içinde 
oluşturmak, kendi zorluklarını da 
beraberinde getiriyor. Ankete katılan 
BT liderlerinin yarısından fazlası, 
kurum içi yapay zeka uygulamalarının 

Bir yıl önce %6’dan bugün %63’e yükselen AI uygulamaları; yetenek eksiklikleri, 
entegrasyon zorlukları ve yönetişim gereksinimlerini de beraberinde getiriyor.

Yapay zeka projeleri
geçen yıla göre 10 kat arttı
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güvenilirliğinin en büyük zorluk 
olduğunu, bunu da mevcut sistemlerle 
entegrasyonun (%46), yeni yapay 
zeka yetenekli yetenekler bulma ve 
geliştirmenin (%44) takip ettiğini 
söylüyor. 

Yapay zekayı geliştirmek, işletmek 
ve kullanmak için doğru yeteneği 
bulmak veya yetiştirmek, günümüzün 
BT liderlerinin çoğunun zorlandığı bir 
konudur. Anket bu perspektifte en 
önemli yatırım hedefi olarak üç alan 
buluyor: AI yeteneklerini işletmek ve 
geliştirmek için doğru insanları işe 
almak, AI modellerini daha fazla eğitmek 
ve mevcut AI aracının yeteneklerini yeni 
iş birimlerine genişletmek. Liderlerin 
en az %42’si mevcut veri ve analitik 
gruplarının yapay zeka teknolojisini 
içerdiğini ve bu teknolojiye öncülük 
ettiğini söylüyor. 

İş gücünün yapay zekayı benimsemesini 
sağlamanın en önemli adımları 
arasında ise yeni edinilen yapay zeka 
becerilerini uygulamak için araçlar ve 
fırsatlar sağlama (%43), performans 

ölçümlerini yapay zekayı içerecek 
şekilde güncelleme (%40), yeni beceriler 
ve roller tanımlayan bir iş gücü planı 
geliştirme (%39) ve değişen öğrenme ve 
gelişim çerçeveleri (%39) bulunuyor. BT 
liderlerinin %39’u da yapay zeka destekli 
düşük ve kod gerektirmeyen geliştirme 
araçlarını uygulayarak ve kullanarak bu 
zorluğun üstesinden geliyor. Yaklaşık 
%34’ü de yapay zeka modelleme 
otomasyon araçlarını benimsiyor.

2021 yılında şirketler, model geliştirme 
ve verileri standartlaştırma konusunda 
yapay zeka ile ilgili zorluklarla karşı 
karşıya kaldı. 2022’de bu zorluklar 
devam ediyor, ancak yönetişim 
politikaları oluşturma (%35) ve yapay 
zeka sistemlerini sürdürme (%34) ile 
ilgili olanların önemi arttı.

Bununla birlikte büyük AI yetenekleri, 
beraberinde büyük sorumluluklar 
getiriyor. BT liderlerinin yalnızca %9’u, 
şirket çapında bir yapay zeka lideri 
veya sorumlu yapay zeka standartları 
ve süreçleri oluşturmak gibi yapay zeka 
yönetişim ve politikalarının tamamen 

olgun olduğunu düşünüyor. Daha 
fazla lider, BT yönetişimini bir öncelik 
olarak görüyor. 2021’de %87 olan bu 
oran, uygun yapay zeka yönetimine 
sahip olmanın gelecekteki mevzuatın 
önünde kalmanın anahtarı olduğu 
konusunda hemfikir görünüyor. 
Ankete katılanların neredeyse yarısı, AI 
yönetiminin etrafında daha fazla eylemin 
gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. 
Yaklaşık %44’ü AI etiği, sorumlu AI 
standartları ve süreçleri oluşturduklarını 
bildiriyor. Aynı yüzde, AI stratejisini ve 
yönetimini denetleyen şirket çapında AI 
liderlerini de oluşturuyor.

BT liderleri, AI’ın yetersiz gözetiminden 
kaynaklanan en büyük risklerin, 
hızlandırılmış bilgisayar korsanlığı veya 
anket yazarlarının “AI terörizmi” dediği 
şey olduğunu belirtiyor. Gizlilik aynı 
zamanda %55 ile en büyük endişe 
kaynağı olarak yer alıyor. Mevzuata 
uygunluk (%49) ve insan gücü kaybı 
(%48) da en büyük riskler olarak 
belirtiliyor.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı
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Fidye yazılımı saldırıları, dünya çapındaki 
kuruluşları yüksek maliyetlerle 
etkilemeye devam ediyor. Buna bağlı 
olarak, BT karar vericilerinin (ITDM’ler) 
veri koruma ve kurtarma konusundaki 
mevcut deneyimleri ve tutumları üzerine 
yapılan küresel araştırma çalışması 
önemli bulgular ortaya koyuyor. Ankete 
katılanların %50’sinin fidye yazılımı 
saldırıları tarafından hedef alındığını 
gösteren araştırma, şirketlerin görev 
açısından kritik verilerin kaybını önlemek 
için olağanüstü durum kurtarma 
stratejilerini, yedekleme sistemlerini 
ve değişmez depolama çözümlerini 
güçlendiren yeni bir veri esnekliği 
yaklaşımı benimsemeleri için kritik bir 
ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Fransa, 
Almanya, Hindistan, Japonya, Kore, 
Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Kanada’da yapılan ankete katılanların 
%35’i, kuruluşlarından 100.000 doların 
üzerinde fidye ödemeleri istendiğini ve 
%20’sinin de 1 milyon ila 10 milyon dolar 

arasında ödeme yapmak durumunda 
kaldığını bildiriyor. BT ekibinin bir fidye 
yazılımı saldırısında kaybolan verileri 
kurtarma becerisine olan güven düzeyi 
sorulduğunda, ankete katılanların 
sadece %23’ü kayıp verileri kurtarma 
yeteneklerine çok güvendiklerini söyledi. 
Daha küçük işletmeler ise bir fidye 
yazılımı saldırısında kaybolan verileri 
kurtarma yeteneklerine %20’den daha 
az güveniyor. Katılımcıların %92’sinin 
fidye yazılımı saldırılarına karşı korunmak 
için ek yatırımlar yaptıklarını söylediği 
çalışma, ITDM’lerin veri dayanıklılığını 
artırmak için sürekli yatırımların önemini 
kabul ettiğini de ortaya koyuyor. En çok 
yatırım yapılan alanlar ise %64’le güvenlik 
yazılımı, %50’yle eğitim ve sertifikasyon, 
%43’lük bir dilimle de yönetilen hizmetler.

Güçlü bir olağanüstü durum kurtarma 
stratejisi ve güncellenmiş yedekleme 
sistemleri, çoğu ITDM’in bir fidye yazılımı 
saldırısı meydana gelirse operasyonları 
olabildiğince çabuk geri yüklemek için 
mevcut yedeklemelere güveneceğini 

söylediği için kritik öneme sahip. 
Ankete katılanların sadece %35’i tüm 
uzaktan çalışanlar için veri yedekleme 
ve kurtarma özelliğine sahip olduğunu 
bildiriyor. Katılımcılara göre, uzak iş 
gücü ve hibrit çalışma ortamı norm 
haline geldiğinden bir fidye yazılımı 
saldırısı durumunda önemli bir güvenlik 
açığına yol açıyor. Anket ayrıca çoğu 
ITDM’in sınırlamaları kabul etmelerine 
rağmen, hükümetlerin şirketlerin fidye 
yazılımlarına karşı korunmasına yardımcı 
olmak için daha fazla önlem almasını 
istediğini gösteriyor.  Fidye yazılımı 
saldırıları, şaşırtıcı maliyetler ve kritik 
görev verilerini kaybetme tehdidiyle 
dünya çapında işleri önemli ölçüde 
aksatmaya devam ediyor. BT karar 
vericileri de tüm ortamı güçlendirmek için 
veri yedekleme, kurtarma ve değişmez 
depolamayı veri esnekliği stratejilerinin 
temel taşı haline getirerek BT güvenlik 
altyapılarını gözden geçirip modernize 
etme eğiliminde.

BT ekiplerinin yalnızca %23’ü, bir fidye yazılımı saldırısında kaybolan verileri 
kurtarma yeteneklerine ‘çok’ güveniyor.

Şirketler fidye yazılımını
savunmaya hazır değil
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Accenture’ın yaptığı yeni araştırmaya 
göre, şirketler daha iddialı ESG hedefleri 
belirledikçe, sürdürülebilirlik ve teknoloji 
stratejilerinin rekabet avantajı, finansal 
değer, toplum ve çevre üzerinde 
kalıcı bir olumlu etki elde etmek için 
daha sıkı bir şekilde uyumlu hale 
getirilmesi gerekiyor. Ancak, ankete 
katılanların yalnızca %7’si iş, teknoloji ve 
sürdürülebilirlik stratejilerini tam olarak 
entegre etmiş durumda görünüyor.

Ankete katılan 560 şirketin tamamı, 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak 
için teknolojiyi önemli veya çok önemli 

olarak derecelendirdi. Şirketler entegre 
bir stratejiye sahip olmanın açık bir 
değerini görse de hedeflerine ulaşmanın 
önündeki engeller olarak çözüm ve 
standart eksikliği (%40), karmaşıklık 
(%33) ve teknolojinin istenmeyen 
sonuçlarının farkında olmama (%20) 
olduğunu belirtiyor. Niyet ve eylem 
arasındaki bu boşluk, şirketleri iş ve 
sürdürülebilirlik hedefleri arasında 
bütünsel, sürdürülebilir bir teknoloji 
stratejisiyle azaltılabilecek veya ortadan 
kaldırılabilecek ödünleşmelerle değiş 
tokuş yapmaya yönlendiriyor. Bununla 
birlikte CIO’lar, şirketlerinin genel 

dönüşüm çabalarını desteklemede kritik 
bir rol oynayabilir ve sürdürülebilirlik 
kararları konusunda masada yer 
almalılar. 

Accenture Teknoloji Sürdürülebilirlik 
İnovasyonu Lideri Sanjay Podder, 
her şirketin sürdürülebilir bir işletme 
olması gerektiğini çünkü teknolojinin, 
küresel tedarik zincirlerinde şeffaflık 
ve izlenebilirliğin geliştirilmesinden 
karbon emisyonlarının ölçülmesine ve 
azaltılmasına yardımcı olmaya kadar 
kritik ve temel bir etkinleştirici olduğunu 
söyledi. 

Accenture’ın yeni çalışması, şirketlerin sadece %7’sinin iş, teknoloji ve 
sürdürülebilirlik stratejilerini tam olarak entegre ettiğini ortaya koydu.

Kurumlar
teknoloji ve sürdürülebilirliği
entegre etmede zorlanıyor
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Sürdürülebilirliği organizasyonların 
işleyişinin merkezine koymak 
artık sadece isteğe bağlı değil. 
Sürdürülebilir bir teknoloji stratejisi 
sürdürülebilirliği teknolojiye entegre 
eden, teknolojiyle sürdürülebilirliği 
yönlendiren ve ekosistemi devreye 
sokarak sürdürülebilirliği ölçeklendiren 
bir stratejidir. Bu yaklaşım, şirketlerin 
360° değer sağlamasına ve daha geniş 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına 
katkıda bulunacaktır. 

Etkili bir sürdürülebilir teknoloji stratejisi, 
üç temel zorunluluğu yerine getirerek 
iş büyümesini ve ESG performansını 
artırmaya yardımcı olur:

Teknolojiyle sürdürülebilirlik: Kuruluş 
genelinde sürdürülebilirlik çabalarını 
etkinleştirmek ve hızlandırmak için 
teknolojinin gücünü kullanmak 
gerekiyor. Ankete katılan şirketlerin 
%92’si, bir kuruluşun karbon ayak izini 
ölçmek, azaltmak ve ortadan kaldırmak 
için gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını 
gerektirecek olan 2030 yılına kadar net 
sıfır hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. 

Teknoloji, sorumlu değer zincirlerine 
doğru ilerlemenin anahtarıdır. Müşteriler 
için sürdürülebilir seçimleri teşvik etmek 
ve sürdürülebilir bir organizasyon inşa 
etmek gerekir. Ankete katılan şirketlerin 
%70’i, üretim ve operasyonlardaki 
emisyonları başarıyla azaltmak için 
yapay zeka (AI) kullanıyor.

Teknolojide sürdürülebilirlik: 
Teknolojinin kendisini giderek daha 
sürdürülebilir hale getirerek insanları ve 
gezegeni korumak önemlidir. Daha fazla 
insan çevrimiçi hale geldikçe ve teknoloji 
kullanımı arttıkça, BT’den kaynaklanan 
karbon emisyonları da artıyor. Hem 
karbon açısından verimli hem de 
karbon bilincine sahip yeşil yazılımları 
benimsemeye ve gizlilik, adalet, şeffaflık, 
sağlamlık ve erişilebilirliği içeren 
güvenilir sistemler ile doğru yönetişim 
mekanizmalarının oluşturulmasına 
öncelik verilmelidir. Ankete katılan 560 
şirketten sadece ikisi, yazılım geliştirme 
yaşam döngüsünün tüm aşamalarında 
enerji verimliliğini düşündüklerini ve 
bunun da iyileştirme için önemli bir alan 
olduğunu belirtiyor.

Ölçekte sürdürülebilirlik: Gelecekte 
radikal olarak farklı ve daha sürdürülebilir 
iş yapma yöntemleri geliştirmek için 
ekosistem ortaklarıyla çığır açan yenilikleri 
takip etmek gerekir. Hiçbir kuruluş 
küresel sürdürülebilirlik zorluklarını kendi 
başına ölçekte ele alamaz. Şirketler, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini (SKH’ler) karşılamak için 
kendi kuruluşlarının sınırlarının ötesinde 
çalışmalıdır. Ankete katılan şirketlerin 
%43’ü artık çevre dostu teknolojiye 
odaklanan endüstri iş birliklerine, ittifaklara 
ve savunuculuk gruplarına katılıyor.

Podder, kapsamlı bir sürdürülebilir 
teknoloji stratejisi oluşturmak ve 
uygulamak için teknolojiyi ölçekte 
sürdürülebilirlikte kullanmak gerektiğini 
söyledi. Aynı zamanda teknolojinin 
kendisini daha sürdürülebilir hale 
getireceğini ve bunun amaca yönelik 
CIO’ların temel görevi olduğunu da 
belirtti. Bu sayede, yeni değer kaynakları 
oluşturma ve daha sürdürülebilir bir 
geleceğe öncülük etme fırsatının daha 
da büyük olacağını dile getirdi.

Bulut altyapısı yatırımları ilk çeyrekte
18,3 milyar dolara çıktı



İşte enerji, işte tasarruf!
Turkcell Enerjim ile yatırım maliyeti olmadan enerji tüketiminizi
kolayca yönetin, tasarruf sağlayın.
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