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Gartner’ın yeni raporu, BT pazarının 
gelecek yıl yaklaşık yüzde 6 
büyüyeceğini ve bu büyümenin 
2023 ile 2024’e kadar yıllık yüzde 
3,8 ila 4 arasında devam edeceğini 
öngörüyor. Analist firmaya göre, 
kuruluşlar giderek daha fazla 
yeni teknolojiler ve yazılımlar 
geliştirecek ve bu da gelecek yıl, 
2021’e kıyasla daha yavaş harcama 
seviyelerine yol açacak. Bununla 
birlikte dijital teknoloji girişimleri, 
hibrit çalışmalara uyum sağlamaya 
odaklanarak işin geleceğini yeniden 
keşfetmeye devam eden şirketler 
için en önemli stratejik iş önceliği 
olmaya devam ederek, şirketlerin 
altyapılarını daha da kurşun 
geçirmez hale getirecek.

Gartner’ın verilerine göre, kurumsal 
veriler de temel olarak uygulama 
yazılımı yatırımlarına karşı altyapı 

yazılımı yatırımlarındaki artıştan 
kaynaklanan yüzde 11,5 ile en 
yüksek büyümeyi yaşayacak. BT 
hizmetleri bir sonraki en yüksek 
büyümeyi yüzde 8,6 ile görecek 
ve bunu yüzde 5,8 ile veri merkezi 
sistemleri, yüzde 2,3 ile cihazlar ve 
yüzde 2,1 ile iletişim hizmetleri takip 
edecek. Cihazlara yapılan yatırımlar, 
yüzde 15,1 büyüme görülen 2021 
yılına kıyasla büyümede önemli bir 
düşüş görecek. Bu düşüş, temel 
olarak uzaktan çalışma, telesağlık 
ve uzaktan öğrenmenin artan 
kullanımından kaynaklanıyor ancak 
Gartner, 2022’nin hibrit bir çalışma 
ortamında başarılı olmak için 
cihazları yükselten veya birden fazla 
cihaza yatırım yapan işletmelerde 
hala bir artış göstermesini bekliyor.

Gartner analistleri, 2020 ve 2021’de 
değişen şeyin aslında teknolojinin 

kendisinin değil, insanların onu 
benimseme ve farklı şekillerde 
kullanma konusundaki istekliliği ve 
sabırsızlığı olduğunu düşünüyor. 
Analistlere göre, 2022 yılında 
CIO’ların iş şekillendirilebilirliğini ve 
eşzamansız iş akışlarını barındıran 
teknolojileri benimseyerek 
işlerin nasıl yapıldığını yeniden 
yapılandırması gerekiyor.

Dijital dönüşüm ihtiyacı ve yetenek 
havuzundaki demografik baskının 
pandemi, küresel tedarik zinciri 
kesintileri ve para politikaları 
tarafından hızlandığını söyleyen 
Gartner analistleri, bu hızın kurumsal 
alıcılar için yüksek derecede “itme-
çekme stratejisi” yarattığını söylüyor. 
Bu nedenle de BT ve iş hizmetleri 
pazarı için uzun vadeli büyüme 
konusunda iyimser olmaya devam 
ettiklerini belirtiyorlar.

Gartner’ın yeni verilerine göre, BT yatırımları 2021’e kıyasla yüzde 5,5’lik bir 
artış ile gelecek yıl 4,5 trilyon dolara ulaşacak.

BT yatırımları 2022 yılında
4,5 trilyon doları bulacak
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Dünya çapında milyonlarca 
şirket, bulut teknolojisini ve daha 
esnek çalışma uygulamalarını 
hızla benimseyerek yeni 
teknolojileri dönüştürüyor ve 
bunları benimsemekte başarısız 
olan kuruluşların geride kaldığı 
giderek daha belirgin hale geliyor. 
Bununla birlikte birçok şirket, dijital 
dönüşümün iş hedefleriyle daha 
uyumlu ve BT ekibinin de kurumsal 
liderlik ekibiyle içsel olarak daha 
bağlantılı olması için artan ihtiyacı 
gözden kaçırıyor.

BT ekibinin iş sonuçlarına dair ilgisi 
ve önemi de son yıllarda artıyor. 
İşletmeler, diğer sorunların yanı 
sıra, siber güvenlik tehditlerinde de 
artışa yol açan COVID-19’un etkisiyle 
mücadele ediyor. Bu nedenle 
işletme yöneticileri, akıllı dijital 
çözümlerin desteğiyle pazardaki 
konumlarını güçlendirmeye yardımcı 
olmak için BT ekibine giderek daha 

fazla yöneliyor. Yakın zamanda 
yapılan bir çalışma, katılımcıların 
yüzde 87’sinin kuruluşu geleceğe 
hazırlamak ve taşımak için kıdemli 
BT liderlik ekibine güvendiğini ortaya 
koydu. Ek olarak, katılımcıların 
yüzde 73’ü BT liderlerinin satış, 
finans ve pazarlama dahil olmak 
üzere geleneksel rollerdekilerden 
daha iyi CEO adayları oluşturduğuna 
inandığını bildirdi. Bu görüşler, 
pandemi sonrası çağda BT’nin 
yerine getirme yeteneğine 
duyulan saygıda bir artış olduğunu 
gösteriyor.

BT’nin özellikle pandemiye yanıt 
olarak, iş hedefleriyle daha uyumlu 
olması gerektiği konusunda artan 
bir fikir birliği var. Bunu başarmanın 
en etkili yollarından birisi de BT 
liderlerini yönetici liderlik ekibine 
daha iyi entegre etmektir. BT 
liderleri iş ekibiyle içsel olarak 
daha bağlantılı hale geldikçe, bu 

görüş birliği aynı zamanda uyumun 
ötesine geçebilir ve bir bütün olarak 
iş sonuçlarına doğru ilerleyebilir. 
Kurumların iş hedeflerine ulaşması 
için de BT’nin diğer departmanlarla 
nasıl simbiyotik olarak çalıştığı dahil 
olmak üzere, iş ortamına bütünsel 
bir bakış açısı getirmesi giderek 
daha fazla önem arz ediyor.

Bunu başarabilmek için 
BT liderlerinin de BT ve iş 
ortamlarının değişen doğasını 
dikkate alması gerekiyor çünkü 
teknoloji değiştikçe, işin doğası 
ve organizasyonun ihtiyaçları da 
hızla değişiyor. BT liderlerinin 
sürekli olarak iş liderliği ekibine 
değerlerini göstermeleri, iş ve 
teknoloji stratejilerinin en iyi 
fayda ile çalıştığından emin 
olmak için de bunları sürekli 
olarak yeniden gözden geçirmesi 
ve değerlendirmesi gerektiği 
anlamına geliyor.

Satış, finans ve pazarlama dahil olmak üzere BT liderleri, geleneksel 
rollerdekilere kıyasla daha iyi CEO adayları oluşturuyor.

BT liderlerinin bir an önce
üst yönetime dahil edilmesi gerekiyor
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Çoğu kuruluşta IoT’nin 
yüksek bir olgunluk düzeyine 
ulaşmasıyla birlikte, tüm endüstri 
sektörlerindeki işletmeler artık 
IoT yatırımlarına 2024’e kadar 
ortalama 2,8 milyon dolar 
harcamayı planlıyor. Önümüzdeki 3 
yıl içinde BT bütçelerinin en önemli 
bölümünü IoT projelerine yatırmayı 
planladıklarını söyleyen birden fazla 
sektörden katılımcılarla yapılan 
ankete göre ise IoT, 2017 ve 2020 
yılları arasında bir kuruluşun BT 
bütçesinin ortalama yüzde 7’sini 
oluşturdu. İşletmeler önümüzdeki 3 
yıl içinde de BT bütçelerinin yüzde 
10’unu IoT projelerine harcamayı 
planlıyor. 

Araştırma verilerine göre, IoT’ye 
planlanan yatırımlar bulut bilişim 
(%9), yeni nesil güvenlik (%7,5), 
büyük veri analitiği (%7,3), robotik 
(%5,3), makine öğrenimi (%4,8) 
ve sanal gerçeklik (%4,3) dahil 

olmak üzere, diğer Endüstri 4.0 
teknolojileri için ayrılanlardan 
genellikle daha yüksek olacak. 
Çalışma, diğer teknolojilerden 
daha fazla yatırım almanın 
yanı sıra, IoT’nin genel olarak 
benimsenmesinin operasyonel 
maliyet tasarrufu açısından zaten 
önemli bir fark yarattığını da 
ortaya koyuyor. Ortalama olarak, 
katılımcılar IoT projelerinin şu anda 
kuruluşlarını yıllık maliyetlerinin 
yüzde 9’unu kurtardığını söylüyor. 
Önümüzdeki 12 ayda ise ortalama 
yüzde 15 maliyet tasarrufu elde 
etmeyi, 3 yılda yüzde 22’ye ve 
5 yılda da yüzde 30’a çıkmayı 
bekliyorlar.

IoT’nin işletmeler için bir yatırım 
önceliği olarak ortaya çıkması 
ve IoT’nin önümüzdeki yıllarda 
sağlamasını bekledikleri artan 
maliyet tasarrufu seviyesi, IoT’nin 
birden çok endüstride ne kadar 

yerleşik hale geldiğini gösteriyor. 
Ancak sektörler arasında hala 
gözle görülür farklılıklar ve 
tüm kuruluşların teknolojiden 
optimum faydalar elde etmek 
için geliştirmeleri gereken birkaç 
önemli alan bulunuyor: Güvenilir 
bağlantının sağlanması, veri 
yönetiminin iyileştirilmesi ve IoT 
beceri boşluklarının ve güvenlik 
endişelerinin ele alınması.

Çalışmada artan IoT benimseme 
düzeyleri görünmesine ek olarak, 
COVID-19’un IoT gibi Endüstri 4.0 
teknolojilerinin iş sürekliliği için 
önemi de vurgulanıyor. Üretim 
ve tedarik zincirleri giderek daha 
fazla birbirine bağlı ve dijital hale 
geldikçe, tedarik zincirlerinin dijital 
ikizlerini üreten ve veri paylaşan 
şirketler ise daha fazla fayda 
sağlıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, IoT’ye yapılan yatırım artık şirketlerin önümüzdeki 
3 yıl içinde yatırım yapacağı birincil Endüstri 4.0 teknolojisi olacak.

IoT yatırımı
bulut bilişim, güvenlik ve
büyük veri analitiğini geçecek
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İş birleştirilebilirliğini “kuruluşların 
yenilik yapmalarını ve değişen 
iş gereksinimlerine hızla uyum 
sağlamalarını sağlayan anlayış, 
teknolojiler ve işletim yetenekleri 
seti” olarak tanımlayan Gartner, 
85 ülke ve büyük sektörlerden 
toplamda 2 bin 387 CIO ve teknoloji 
yöneticisi görüşlerinin yer aldığı yeni 
bir çalışma yayımladı. Analist firmaya 
göre, 2022 yılı ve sonrasındaki 
olası kriz dönemlerinde şirketlerin 
hayatta kalması ve gelişmesi için “iş 
birleştirilebilirliği”ni benimsemeleri 
gerekiyor.

Yapay zeka, bulut ve 
güvenlik yatırımları iş 
birleştirilebilirliğini destekliyor
İş birleştirilebilirliğin temel ilkesi, 
işletmelerin mevcut durumlarına 
ve iş hedeflerine bağlı olarak 
ölçeklenmelerine ve hızlanmalarına 
olanak tanıyan iş varlıklarına 
modülerliktir. Bu birleştirilebilirliği 
elde etmek isteyen kuruşların 
da iki temel teknolojiyi devreye 

alması gerekir: Yapay zeka (AI) ve 
dağıtılmış bulut. Gartner’a göre, 
modüler teknoloji yeteneklerine izin 
vermesi nedeniyle bu teknolojiler, iş 
birleştirilebilirliği için kilit katalizörler. 
Diğer taraftan, ortamlar daha zorlu 
hale geldikçe siber güvenliğe yatırım 
ihtiyacı da artıyor. Yüksek düzeyde 
birleştirilebilirlik ise bir işletmenin 
daha hızlı iyileşmesine ve bir siber 
güvenlik olayının etkilerini en aza 
indirmesine yardımcı oluyor.

2022 için planlanan yatırımlar 
listesinin başında siber ve bilgi 
güvenliği yer alan çalışmada 
katılımcıların yüzde 66’sı gelecek yıl 
bu yatırımları artırmayı hedefliyor. 
Güvenliği, yüzde 51 ile iş zekası/
veri analitiği ve yüzde 48 ile bulut 
yatırımları takip ediyor.

Yüksek birleştirilebilir 
kuruluşlar BT’den daha iyi 
yararlanıyor
Yüksek birleştirilebilirliğe sahip 
kuruluşlar, orta veya düşük 

birleştirilebilirliğe sahip emsallerine 
göre 2022’de gelir ve BT bütçesinde 
daha büyük artışlar bekliyor. 
2022’de, birleştirilebilirliği yüksek 
kuruluşlardaki CIO’lar ve teknoloji 
yöneticileri, gelirlerinin ve BT 
bütçelerinin sırasıyla ortalama 
yüzde 7,7 ve yüzde 4,2 oranında 
büyümesini beklerken, düşük 
birleştirilebilirliğe sahip kuruluşlar, 
her ikisinin de sırasıyla yüzde 3,4 
ve yüzde 3,1 oranında artmasını 
bekliyor.

Gartner’a göre birleştirilebilir 
düşünme, birleştirilebilir iş mimarisi 
ve birleştirilebilir teknoloji olmak 
üzere, iş birleştirilebilirliğinin üç 
alanını ilerletmek için benzersiz 
bir konuma sahip olan CIO’lar, 
hızla değişen iş ortamıyla başa 
çıkması adına kuruluşlarını 
daha iyi donanımlı ve daha 
çevik hale getirmek için bu 
üç iş birleştirilebilirlik alanını 
içselleştirmeli.

Gartner, gelecekteki olası kriz dönemlerinde ayakta kalmak ve gelişmek 
için işletmelerin “iş birleştirilebilirliği”ni benimsemelerini öneriyor.

Dayanıklılığı artırmak için
“iş birleştirilebilirliği” şart!
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“Grup olarak, teknolojiyi 
sadece yazılım, yapay zeka, 
bulut, mobil uygulamalar 
dünyası olarak görmüyoruz.” 
diyen Boyner Grup IT 
ve Dijitalden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı ve 
Omni-Channel Genel 
Müdürü Cengiz Gürer, 
sözlerine şöyle devam 
etti: Koşulsuz müşteri 
mutluluğu en önemli 
değerlerimizden 
birisi. Teknolojiye 
yaptığımız yatırımları 
da bu çerçevede ele 
alıyoruz. 

müşteri
mutluluğu var 

Teknoloji
yatırımlarımızın
temelinde
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sürdüren Cengiz Gürer, Boyner 
Grup’un dijital dönüşüm yol 
haritasından pandemi ile IT 
yöneticilerinin şirket yapısındaki 
değişen konumuna kadar tüm 
sorularımızı İŞTE Teknoloji okurları 
için yanıtladı...

“Boyner NOW, 
müşterilerimize sıra dışı bir 
alışveriş deneyimi sunacak”
Şirketler yaklaşık 2 yıldır dijital 
dönüşüm süreçlerini hızlandırarak 
fazlasıyla yol katetti. Bu perspektifte 
Cengiz Gürer, Boyner Grup’un 
IT ve omni-channel tarafında 
hangi önceliklerle ilerlediğinden 
ve bu dönüşüm yolculuğunun 
çıktılarından şöyle bahsetti:

“Türkiye’de perakendenin en 
dinamik gruplarından biri olarak, 
elbette teknolojiye uzun zamandır 
yatırım yapıyor, trendleri takip 

Cengiz Gürer, 1990 yılında 
Ege Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden, 2012 
yılında da Özyeğin Üniversitesi 
Executive MBA programından 
mezun olduktan sonra 2019’da 
Stanford Üniversitesi’nde Digital 
Business Transformation and 
Digital Strategy programını 
tamamladı. 1993-2008 yılları 
arasında Digital Equipment 
Corporation, Compaq Computer 
ve Hewlett Packard Teknoloji 
şirketlerinde çeşitli uzman ve 
yönetici pozisyonlarında görev 
yapan Gürer, 2008-2015 yıllarında 
da Turkcell ICT (Information and 
Communication Technologies) 
fonksiyonunda sırası ile CRM 
Kıdemli Müdürü, Tarife ve 
Kampanyalar Kıdemli Müdürü 
ve Müşteri Çözüm Merkezi IT 
Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 
Gürer, 2015-2017 döneminde 
yine Turkcell’in Ukrayna iştiraki 
olan Lifecell’de CIO olarak Bilgi 
Teknolojileri fonksiyonunu yönetti 
ve 2017’den 2021 yılına kadar 
DeFacto’da CIO ve CDO görevlerini 
üstlenerek, kurumun e-ticaret 
ve teknoloji ekiplerinin liderliğini 
yürüttü.

Ağustos ayı itibarıyla Boyner 
Grup ailesine katılarak e-ticaret, 
IT, lojistik, big data, CRM ve 
tüm dijital süreçlerden sorumlu 
başkan yardımcısı olarak görevini 

ediyor hatta trend yaratmaya 
odaklanıyoruz. Pandemi dönemi 
tüm kuruluşlar ve sektörlerde 
olduğu gibi bizim de hızımızı 
zorunlu olarak artırmamıza, bu 
yeni düzene uygun yeni koşullar 
yaratmamıza neden oldu. 

Pandeminin etkisiyle e-ticarette 
önümüzdeki 5 yılda kat 
edeceğimiz yolu 1 yılda kat ettik. 
Bu dönemde Boyner olarak, uzun 
süredir üzerinde de çalıştığımız 
için dijital dönüşüme çok çabuk 
adapte olduk. Hibrit çalışma uzun 
zamandır kurumların gündeminde 
vardı ve önümüzdeki belki 10 
yıla yayılmış ve kademeli şekilde 
uygulamaya alınabilecek bir 
modeldi ama pandemi çok kısa bir 
sürede bu sistemi hızlandırdı. 

Bu dönemde teknoloji ile birlikte 
değişen müşteri beklenti ve 

Türkiye’de 
perakendenin en 
dinamik gruplarından 
biri olarak, teknolojiye 
uzun zamandır yatırım 
yapıyor, trendleri 
takip ediyor hatta 
trend yaratmaya 
odaklanıyoruz
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olacak ve içinden pek çok yeni 
liderin yetişeceği bir inovasyon ve 
teknoloji okulu olacak diyebilirim.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde 
yeni robotik süreç otomasyonu 
(RPA) projemizi hayata geçirdik. 
Projemizin BODİ isminde bir anime 
karakteri de var. BODİ operasyonel, 
tekrar eden ve kesinlik bekleyen 
işleri üstlenerek hız ve artan 
üretkenliğe imkan veriyor, müşteri 
ve çalışan mutluluğunu artırıyor, 
sıfır hata ve daha az risk almamıza 
olanak sunuyor. Ayrıca çalışanlar 
için de daha yaratıcı, kendilerini 
geliştirebilecekleri alanlarda daha 
verimli olabildikleri iş fırsatları 
yaratıyor. Çalışan mutluluğu 
ve verimlilik için önümüzdeki 
dönemde daha çok robotu 
iş süreçlerimize dahil etmeyi 
hedefliyoruz.

2022 yılı ilk çeyrek itibarıyla 
perakendede bir kez daha 
dinamikleri değiştirecek, rekabette 
fark yaratacak ve ezberleri bozacak 
yeni girişimimiz Boyner NOW’ı 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
adına omni-channel odaklı 
yaklaşım çok daha fazla önem 
kazandı. Biz de uzun süredir 
her kanalda kullanıcıyla aynı 
dili konuşarak bir bütünlük 
yaklaşımıyla stratejimizi 
oluşturuyor, fiziksel ve dijital 
tüm kanallarda zengin ve farklı 
müşteri deneyimini ‘All-line’ 
olarak adlandırdığımız stratejimiz 
doğrultusunda şekillendiriyoruz. 
All-line stratejimizde, 
müşterilerimize fiziksel ya da 
online fark etmeden tek, bütünsel, 
akılda ve kalplerde kalıcı bir 
deneyim yaşatıyoruz.

Rakamlar da bahsettiğim 
hızlanma ihtiyacının gerçekliğini 
doğruluyor. Pandeminin başında 
yüzde 5’lerde olan genel e-ticaret 
alışveriş oranı şu anda yüzde 
25’lere ulaştı. Bu oranın 2024’te 
yüzde 50 olacağı öngörülüyor. 
Dolayısıyla dijital dönüşüm, 
masamızda önemli bir yer tutuyor. 
Bu vizyonla hareket ettiğimiz bu 
süreçte, Boyner IQ hayatımıza 
giren projelerden biri oldu. 
Müşteri odaklılığımız ve teknoloji 
ekiplerimizin önderliğinde 
başlattığımız bir dönüşüm 
olarak nitelendirebileceğimiz 
Boyner IQ ile 40 yıllık deneyim 
ve tecrübemizi dijitalleştirerek 
geleceğe taşımayı hedefledik. 
Boyner IQ, geliştirdiği çözümlerle 
perakende sektörünü 
dönüştürecek, yeniliklerin merkezi 

müşterilerimizle buluşturmaya 
hazırlanıyoruz. Boyner NOW 
ile müşterilerimizin Boyner 
mobil uygulama üzerinden en 
yakın Boyner mağazasından 
1 saatte teslimat modeli ile 
istediği bedenleri isteyebileceği, 
ürünleri kendi evinde deneyerek 
karar verebileceği, ödemesini 
beğendikten sonra yapabileceği, 
iade etmek istediği ürünleri 
yine 1 saatte ya da randevu ile 
adresine gelecek kuryeye teslim 
edeceği ve ücret iadesinin hızlı 
yapılacağı yenilikçi bir online 
alışveriş iş modelini hayata 
geçireceğiz. Hedefimiz; e-ticaret 
alışverişi yaparken müşterilerimizin 
kafasında oluşan soru işaretlerini 
ortadan kaldıran ve sıra dışı bir 
alışveriş deneyimi sunan Boyner 
NOW’ı 2022 Mart ayında devreye 
almak.”

“İzlenebilirlik” ve “minimum 
ürüne dokunma prensibi” ile 
hata payı en aza indiriliyor
Depo ve teslimat süreçlerinde 
robot ve otomasyon teknolojileri 

RPA projemiz 
BODİ operasyonel, 
müşteri ve çalışan 
mutluluğunu 
artırıyor ve daha 
az risk almamıza 
olanak sunuyor
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yaşatmak için de depolarımızda 
‘Lean’ (yalınlaştırma) sistemini 
hayata geçirdik. Aynı hedef 
doğrultusunda ve özellikle 
pandemi döneminde sık sık 
müşteri şikayetine neden olan 
zamanında teslimat konusuna 
çözüm getirmek amacıyla 2020 
yılında ‘Boyner Express’i hayata 
geçirdik. Boyner Express ile 
Boyner ve Morhipo müşterilerinin 
siparişleri aynı gün içinde veya 
müşterinin istediği gün ve 
saatlerde teslim ediliyor. Aynı 
gün teslimat, randevulu teslimat, 
akşam saatlerinde ya da Pazar 
dahil hafta sonu teslimat, 
kapıda ödeme, kolay iade gibi 
seçenekler günlük hayatın yoğun 
temposunda müşterilere kolaylık 
sağlıyor. Müşteriler dilerse daha 
önceden belirlenen teslimat 
adresini, saatini veya gününü 
değiştirebildiği gibi teslimatın 
temassız olmasını da tercih 
edebiliyor. Boyner Express ile 
ayrıca depo, nakliye ve teslimat 
aşamalarında en az % 60 kadın 
çalışan hedefliyoruz.” 

de gün geçtikçe yaygınlaşıyor. 
Ürün yolculuklarında daha az 
hata ve daha fazla hız için hangi 
faktörlerin efektif olduğunu 
anlatan Cengiz Gürer, bu yönde 
Boyner’de kullanılan ürün ve 
çözümleri de paylaştı:

“Depo operasyonlarında 
otomasyon teknolojilerinden 
faydalanıyoruz. Ürün 
sevkiyatlarında put-to-light (ışıklı 
ayrıştırma) ve koli sorter sistemleri 
kullanılıyor. Depo içerisinde sevke 
konu paket hareketlerini konveyör 
bant sistemi ile gerçekleştiriyoruz. 
Askılı ürünlerimiz için de girişten 
çıkışa askılı konveyör sistemini 
kullanıyoruz. 

2022 yılı için de ürün sorter 
otomasyon yatırımı ve RFID 
teknolojisi destekli paketleme 
projelerini hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Robot teknolojisinin 
sektörel uygulamalarını 
yakından takip ediyoruz. Yeni 
yıl hedeflerimizin içinde robot 
teknolojisi odaklı projelerimiz de 
mevcut. 

Sevkiyat süreçlerinde hata payını 
en aza indirmek için ‘izlenebilirlik’ 
ve ‘minimum ürüne dokunma 
prensibi’ni uyguluyoruz. Bu 
çerçevede, çözüm ortaklarımızla 
yaptığımız entegrasyonlar ile ortak 
gönderi kodu kullanımını hayata 
geçirdik. Böylece müşterilerimize 
detaylı takip imkanı da sunuyoruz. 

Teslimat süreçlerini hızlandırmak 
ve daha iyi bir müşteri deneyimi 

“Yeni teknolojilerin 
kurumlara katkısı, 
birimlerde CIO geçmişi 
olanların sayısını artıracak”
Pandemi ile sadece süreçler değil, 
IT yöneticilerinin şirket yapısındaki 
konumu da değişti. CIO görev 
tanımının ne yönde genişleyeceği 
ve CIO’ların kurum içerisinde hangi 
birimlerle daha yakından çalışması 
gerekeceği sorusuna Gürer şöyle 
yanıt verdi: 

“Dünya çok hızlı değişiyor. Bu 
hız kurumların süreçlerine, iş 
yapış biçimlerine yansıyor. Yakın 
zamanda birçok kurum, birçok 
sektör için makale konusu 
olmanın ötesine geçmeyen ‘çevik 
yapılar’ artık neredeyse tüm 
organizasyonların vazgeçilmezi.

Biz Boyner’de pandemi öncesinde 
başlattığımız değişimi ve değişime 
yaptığımız yatırımları sürdürdük. 
Tüm yapılanmamızı Boyner olarak 
benimsediğimiz, müşterilerimize 
bulunduğumuz her kanaldan aynı 
konfor ve devamlılıkla hizmet 

Tüm yapılanmamızı 
‘All-line’ perakendecilik 
kavramına uygun 
olacak şekilde 
oluşturuyoruz
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tamamladık. Konuşmasını, müşteri 
mutluluğunun en önemli öncelikleri 
olduğunu vurgulayarak noktalayan 
Gürer, bu değeri sürdürmek için de 
teknolojiden yararlanmaya devam 
edeceklerini aktardı:  

“Grup olarak, teknolojiyi sadece 
yazılım, yapay zeka, bulut, mobil 
uygulamalar dünyası olarak 
görmüyoruz. Bizim esas işimiz 
müşteri, ana işimiz insan ve 
‘koşulsuz müşteri mutluluğu’ en 
önemli değerlerimizden birisi. 
Teknolojiye yaptığımız yatırımları 
da bu çerçevede ele alıyoruz. 

Perakendede teknoloji ve insani 
değerleri buluşturmak bizim için 
çok önemli. İşimizin temelini 
ticaret ve teknoloji ile insani 
değerleri buluşturmak oluşturuyor. 
Kanal bağımsız online-offline, 
yani All-line müşterilerimizi mutlu 
etme işindeyiz. Boyner IQ ile de 
işimiz artık ‘Müşteri Mutluluğu 
Teknolojileri’. Pandemi döneminde 
şartlar değişse de sabit olan 
koşulsuz müşteri mutluluğu 
değerimizden vazgeçmiyoruz.

Grup şirketlerimizden Hopi başta 
olmak üzere tüm grup markalarımız 
ile fintech alanındaki yatırımlarımızı 
artırdık. Hopi’nin de desteğiyle 
müşterilerimize kişiselleştirilmiş 
teklifler sunuyor, bu kampanyalar 
ile müşterilere özelleştirilmiş bir 
deneyim sağlıyoruz.

Müşterilerimizin alım gücünü 
katlayan, mağazalarda mobil 
ve temassız ödeme alanına 
odaklandığımız, özgün iş 
modelimizi geliştirme ve bizi 
bu alanda liderlik koltuğuna 
oturtacak atılımları önümüzdeki 
dönemde de gerçekleştireceğiz. 
E-ticaret alanında çok daha 
fazla güçleneceğiz. Ayrıca büyük 
veri, tüketici teknolojileri ve 
kişiselleştirme çalışmalarımıza 
odaklanacağız.”

vermeyi tanımlayan ‘All-line’ 
perakendecilik kavramına uygun 
olacak şekilde oluşturuyoruz. Bu 
da tüm ekiplerin birbiriyle daha 
yakın çalıştığı ve birbirine değer 
yarattığı bir yapı anlamına geliyor.

Dijitalleşme, sürdürülebilirlikten 
veri analizine, müşteri 
hizmetlerinden insan kaynaklarına 
kadar her departmanla ve her 
seviyede yöneticiyle doğrudan 
çalışmayı gerektiriyor. Biz de 
Boyner Grup’ta tam olarak bu 
şekilde çalışıyoruz. Yeni CIO rolü, 
iş ekipleri ile daha yakın çalışan, iş 
süreçlerine ve iş fonksiyonlarının 
ihtiyaç ve beklentilerine hakim, 
yeni teknolojilerin işi geliştirmesi 
için öncülük eden ve hayata 
geçiren, hedeflerinde iş 
sonuçlarının da olduğu bir role 
dönüşüyor. Dijitalleşme ile birlikte 
yeni teknolojilerin işe katkılarının 
artması ile önümüzdeki 
dönemlerde iş fonksiyonlarında 
CIO geçmişi olan arkadaşlarımızı 
daha fazla göreceğimize 
inanıyorum.”

“Bizim için teknoloji ve 
insani değerleri buluşturmak 
çok önemli”
Cengiz Gürer ile sohbetimizi, 
Boyner Grup’un kurum içi çalışma 
ve perakende disiplinindeki uyumu 
sağlamak için hangi gündem 
başlıklarına yer vereceklerini sorarak 

Turkcell ile 
gerçekleştirdiğiniz 
projelerden de 
bahsetmek isteriz. Bu 
projeler sonucunda 
Boyner Grup ne tür 
kazanımlar elde etti? 
Orta ve uzun vadede 
yeni projeleriniz hangi 
alanlarda olacak?
Boyner Grup olarak 
Türkiye’nin köklü teknoloji 
firmalarından Turkcell ile iş 
birliğimiz uzun süredir geniş 
bir yelpazede devam ediyor. 
Bu uzun serüvende Turkcell 
Veri Merkezi Barındırma 
Hizmetleri, Morhipo.com, 
E-Ticaret Sanal Veri Merkezi 
ve MPLS projelerini birlikte 
hayata geçirdik ve bu projeler 
kapsamında Turkcell ile 
çalışmalarımız halen sürüyor.

Turkcell, iş birliğimizin 
bize sağladığı finansal 
kazanımların yanı sıra, 
yönetilebilir servis yöntemleri 
ve kesintisiz hizmet kalitesi 
ile Boyner Grup için her 
zaman iyi bir çözüm ortağı 
oldu.

2022 yılında da yeni projelere 
başlamayı hedefliyoruz. Orta 
ve uzun vadede SD-WAN, Wi-
Fi, Boyner Cloud Veri Merkezi 
Sistemlerinin birleştirilmesini 
amaçladığımız projelerde 
Turkcell ile birlikte 
çalışacağız. Bu projelerde 
mevcut sözleşmelerimizdeki 
döviz kuru risklerini ortadan 
kaldırmayı, tek bir veri 
merkezinde tüm bulut 
yapısını yalınlaştırmayı ve 
hizmet kalitemizi artırmayı 
amaçlıyoruz.

Dijitalleşme, 
sürdürülebilirlikten 
veri analizine, müşteri 
hizmetlerinden insan 
kaynaklarına kadar her 
departmanla ve her 
seviyede yöneticiyle 
doğrudan çalışmayı 
gerektiriyor
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“Çok hızlı ama bir o kadar da kontrollü büyüme hedefindeyiz.” diyen 
Atmosware Genel Müdürü Atilla Yıldız, odak alanlarını seçerken baz 
alacakları parametrenin, kullanılacak teknolojiler ve yazılımın parçaları 
olacağını söyledi.

Atmosware ile
yazılım ihtiyacını
karşılamaya talibiz!
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geçirdi. Atmosware şirketinde 
Genel Müdür olarak şapka 
takacak olan Atilla Yıldız, şirketin 
kurulmasının arkasındaki temel 
motivasyonu ve itici güçleri şu 
sözlerle aktardı:

“Atmosware ile kaliteli 
yazılım geliştirmek ve 
yazılımcı yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz”
“Dijital dönüşümün daha 
sık ifade edildiği bu dönem 
gösteriyor ki; bu dönüşümü 
tamamlamayan şirketler geride 
kalmaya mahkum. Turkcell 
ise kurumsal kültürü içinde 
refleksleri çok gelişmiş bir 

Turkcell’deki kariyeri 2000 yılında 
başlayan Atilla Yıldız, geçtiğimiz 
20 yılı aşkın süre içerisinde İş 
Zekâsı Sistemleri’nden Katma 
Değerli Servisler’e kadar birçok 
farklı birimde ve rolde görev aldı. 
2018’den bu yana yürüttüğü 
Turkcell Endüstriyel ve Finansal 
Teknoloji Çözümleri Direktörlük 
görevinin ardından, Eylül ayı 
itibarıyla Atmosware Teknoloji 
grup şirketinde Genel Müdür 
olarak yeni görevine başladı.

25 yıldan daha fazla geçmişe 
sahip köklü bir şirket olan 
Turkcell’i her zaman değişimin 
öncüsü olarak nitelendiren 
Yıldız, “Turkcell kariyerimin 
ilk yıllarında faaliyet alanımız, 
en temel telekomünikasyon 
hizmetlerinden olan ses ve SMS 
hizmetlerinden ibaretti. Bugünse 
anlık mesajlaşma platformundan 
dosya yönetim platformuna 
kadar geniş bir yelpazede dijital 
servisler üretirken, bir yandan 
finansal teknoloji çözümlerine 
dair ürünler ortaya koyan, birçok 
alanda yer alan dev bir teknoloji 
şirketinden bahsediyoruz.” 
ifadeleriyle, kariyeri boyunca 
Turkcell’de tanıklık ettiği vizyoner 
dönüşümü anlatıyor. 

Yazılım sektörüne yeni bir soluk 
getirecek yazılım girişimiyle 
Turkcell, yakın zamanda 
Atmosware grup şirketini hayata 

şirket olarak, bu dönüşümü çok 
önceden tamamlamış ve ilham 
kaynağı olacak bir konumda. 
Esasında, dijital dönüşümün 
tamamlanması önemli bir 
adım ancak daha da önemli 
olan dönüşümün devamlılığını 
sağlamak. Bu devamlılığın 
sağlanmasında da dijital çağın 
en temel bileşenlerinden olan 
yazılım büyük bir role sahip. 

Doğal bir sebep-sonuç ilişkisiyle 
karşı karşıyayız: Dijitalleşme 
ile yazılıma olan ihtiyaç ve 
yazılıma olan ihtiyaç ile beraber 
de yetişmiş yazılımcıya olan 
ihtiyaç artıyor. Ekosisteme yön 

Dijital dönüşümün 
daha sık ifade edildiği 
bu dönem gösteriyor 
ki; bu dönüşümü 
tamamlamayan 
şirketler geride 
kalmaya mahkum
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odak alanlarını içerecek şekilde 
önce kendi ve Turkcell grup 
şirketlerimizin yazılım ihtiyacını 
kapsayacak yol haritamızı 
hazırladık.

Başlangıçta üç temel iş modelimiz 
olacak. İlki, şirketlerin yazılımcı 
ihtiyacını karşılamak ki bu noktada 
ilk çalışma ortağımız elbette 
Turkcell olacak. İkinci modelimiz 
ise kendi ürünlerimizi geliştirmek. 
Son olarak da firmaların yazılımcı 
ihtiyacından ziyade, direkt yazılım 
ihtiyacını karşılayacak şekilde 
işlerine talip olmayı hedefliyoruz. 

Değişen iş yapış şekilleri, 
çalışanların ve şirketlerin 
verimliliklerini sizce nasıl 
etkiliyor? Buradan hareketle, 
Atmosware’de nasıl bir 
çalışma kültürü kurmayı 
planlıyorsunuz?
Şirketlerin verimliliklerini etkileyen 
en önemli unsur çalışanları. 
Çalışanların da verimliliklerini 
elbette en çok etkileyen 
unsurlardan biri çalışma şekilleri. 
Tarih boyunca en ideal çalışma 
şekli üzerinde araştırmalar yapıldı 
ve yapılmaya da devam ediyor. 
Pandemi sürecinden önce Dünya 
Ekonomi Forumu açık ofiste 
çalışma ile kapalı ofiste çalışmanın 
karşılaştırmasını yaptığı bir 
araştırmada, kapalı ofisin daha 
verimli olabildiğini raporluyordu. 
Şimdiyse uzaktan çalışmanın 
verimliliğine dair araştırmalara 
yoğunlaşılmış durumda. Çevik 
metodolojiler yine iş yapış şekline 
dair ne denli akıl konduğunun 
ve iyileştirilmeye çalışıldığının 
bir başka örneği. Her iş rolü için 
aynı iş yapış şekli ve çalışma 

verme sorumluluğunda olan 
Turkcell, yazılımcılar arasından 
ihtiyacı olanları istihdam etmekle 
yetinemez. İşte bu vizyon ve 
motivasyon, Atmosware’in temel 
yapı taşını oluşturyor. Atmosware 
%100 Turkcell iştiraki ile kaliteli 
yazılım geliştirmek ve yazılımcı 
yetiştirmek amacıyla kuruldu.”

Atmosware hizmet, ürün 
ve çözümleriyle hangi 
sektörlere ve alanlara 
odaklanacak? Özellikle 
kurumsal şirketler ve 
KOBİ’ler için ayrı bir yol 
haritası belirlenecek mi?
Atmosware olarak, önceliğimizde 
iyi yazılımcı yetiştirmek ve 
kaliteli kod üretmek var. Bu şartı 
sağlayabildiğimiz müddetçe, tüm 
sektörlere hitap edecek şekilde 
çalışma alanlarımızı genişletmeyi 
planlıyoruz. Çok hızlı ama bir 
o kadar da kontrollü büyüme 
hedefindeyiz. Bu sebeple odak 
alanlarımızı seçerken de bizim 
için parametre, sektörden ziyade 
kullanacağımız teknolojiler ve 
yazılımın parçaları olacak. Daha 
somut ifade etmek gerekirse, 
ilk etapta odak alanlarımızı 
önyüz, backend  ve mobil yazılım 
geliştirme şeklinde planladık. Bu 

ortamı en verimlisidir diyemeyiz. 
Her işin doğasında kendine has 
unsurlar var. Yazılım özelinde ise 
odaklanabilmek ve yardımlaşma 
ortamına sahip olmak, verimliliğe 
doğrudan tesir eden unsurlar.

Atmosware olarak bizim için 
de en önemli konulardan 
birisi, iş yapış şekli. Bunun için 
çalışanlarımıza sunduğumuz 
değer önerilerimizden biraz 
bahsetmek isterim. Öncelikle 
çalışanlarımız, lokasyon bağımsız 
diledikleri yerde uzaktan 
çalışabilecekler. Uzaktan 
çalışma, günümüzün rekabetçi 
ortamı için de önem arz ediyor. 
Öncesinde yazılımcı ihtiyacının 
gün geçtikçe arttığından söz 
etmiştik. Pandemi ile beraber 
uzaktan çalışmanın daha sıklıkla 
uygulandığı bir dönemi yaşıyoruz. 
Bu yazılımcı kaynağımızın henüz 
sınırlarımızın içerisindeki ihtiyacı 
karşılayamamışken, yabancı 
firmaların ihtiyacına konu 
olabilmelerini de beraberinde 
getiren bir durum. 

Yine Atmosware olarak, 
çalışanlarımızın kendilerini sürekli 
geliştirebilmeleri ve iş tatminini 
yaşayabilmeleri için her zaman 
en son teknoloji yaklaşımlarını 
uygulamalarını sağlayacağız. 
Çalışanlarımıza olan güven ile 
beraber yeni teknolojileri sürekli 
denemelerinden korkmak 
bir yana, denemeleri için 
cesaretlendireceğiz. Araştırmalar 
gösteriyor ki özellikle kariyerlerinin 
henüz ilk 10 yılında olan 
yazılımcılar için ‘legacy’ diye tabir 
ettiğimiz, evvelinden miras kalmış 
altyapılar üzerinde çalışmaları, iş 

Atmosware olarak, 
önceliğimizde iyi 
yazılımcı yetiştirmek 
ve kaliteli kod 
üretmek var. Bu şartı 
sağlayabildiğimiz 
müddetçe, tüm 
sektörlere hitap 
edecek şekilde 
çalışma alanlarımızı 
genişletmeyi 
planlıyoruz
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donatarak problem çözme 
kabiliyetleri yüksek bir şekilde 
ekosisteme kazandırmayı 
hedefliyoruz. Çalışırken 
öğrenmeleri ise bu eğitimde 
en etkili silahımız olacak. Saha 
deneyimini yaşamaları için usta-
çırak ilişkisi ortamı sağlayacağız. 
Eğitimleri esnasında haftada bir 
tam gün deneyimli yazılımcı ekip 
arkadaşlarının önderliğinde iş 
hayatına tanıklık edebilecekler.

Atmosware ile teknoloji 
ihracatı ve yetişmiş insan 
gücü noktasında neleri 
başarmayı hedefliyorsunuz? 
Bu yapılanma sürecinde 
hangi başlıklar önceliğiniz 
olacak?
Yazılımcı olmak isteyen ama 
kariyer yolu buna imkan 
tanımamış arkadaşlarımızı 
bünyemize alarak yetiştirmek en 

değiştirme sebepleri arasında ilk 
sıralarda yer alıyor. Bu farkındalıkla 
beraber, henüz inşa edilirken kolay 
değiştirilebilir ve güncellenebilir 
kaliteli ve temiz kod yazmak, biraz 
da bu sebeple en önem verdiğimiz 
konulardan birisi. 

Şirketimizin kurulum amaçlarından 
birisinin yazılımcı yetiştirmek 
olduğunu ifade etmiştik. Burada, 
sadece kariyerinin başında 
olan çalışma arkadaşlarımızı 
düşünmüyoruz. Çalışırken 
öğrenme; deneyim yılı fark 
etmeksizin yaşatmak istediğimiz 
bir deneyim. Yazılım, yenilenme 
hızının çok fazla olduğu bir 
alan. Bu alanda emek veren 
arkadaşlarımızın yine en çok 
serzenişte bulunduğu konulardan 
biri de iş yoğunluğu esnasında 
yenilikleri takip etmenin güçlüğü. 
Buradaki dengeyi de hep beraber 
gözeterek, sürekli gelişimin 
oluşmasını sağlayacağız.

Farkımızın en çok öne çıktığı 
alan ise henüz yazılımcı olmamış 
ama yazılımcı olmak isteyen, 
kariyer yolu buna imkan 
vermemiş olanları bünyemize 
dahil edip eğitimlerini sağlayarak 
istihdama kazandırmak. 
Özel olarak tasarladığımız 
eğitim programlarımız ile bu 
arkadaşlarımızı, temiz ve kaliteli 
kod yazan, sağlam altyapı ile 

büyük odak alanlarımızdan birisi. 
Burada yükselerek artan yazılımcı 
ihtiyacı için ekosisteme fayda 
sağlamış olacağız. İstihdamdaki 
yazılımcı oranımızı, gelişmiş 
ülkelerdeki orana yaklaştırmamız 
gerekiyor. Aslında buradaki 
adım, teknoloji ihracatı için de bir 
katalizör görevi görmüş olacak. 

Kurguladığımız oyun planında, 
temiz ve kaliteli kod yazan 
nitelikli yazılımcılarımızdan 
oluşturacağımız mühendislik 
takımlarımız ile küresel anlamda 
kullanılabilecek ürünler 
geliştireceğiz. Henüz yeni 
kurulduk ama hedeflerimiz büyük. 
Uzun yıllardır sektörde olmamızın 
sağladığı tecrübe ile bu hedeflere 
emin adımlarla koşacağımıza 
inanıyoruz.

Yazılımcı olmak isteyen 
ama kariyer yolu buna 
imkan tanımamış 
arkadaşlarımızı 
bünyemize alarak 
yetiştirmek en büyük 
odak alanlarımızdan 
birisi
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Birçok sektörde yapay zeka kullanımı gün geçtikçe artarken henüz yapay 
zeka standartları olmadığına değinen Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği 
Başkanı Esen Girit Tümer, bu konuda hazırlanacak bir yönetmeliğin 
çeşitli sektörler için zorunlu olması gerektiğini söylüyor. 

bir standarda ihtiyaç var!
Yapay zeka kullanımında
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danışma kurulu ve heyetlerinde 
üst düzey görevler üstlenirken, 
Manchester merkezli Akıllı 
Giyilebilir Teknoloji Şirketi’nin 
yönetim kurulu üyesi olarak 
görev aldım. UIP–International 
Cooperation Platform’da da 
Yönetim Kurulu Eş-Başkanı olarak 
destek verdim. Diğer taraftan, 
Türkiye ve ABD’de kurulan ve 
yapay zeka alanında faaliyet 
gösteren Essential Evolutions ve 
InfiniTech’in Kurucu CEO’su olarak 
girişimci dünyasına da adım 
attım. Aynı zamanda, Medicana 
International Şirketler Grubu’nun 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak sağlık ve teknoloji alanında 

Uluslararası iş dergileri tarafından 
en başarılı 50 kadın lider arasında 
yer alan ve üst üste sağlık 
sektörünün en güçlü kadın CEO’su 
seçilen Esen Girit Tümer, birçok 
titrinin yanında Yapay Zeka ve 
Teknoloji Derneği’nde de (YZTD) 
başkanlık görevini yürütüyor. 
Yapay zeka teknolojilerindeki 
uzmanlığı ile katma değerli birçok 
projede imzası bulunan Tümer, 
YZTD ile Türkiye’nin yapay zeka 
alanında yaratıcı, üretken ve bu 
alanda geleceğe yön veren sayılı 
ülkeler arasında yer almasını 
hedeflediklerini dile getiriyor.

Çok daha fazlasını konuştuğumuz 
röportajımıza, Esen Girit Tümer’in 
akademik ve profesyonel hayatını 
konuşarak başladık...

“Bugün yapay zeka ve teknoloji 
alanında devrimsel nitelikte olan 
NLP, Kognitif Bilim, Nöro-Bilim 
alanlarında içeriği olan eğitim 
hayatıma İstanbul Üniversitesi’nde 
Dilbilim alanında başladım. 
Kaliforniya Üniversitesi MBA 
İşletme yüksek lisansı, Boston 
Harvard Üniversitesi’nde Yapay 
Zeka, Derin Makine Öğrenimi ve 
Nörobilim eğitimleri, New York 
Columbia Üniversitesi’nde ise IoT 
eğitimleri aldım. 

ABD, Türkiye ve Orta Doğu’daki 
farklı coğrafyalarda Microsoft, 
Johnson&Johnson, Tyco Philips 
Healthcare Royal Philips, 
Medtronic gibi çeşitli yüksek 
teknoloji şirketlerinde üst düzey 
yönetici ve liderlik rollerinde 25 
yıldan fazla deneyim edindiğim 
iş hayatım boyunca İngiltere, 
Hollanda, Doğu Avrupa, Hindistan, 
Irak, Pakistan, Orta Asya, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan 
Krallığı ve Katar’da da birçok 
uluslararası projeyi yönettim. 
Bunların yanında, üniversitelerin 

dünya markası olma yolunda, 
değerli ekip arkadaşlarımızla 
beraber ilerliyoruz.

Sivil toplum kuruluşları tarafında 
ise COCIR bünyesinde Brüksel’de 
Türkiye’yi temsil ederek, 
TıpGörDer’in 7 yıl başkanlığını, 
aynı zamanda PPP ile Kurumsal 
Uyum ve Etik Derneği’nin başkan 
yardımcılığını yaptım. Kadınların 
teknolojiye katılımını teşvik etmek 
amacıyla da Teknolojide Kadın 
Derneği W-Tech ve Women on 
Board Derneği’nin kurucu üyesi 
olarak bu gibi oluşumların hayata 
geçirilmesinde rol üstlendim. 
ABD’de AAAI ve Avrupa’da Women 
AI dahil olmak üzere, birçok 
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çalışanlar, bu alanda öğrenim 
görenler, basım-yayın, iletişim 
sektörü, yasa koyuculardan 
oluşuyor. YZTD olarak biz de 
Türkiye’nin yapay zeka alanında 
yaratıcı, üretken ve bu alanda 
geleceğe yön veren sayılı ülkeler 
arasında yer almasını sağlamayı 
misyon ediniyoruz.

Dernek olarak, ne tür 
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Bir işe girildiğinde bilinmesi 
gereken temel, teknik kavramlar 
vardır. Ancak günümüz dünyasında, 
hemen hemen her sektörde 
artık veri bulunuyor ve hangi 
alandan mezun olunursa olunsun, 
çalışanların ilgili alandaki verileri 
“okuyabilir” ve “değerlendirebilir” 
olması gerekiyor.

ulusal ve uluslararası derneğin 
aktif üyesiyim ve şu anda kurucu 
başkanı olduğum Global AAAI 
Derneği’ne bağlı Yapay Zeka 
ve Teknoloji Derneği olarak, 
yapay zeka teknolojileri alanında 
ülkemize fayda sağlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Türkiye’deki yapay zeka 
ekosistemini geliştirmeyi 
ve büyütmeyi amaçlayan 
YZTD’den biraz bahseder 
misiniz?
Veriye dayalı bir toplum ve 
ekonomi için Türkiye’de yapay 
zeka ekosisteminin tüm aktörlerini 
ve bileşenlerini bir araya getirmek, 
aynı zamanda en etkin işleyişi 
oluşturmak amacıyla hizmet 
etmek dernek olarak öncelikli 
hedefimiz. Bu çerçevede, en üst 
seviyede değer yaratan konumda 
olan, mevzuatlara yönelik lobi 
faaliyetlerinde bulunan ve gönüllü 
çalışan bir sivil toplum kuruluşu 
olmayı da amaçlıyoruz.

Türkiye’deki yapay zeka 
ekosistemi; start-up’lar, 
yatırımcılar, endüstri, üniversiteler, 
teknoloji, içerik ve veri 
sağlayıcıları, yapay zeka alanında 

Bu ihtiyaca yanıt verebilmek için 
YZTD olarak, yerli ve yurt dışından 
katılan akademi, STK, kamu, özel 
sektör alanlarından 120’den fazla 
paydaş ile etkileşim içerisindeyiz. 
Çeşitli komitelerimizde hem 
iş dünyasından hem devlet 
kurumlarından hem de 
akademiden birçok farklı 
uzmanımızla farklı konular 
üzerine çalışıyor, akademi – 
özel sektör – kamu arasındaki 
yapay zeka üzerine oluşan 
boşlukları kapatmak üzere çaba 
gösteriyoruz. Bunun en büyük 
adımı olarak da yapay zekayı 
kabullenen, hızlı adapte olabilen, 
yapay zekadan gerçekten 
fayda üreten bir toplum olmak 
adına, çeşitli sektörler ve çeşitli 
kurumlar için farklı seviyelerde 

Veriye dayalı bir 
toplum ve ekonomi 
için Türkiye’de yapay 
zeka ekosisteminin 
tüm aktörlerini ve 
bileşenlerini bir 
araya getirmek, aynı 
zamanda en etkin 
işleyişi oluşturmak 
amacıyla hizmet etmek 
dernek olarak öncelikli 
hedefimiz
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düşünüyor, YZTD olarak da bu 
konuya ilişkin komitelerimiz ve 
girişimlerimiz ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Türkiye’deki ekosistemi 
daha da geliştirmek ve 
büyütmek için sizce nelere 
ihtiyaç var?
Dernek olarak bu yöndeki ilk 
olarak hedefimiz; insanlarımızı 
eğitmek, bilgilendirmek, yapay 
zekanın doğru anlaşılmasını 
sağlamak. İkinci olarak, 
ülkemizden gençlerimizin gidişini 
yani beyin göçünü engellemek 
üzere girişimlerde bulunmayı 
amaçlıyoruz çünkü en önemli 
kaynağımız çalışkan, zeki 
gençlerimiz... 

Türkiye’de yapay zekanın 
bir noktada, özellikle de 
bazı hizmetler için artık 
standartlaşması gerekiyor. 
Birçok sektördeki bazı işlemlerin 
yapılmasında yapay zeka 
kullanılması teşvik edilirken 
bu işlemler için yapay zeka 
standartlarının oluşturulması 
önem arz ediyor. Örneğin, artık 
kalite kontrol işlemlerinde 
yapay zeka ile görüntü işleme 
kullanarak yapılan kontrollerin bir 
tür belgesinin yani standardının 
olması bir ihtiyaç haline geldi. 
Firmalar artık kalite kontrolleri 
için “bu ürünlerden %10’unu 
gözle kontrol ediyoruz” şeklinde 
değil, “X görüntü işleme 
standartlarına göre %3 hata payı 
ile tüm ürünlerimizi otomatik ve 
hızlı bir şekilde kontrol ediyoruz” 
diyebilmeliler. Tıpkı çeşitli 
firmalara getirilen geri dönüşüm 
zorunlulukları gibi yapay zekalı 
tahminleme, kalite kontrol ve 
optimizasyon sistemleri birer 
yönetmelik haline getirilmeli 
ve çeşitli sektörler için zorunlu 
olmalı. 

eğitimler organize edeceğiz. 
Üstüne çalıştığımız bir müfredat 
da bulunuyor. Ayrıca yapay zekayı 
öğrencilerden akademisyenlere, 
özel sektörden kamuya herkese 
anlatabilecek altyapılar üzerinde 
çalışıyoruz.

Teknoloji ve makine 
öğrenimi start-up’ları, 
yapay zeka ekosisteminin 
büyümesinde hem ülkemiz 
hem de kurumlar için sizce 
nasıl bir etkiye sahip? Bu 
etkileri sağlam ve hızlı bir 
şekilde sürdürmek için hangi 
noktalara odaklanılması 
gerekiyor?
Ülkemizde kurulan start-up 
şirketlerinin yapay zeka 
ekosistemine yaptığı katkılar 
ümit vadediyor. Bu perspektifte, 
ülkemizin gelecekte teknolojik 
gelişmeler adına yükselen bir 
değer olacağını söyleyebilirim. 
Şüphesiz bu start-up’lar birer 
kıvılcım, birçok firma veya kişi için 
fikir doğuruyor. Ancak kıvılcımları 
ateşe dönüştürmek çok önemli. 
Burada hem özel sektörün hem 
şirket yöneticilerimizin (mentorlük 
yaparak) hem de devletimizin 
destekleri çok önemlidir. Çoğu 
genç arkadaşımız teknik olarak 
bilgili ve enerjik olsa da maalesef 
firma kurmayı, yönetmeyi, ürün 
ve iş modellemeyi bilmediği 
için problem yaşıyor. Bu gibi 
problemlerin giderilmesine 
özen gösterilmesi gerektiğini 

Son olarak, YZTD’nin yol 
haritasında neler var?
Öncelikle vurgulayarak belirttiğimiz 
üzere, Türk insanını yapay zeka 
konusunda farkındalığını ve bilinç 
seviyesini artırmak istiyoruz. 
Bunları gerçekleştirmek adına, 
Türkiye’de yapay zeka ile ilgili 
bilgi aktarımını sağlarken, yerel 
ve global yapay zeka toplulukları 
arasındaki etkileşimi de artırmayı 
amaçlıyoruz. Dünyadaki öncü 
ülkelerin bilgi birikimleri ve 
çalışmalarının Türkiye’de 
paylaşılması, ülkemizdeki 
ekosistemin büyümesi için çok 
önemli ve bunu sağlamak, dernek 
olarak bir başka misyonumuz. 
Global yapay zeka ekosistemi 
içerisinde Türkiye’de ortaya 
konulan her türlü yapay zeka 
çalışmasının da doğru süreçlerden 
geçmesini, dünya çapında etkin 
ve katma değerli sistemlere 
dönüşmesini, yatırımcılarla 
buluşmasını, ortaya çıkan 
ürünlerin markalaşmasını, öncü 
firmaların liderliği ve mentorluğu 
ile büyümesini ve gelişmesini 
sağlayarak dünyaya yayılması için 
gayret gösteriyoruz.

Çocuklara ve gençlere bu alanda 
kariyer yapabilmeleri için gerekli 
koşulları ve katkıları sağlamak, 
ekosistemi geliştirecek bir başka 
etken. Bu amaçla, yapay zeka 
alanında faaliyet gösteren resmi 
ya da özel kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği yaparak üniversite 
buluşmalarını, akademik çalışmaları 
ve araştırma merkezlerini 
destekleyerek, birçok faaliyette 
bulunmaya devam edeceğiz. Bu 
sayede, gençlerimize networking 
imkanları, mentorluk ve danışmanlık 
eşleştirmeleri sağlayarak 
potansiyellerini ortaya çıkarıp, 
ülkemizi de yapay zeka teknolojileri 
alanında dünya sahnesine taşımayı 
diliyoruz.

Türkiye’de yapay 
zekanın bir noktada, 
özellikle de bazı 
hizmetler için artık 
standartlaşması 
gerekiyor
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Doğru kişilere doğru iş ataması yapıldığı zaman iş kalitesinin arttığını 
söyleyen Evreka Kurucu Ortağı & CEO’su Umutcan Duman, girişimci 
adaylarına sürdürülebilirlik konusuna da özen göstermelerini tavsiye ediyor.

Her işin asıl noktası;
sürdürülebilirlik
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yazılım geliştirdik ve hikayemizin 
başlangıç noktası bu oldu. 

Zaman içerisinde içinde 
bulunduğumuz endüstriyi daha 
iyi kavradık ve atık yönetimi 
endüstrisinin büyük bir kısmını 
oluşturan geri dönüştürülebilir 
atıkların yönetimi ve ticari atıkların 
yönetimi üzerine çözümler 
üretmeye başladık. Bu 
yolculuğumuzda, atık yönetiminin 
her alanında optimizasyon ve 
kaynak yönetimi sorununun 
yaşandığını fark ettik. Bu sorunu 
çözmek adına ürün yelpazemizi 
genişleterek müşterilerimize ve iş 
birlikçilerimize daha iyi çözümler 
sunmaya başladık. Yaptığımız iş 
sonucunda ortaya koyduğumuz 
etkiyle şehirlerde yaşayan 
vatandaşlara daha sürdürülebilir bir 
yaşam sağlıyoruz. Son olarak, ürün 
ailemizdeki en yeni ürünümüzle 

Evreka Kurucu Ortağı & CEO’su 
Umutcan Duman, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Evreka’nın kuruluşundan önce, 
Oracle’ın Türkiye’de iş geliştirme 
asistanı olarak görev aldıktan 
sonra, yaklaşık iki yıl bir insan 
kaynakları çözümleri girişiminde 
çalıştı. Türkiye Girişimcilik Vakfı’nda 
ise iş geliştirme ve girişimcilik 
becerilerini ilerletme fırsatı 
yakalayan Duman, iş ve bilgi 
anlamında kazandığı tecrübeler 
sonucunda şu an Evreka’da iş 
geliştirme faaliyetleri ve yatırımcı 
ilişkilerinden sorumlu olarak 
çalışmalarını sürdürüyor.

Evreka’nın ortaya çıkış öyküsü ile 
başlayan sohbetimizin devamında 
Umutcan Duman ile atık yönetimi, 
akıllı şehirler ve elbette girişimcilik 
üzerine de konuştuk...

Şehirlerde daha 
sürdürülebilir yaşam
“Evreka’nın ilk aşamalarında yani 
2015’te bizi harekete geçiren 
şey, atık toplama süreçlerinin 
optimize bir şekilde yönetilmediğini 
fark etmemiz oldu. Yaşanan 
optimizasyon probleminin ana 
kaynağını toplanan konteynerlerin 
doluluk oranlarına göre değil, 
geleneksel toplama şemalarına 
göre yapılması olarak tespit ettik. 
Bu sorunu çözebilmek için doluluk 
oranını ölçebilecek bir sensör ve 

geri kazanım tesislerinin verimli 
bir şekilde yönetimini sağlamaya 
başladığımızı memnuniyetle 
duyurmak isterim.”

Dijital atık yönetiminin uçtan 
uca takibinde kullandığınız 
teknolojiler ve ürünleriniz 
bulunuyor. Bir atık yönetimi 
yolculuğunda bu teknoloji 
ve ürünler hangi aşamalarda 
nasıl kullanılıyor?
Evreka olarak, düşüncemiz her 
zaman şudur: Atıklar evdeki 
tüketimden başlar. Peki evde 
üretilen atıkların kaynağa dönüşme 
yolculuğunun her noktasına 
nasıl efektif yaklaşabiliriz ve 
oluşabilecek problemleri ortadan 
kaldırmaya yönelik çözümleri nasıl 
üretebiliriz? 

Sunduğumuz yüksek teknolojili 
çözümlerimiz aslında atık yönetimi 

Evreka’nın ilk 
aşamalarında yani 
2015’te bizi harekete 
geçiren şey, atık 
toplama süreçlerinin 
optimize bir şekilde 
yönetilmediğini fark 
etmemiz oldu
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Girişimcilik ekosisteminden 
de konuşmak istiyoruz. 
Biliyoruz ki bir start-up’ın en 
büyük başarılarından birisi; 
ihtiyaca doğru yanıt veren 
‘global’ bir fikir olması. 
Evreka yolculuğundaki 
başarılarınız/hatalarınız 
size bir girişimci olarak 
neler kazandırdı? Bu yönde 
girişimci adayları için 
önerileriniz neler olur?
Hatalara olan bakış açım, “bu 
hata nereden kaynaklı ve bu 
hatadan nasıl ders çıkarmalıyım” 
oluyor. EvrekaCrew olarak da 
bu kültüre sahibiz. En önemli 
nokta; kurulan ekiplerin hem 
kendi aralarındaki iletişimi hem 
de diğer ekiplerle olan iletişiminin 
doğru yapılmasıdır çünkü her 
işin uzmanı farklı kişiler oluyor. 
Doğru kişilere doğru iş ataması 
yapıldığı zaman işin kalitesi 
artıyor ve katma değerli güzel 
işler ortaya çıkıyor. Girişimci adayı 
arkadaşlarıma tecrübelerimden 
bunu söyleyebilirim. Ayrıca her 
zaman sürdürülebilirlik konusuna 
özen göstermelerini tavsiye 
ederim çünkü her işin asıl noktası; 

yolculuğunun en başından en 
sonuna kadar yani kaynağa 
kadar hizmet veriyor. Örneğin, 
konteynerlere taktığımız sensörler 
ile çöp konteynerının dolum oranını 
merkeze bildiriyoruz. Merkez, 
konteynerin dolum oranı belli bir 
noktaya geldiğinde, atık toplama 
aracını atık ile dolan konteynere 
yönlendiriyor. Burada atık 
toplama aracı için de filo yönetimi 
uygulamamız devreye giriyor. En iyi 
yol optimizasyonunu şöföre sunup, 
yakıttan tasarruf sağlamasına 
destek oluyoruz. Ayrıca çalışan 
yönetimi çözümümüz ile şoförün 
gerçekten o konteynere gidip 
gitmediğini görebiliyor, vatandaş 
da atığının toplanıp toplanmadığını 
anlayabiliyor. Sunduğumuz farklı 
yönetim uygulamaları sayesinde 
çevrede oluşabilecek atık 
yığınlarının önüne geçebiliyoruz.

Atık yönetimine ek 
olarak, geri dönüşüm 
tarafında nasıl bir portföy 
yönetiyorsunuz?
Geri dönüşüm tesislerinde hem 
Türkiye’de hem de globalde 
portföyümüzü her geçen gün 
genişletiyoruz. İlk adım olarak 
globaldeki çalışmalarımızdan 
bahsedeyim. ALBA ile Singapur’un 
bütün elektronik atık işlemlerini 
toplanma evresinden bertaraf 
evresine kadar kapsayan ve veriye 
dayalı bir şekilde yönetiyoruz. 
Böylece Singapur’un elektronik 
atıklarının yeni kaynaklara 
dönüşmesini sağlıyoruz. Ayrıca, 
Avrupa ve Amerika’da birçok geri 
dönüşüm tesisine sahip olan 
TerraCycle müşterimiz oldu ve 
kendi geri dönüşüm tesislerinde 
hem yazılım hem de donanım 
ürünlerimizi kullanıyor. Türkiye’de 
de Migros ve Şişecam gibi büyük 
markaların atıklarının toplanmasında 
bizim ürünlerimiz kullanılıyor. 2022 
hedeflerimizde bu geri dönüşüm 
tesis yönetimi portföyümüzü daha 
da genişletmeyi planlıyoruz.

sürdürülebilirlik ve topluma da bir 
şeyler kazandırmasıdır. 

Özellikle akıllı şehir 
konseptleri yaygınlaştıkça 
Evreka olarak, orta ve uzun 
vadede çözümlerinizde 
ne tür yenilikler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Bildiğiniz üzere, artık şehirlerin 
nüfusu her geçen gün daha 
da artıyor. Bu sebepten ötürü 
bilmediğimiz yeni yeni problemler 
karşımıza çıkacaktır. Karşımıza 
çıkabilecek problemleri 
şimdiden tartışıp konuşuyoruz. 
Çalışmalarımızı da bu yönde 
geliştiriyoruz. Evreka olarak, 
bakış açımız her zaman var olan 
problemlere çözüm sunmayı 
hedeflemek ve var olan çözümleri 
daha da iyi yerlere getirmektir. 
Sürdürülebilir olan bütün 
yaklaşımları hem destekliyor hem 
de kendimiz için uygulamalara 
dahil ediyoruz. 

Misyonumuz, daha temiz ve 
yaşanılabilir bir dünya için gelecek 
dönemlerde sürdürülebilir bakış 
açısında bulunan yenilikler ve 
çözümler getirmeye devam etmektir.
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COVID-19 pandemisi, 2020’de 
başlayarak bu yıl da perakende 
trendlerini etkileyen en önemli 
faktördü. Bu dönemin gündem 
başlığı ise iş gücü sıkıntıları, 
tedarik zincirlerindeki kaos ve 
değişen tüketici davranışları 
arasında gidip geldi. Salgın 
her ne kadar birçok eğilimin 
ortaya çıkışını hızlandırmış 
olsa da perakende sektörünün 
pandemiden öğrendiği en iyi 
derslerden birisi de “değişimin 
sürekliliği” oldu. 

Dijital dönüşüm ve teknoloji 
konusunda şüpheci olan 
perakendeciler, rekabette 

öne geçmek için modern 
teknoloji araçlarının gücünü 
de bu dönemde fark ettiler. 
Öyle ki dünya her geçen 
gün dijital dönüşüme doğru 
ilerlerken, online alışverişten 
sanal deneme odalarına, sıfır 
temaslı teslimatlardan temassız 
ödemelere kadar müşterilerin 
fiziksel mağazalardan beklentileri 
de her geçen gün arttı. Tüm 
bunların ışığında, 2022’nin 
en büyük perakende trendleri 
ise müşterileri ve perakende 
ortaklıklarını elde tutmak için 
getirileri kullanarak döngüsel 
ekonomiden yararlanmayı 
içerecek. 

Her geçen gün grafiğini 
yükselten çevrimiçi alışverişe 
dair mevcut istatistikler ise 
her iki kişiden birinin çevrimiçi 
ürün satın almayı tercih 
ettiğini gösteriyor. Peki fiziksel 
perakende mağazaları artık 
var olmayacak mı? Perakende 
sektörü önümüzdeki 10 yılda 
nasıl değişecek?

Sektördeki bu büyük değişimin 
arkasındaki en büyük sebep 
elbette teknoloji. Çevrimiçi 
siparişten güvenli ödeme 
işlemlerine, sosyal alışverişe 
ve gerçek zamanlı izlemeye 
kadar modern teknoloji araçları, 

2022 yılında perakendeyi
kökten değiştirecek trendler
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insanların çevrimiçi alışverişe 
yönelik tercihlerini değiştirdi. 
Diğer bir önemli faktör ise 
kolaylık; akıllı telefonlarda 
birkaç tıklamayla işler kolayca 
yapılabildiğinden insanlar artık 
uzun kuyruklarda beklemeyi 
tercih etmiyor.

Burada perakendecilerin, 
sektörün nereye gideceğini 
ve hangi teknoloji trendlerinin 
sektörün önünü daha da 
açacağını fark etmesi gerekiyor. 
Yeni bir araştırma ise sektördeki 
bu dönüşümde sürekliliği 
sağlayacak teknolojileri sıraladı:

Click&collect
Müşteriler her geçen gün çok 
daha fazla çevrimiçi alışveriş 
yaptıkları için teslimat sistemleri 
zaman zaman tıkanıyor ancak 
tüketiciler hala paketlerinin 
mümkün olan en kısa sürede 
ulaşmasını bekliyor. Rakamlara 
bakıldığında, alıcıların yüzde 90’ı 
teslimat ücretsiz olsaydı daha 

fazla alışveriş yapacaklarını da 
belirtiyor. Eskiye kıyasla çok daha 
hızlı teslimat bekleyen müşteriler, 
bir alternatif olarak click&collect 
teslimatlarına da yöneliyor.

Perakende sektöründeki en 
büyük trend olan click&collect 
yeni bir hizmet olmasa da 
insanlar her şeyden önce 
rahatlığa öncelik vermeye 
başladığından beri popülaritesini 
artırıyor. Rakamlar, bir önceki yıla 
kıyasla click&collect tercihlerinde 
yüzde 60,4’lük bir artış olduğunu 
gösteriyor. Perakendeciler de 
satışlarını ve gelirlerini artırmak 
için kullandığı click&collect 
trendlerini her geçen gün daha 
da geliştirmeye odaklanıyor.

Robotik mağaza asistanları
Perakende sektöründe, 
alışverişi deneyimini değiştiren 
bir diğer teknoloji trendi de 
robotik mağaza asistanları. 
Bu asistan robotlar, alışveriş 
yapan insanların aradıkları 

ürünleri bulmalarına ve sorularını 
yanıtlamalarına yardımcı olurken, 
özel teklifleri veya kuponları 
da e-posta ile tüketicilere 
gönderebiliyor. Mağaza ziyareti 
sırasında veya sonrasında robota 
sözlü geri bildirimde bulunan 
müşterilerin geri bildirimleri ise 
gelecekteki analiz ve iyileştirme 
takibi için perakende firmaları 
tarafından kaydediliyor. Böylelikle 
markalar, müşteri deneyimini 
daha da mükemmel hale 
getirerek sadık müşteri sayılarını 
ve satış oranlarını yükseltiyor.

Yapay zeka ve öngörülü 
analiz
Perakende sektörünün 
dönüşümünde kritik bir 
konuma sahip olan yapay 
zeka, kişiselleştirilmiş alışveriş 
deneyimlerinden yapay zeka 
destekli sohbet robotlarına 
kadar artık sektörde kendisini 
kalıcı olarak konumlandırdı. 
Bazı perakendeciler, müşterilere 
kişiselleştirilmiş bir deneyim 
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sunmak için yapay zekayı çoktan 
benimsemiş durumda. Örneğin, 
yapay zeka ile müşterilerine 
öneri kolaylığı sunan şirketler, 
tüketicilerin ürünleri hızlı bir 
şekilde sipariş etmesini ve satın 
almasını sağlıyor.

Pandemi sırasında 
perakendeciler, müşterileriyle 
uzaktan etkileşimin de gerekli 
olduğunu keşfetti. Ürünleri 
müşterilere önermek ve stokta 
ürün olduğundan emin olmak 
için talebi tahmin etmek 
zorundaydılar. Bu nedenle, 
e-ticaretteki artışın ürettiği 
verileri kullanmak için yapay zeka 
ve makine öğrenimine yöneldiler. 
Bununla birlikte, bu büyük 
miktardaki veriyi filtrelemek her 
ne kadar göz korkutucu olsa 
da yapay zeka ve perakende 
sektörünü daha fazla veri 
odaklı hale getiren uygulamalar 
bulunuyor. Böylece perakende 
işletmeleri, akıllı iş kararları 
vermek için tahmine dayalı 
analizden yararlanabiliyor. Yapay 
zeka ayrıca belirli faktörlerin 
de analiz edilmesinde fayda 
sağlıyor:

● Müşterinin davranışı ve satın 
alma geçmişi: Yapay zeka, 
markaların tüm alışveriş yolculuğu 
boyunca özelleştirilmiş deneyimler 
sunmasına olanak tanıyor.

● Satın alma dinamikleri ve stok 
raporlama: Makine öğrenimi 
yardımıyla perakendeciler, 
mevcut eğilimleri belirleyebiliyor 
ve kişiselleştirilmiş stratejilerini 
geliştirebiliyor.
● Müşteri davranışındaki 
kalıplar: Bu gibi müşteri 
bilgilerini kullanmak, dönüşüm 
oranlarını artırmaya, alışveriş 
sepetinden vazgeçmeyi 
azaltmaya ve satışları artırmaya 
yardımcı oluyor.
● Müşterinin tercihleri ve ilgi 
alanları: Perakende şirketleri, 
yapay zeka kullanarak müşteri 
sadakat programlarını ve müşteri 
tercihlerine uygun teklifleri 
oluşturabiliyor.

Dijital cüzdanlar yükselişte
Dijital cüzdan kullanan perakende 
mağaza sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Tüketici verilerini analiz 
eden bir araştırma firmasının 
verileri, geçen yıl Avrupa’daki 
tüketicilerin yüzde 31’den 
fazlasının dijital cüzdan 
kullanımına geçtiğini göstererek 
bu eğilimi doğruluyor. 

Uzmanlar, dijital cüzdanların 
popülaritesinin daha da artacağını 
söylüyor çünkü insanlar, e-ticaret 
ve mobil ödemeler sayesinde 
ürünleri ve hizmetleri çevrimiçi 
olarak kolayca buluyor ve 
ödemesini yapıyor. Ayrıca, ödeme 

sistemleri gelişen teknolojilerle 
ödemeleri kabul etme ve 
güvence altına alma biçimlerini 
değiştiriyor. Kredi ve banka kartı 
ödemelerinden UPI ödemelerine 
ve QR kod taramasına kadar 
çevrimiçi ödemelerde sürekli 
bir artış görülüyor. Markalar 
artık müşteriler ve mağaza veya 
teslimat sağlayıcıları arasındaki 
nakit alışverişi sırasında 
pandemiyle hassaslaşan hijyen 
kurallarını önemseyerek, bulaşı 
önlemek için temassız ödeme 
sistemlerinden de yararlanıyor.

Teknoloji, perakendecilerin 
ilerlemesi için büyük bir 
fırsat sunuyor
Perakendenin hızla gelişen 
ortamının bir parçası olan 
teknolojik gelişmelerle sektör, her 
sektörün ana hedefi olan iyi bir 
alışveriş deneyimi sağlamayı ve 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı, 
trend teknolojileri benimseyerek 
daha az harcamayla büyüyüp 
daha hızlı yönlendirebilir 
konumda. Benimsenecek yeni 
fırsatlar sayesinde perakendeciler, 
pandemi krizinden her 
zamankinden daha güçlü 
çıkabilir. 2022 standartlarını 
karşılamak için de kesinlikle 
adaptasyon gerekiyor çünkü 
değişen perakende dünyasında 
hayatta kalmak ancak bu şekilde 
mümkün olacak.
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Pazar araştırma şirketi Nielsen 
tarafından yapılan bir çalışmaya 
göre, her beş tüketiciden ikisi 
çevrimiçi alışveriş faaliyetlerini 
artırıyor ve pandemi sonrasında 
da bu seviyelerin korunması 
bekleniyor. Fakat e-ticaretin 
kullanımının artışındaki hız, 
perakende sektöründeki işletmeler 
için yeni zorlukları da beraberinde 
getiriyor.

Bu zorluklardan biri, artan 
kişiselleştirme talebidir. Yeni bir 
anket çalışmasında tüketicilerin 
yüzde 63’ünün, markalarla 
etkileşime girdiklerinde hizmet 
standardı olarak kişiselleştirilmiş 
bir deneyim beklediği görülüyor. 
Bu nedenle kişiselleştirme, 
perakendecilerin görmezden 
gelemeyeceği tüketici deneyiminin 
kritik bir parçası haline geliyor. 
Daha fazla işlem çevrimiçi 
olarak yapıldıkça da siber risk 
artıyor ve perakende sektörünün 
‘güvenlik’ unsurunu hem yasal 
düzenlemeler hem de şirket itibarı 
gibi faktörler nedeniyle göz ardı 
etmemesi gerekiyor. Bir Accenture 

raporu, siber suçların işletmelere 
maliyetinin son beş yılda yüzde 
72 arttığını söyleyerek konunun 
ciddiyetini gösteriyor. Burada, 
müşteri bilgilerinin korunmasının 
kısa vadeli bir maliyet olarak değil, 
marka itibarına yapılan stratejik 
bir yatırım olarak görülmesi 
öneriliyor. Ancak perakendeciler 
kişiselleştirilmiş deneyimi yüksek 
güvenlikli hale nasıl getirebilir?

Müşteri deneyimi: Dijital 
dönüşümün temel taşı
Kişiselleştirilmiş ve ilgili dijital 
etkileşimler oluşturmak için 
kurumlar, Tüketici Kimlik ve 
Erişim Yönetimi’nden (CIAM) 
yararlanıyor. CIAM, işlevselliklerinin 
merkezine ‘kullanıcı dostluğunu’ 
koyduğu ve kullanıcı tabanının 
daha iyi anlaşılmasını sağladığı 
için günümüzde özellikle 
tercih ediliyor. CIAM aracılığıyla 
yakalanan veri zenginliği, daha 
yüksek süreç verimliliği yaratmak 
için de kullanılıyor. Örneğin, 
perakendeciler siparişlerdeki 
artışları tahmin etmek için erişim 
istatistiklerinden yararlanarak 

envanter, iadeler, depolama 
ve sevkiyat yönetimi için bu 
bilgilerden faydalanıyor. 

Güvenlik ve gizlilik yoluyla 
‘güven’
Kişiselleştirmenin ötesine 
geçen CIAM, çok faktörlü 
kimlik doğrulama (MFA) 
ile kullanıldığında, müşteri 
yolculuğunun her adımında 
verilerin korunmasını sağlamaya 
yardımcı oluyor. Kullanıcının 
kimliğini doğrulamak için 
çözümün bir parçası olan 
gelişmiş makine öğrenimi ve 
biyometri gibi teknolojiler, bilgilere 
yetkisiz erişimi engelleyerek 
adresler ve kredi kartı bilgileri 
gibi hassas verilerin sıkı bir 
şekilde korunmasını sağlıyor. 
CIAM ayrıca sürekli izlemeyi 
sağlamak için davranış tabanlı 
analitiği kullanarak kimlik 
doğrulama sürecini de yeniden 
tasarlıyor. Bu tür çözümler, devam 
eden oturumlarda tuş vuruş 
modellerini, oturum konumunu 
ve zamanlamasını analiz ederek, 
anormal davranış kalıplarını doğru 

Perakende sektöründe
güvenlik yeniden inşa ediliyor
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bir şekilde işaretliyor ve ortadaki 
adam (MITM) saldırılarını önlüyor.
Diğer taraftan, üçüncü taraf erişimi 
yalnızca gerekli özelliklerle sınırlıdır 
ve müşteriler, verilerinin nasıl 
kullanıldığı ve paylaşıldığı üzerinde 
tam kontrole sahiptir. Bu uçtan 
uca veri güvenliği, işletmelerde 
verileri koruma konusunda daha 
fazla tüketici güveni oluşturarak 
daha yüksek saklama oranları 
sağlıyor. Aynı zamanda müşteriler, 
bilgilerinin pazarlama amaçları için 
nasıl kullanılacağını da seçebiliyor.

Perakende için uçtan uca 
güvenlik programı
Perakendecilerin pazar taleplerini 
karşılamak için çevrimiçi 
uygulamaları hızla geliştirmesi 
gerekiyor ancak müşteriler 
çevrimiçi alışveriş yaparken 
gizlilik tehditleri nedeniyle daha 
ihtiyatlı bir davranış sergiliyor. 
Uzmanlar tam da bu noktada, 
yeni yıla sayılı günler kala 
müşteriler için sorunsuz bir süreç 
sürdürürken, yetkisiz veya şüpheli 
erişimi azaltacak uçtan uca bir 
güvenlik programı geliştirmenin 
iş açısından kritik olduğunu 
belirtiyor. Sadık müşterilerini 
elinde tutmak ve yenilerini çekmek 

istiyorlarsa, perakendecilerin 
savunma profilleri oluşturmalarını 
öneriyorlar.

Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam 
Döngüsü’nde (S-SDLC) güvenlik 
oluşturarak, ‘düşmanları’ anlayarak 
ve ardından doğru kontroller ve 
kapılar tasarlayarak güvenlik 
risklerini en aza indirmenin 
mümkün olduğunu ekleyen 
güvenlik uzmanları, perakende 
ve e-ticaret kuruluşlarının acil ve 
uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan 
ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir 
‘Yazılım Güvenliği’ girişiminin 
hayata geçirilmesini tavsiye de 
ediyor:

Uygulama güvenliği: Uygulama 
geliştirirken geliştirme, test ve 
tedarik yaşam döngüsünün 
her adımında kalite ve güvenlik 
sağlanmalı.
Mobil uygulama güvenliği: Mobil 
uygulamalardaki kötü amaçlı 
veya riskli eylemleri keşfetmek, 
işletmeyi ve müşterileri saldırılara 
karşı güvende tutmak için iOS 
ve Android uygulamalarının ve 
arka uç bileşenlerinin güvenliği 
değerlendirilmeli.
Satıcı analizi: Üçüncü tarafların 

ağa erişmesine izin veren 
kurumlar, bunun uyumluluk 
gereksinimlerini karşıladığından ve 
müşteri verilerinin korunduğundan 
emin olmalı.

Uzmanlar, tüm tedarik zinciri 
aynı güvenlik protokolleri ve 
uygulamaları ile uyumlu hale 
getirildiğinde, riskin ve güvenli 
yazılım için gereken süre ile 
kaynakların azalacağını söylüyor.

Mükemmel dengeyi 
yakalamak
Tüketicilerin alışveriş yapma 
şeklinin değiştiğine şüphe yok. 
Perakendecilerin bu değişikliklerin 
farkında olmaları ve özellikle bu 
belirsiz zamanlarda tüketicilerinin 
ne istediğini tam olarak anlamları 
gerekiyor. CIAM, müşteri 
memnuniyetini ve dolayısıyla 
satışları artırarak, güvenli bir dijital 
deneyim sunarken hem işletmeler 
hem de tüketiciler için bir kazan-
kazan sağlayabilir. Güvenli 
bir temel üzerine inşa edilmiş 
kişiselleştirilmiş bir deneyim, 
perakendecilerin alaka düzeyi, 
gizlilik, güvenlik ve kullanılabilirlik 
arasında mükemmel bir denge 
kurmasına yardımcı olacaktır.
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Netatmo Dış Mekan Kamerası, evinizin güvenliğini akıllı telefonlarını-
za taşıyor. Akıllı aydınlatma sistemine sahip sirenli dış mekan kame-
rası, ücretsiz video depolama ile abonelik gerektirmeyen bir hizmet 
sunuyor. Mülkünüzde bilinmeyen bir kişi veya araç tespit edildiğinde 
akıllı telefonunuza gerçek zamanlı bildirimler gönderen akıllı kamera 
insanları, hayvanları, araçları ve zararsız hareketleri de ayırt edebiliyor. 
Gereksiz bildirimlerde bulunarak sizi endişeye sevk etmiyor; aksi bir 
durumda ise sireni ile sizi uyarırken davetsiz misafirleri de caydırıyor. 
“Alert Zone” özelliği ile izlemek istediğiniz alanları tanımlayabilirisiniz. 
Böylelikle köpeğiniz bahçeye her girdiğinde harekete geçmenize de 
gerek kalmaz.

Yeni nesil TV’lere eklenen Ambiyans Modu, televizyon kapalıyken nispeten bir dekor sunsa da Skyworth’te-
ki tasarımcılar, televizyonu tamamen dönüştürmek çevirmek için oldukça şık bir yol buldular. Red Dot 
Tasarım Konsept Ödülü kazanan 77W bir televizyon değil, ihtiyaca göre kendini değiştirebilen çok yönlü 
bir ekran. Kullanılmadığı zaman küçük bir dekor parçasına dönüşen 77W’nin ekran ünitesi, taş dokulu bir 
tabana oturuyor ve yukarı veya aşağı hareket eden ahşap bir yüzey ile geliyor. TV modu, gizli mod ve şömi-
ne modu seçenekleri sunan 77W, TV’yi daha az dikkat çeken bir cihaza ve evlere daha çok uyan bir ortam 
teknolojisi parçasına dönüştürüyor.

Trafik sıkışıklığı, metropoller için büyük sorunlara sebep olabiliyor. Bu 
soruna bir çözüm getiren Belarus merkezli uSky Transport’un fütü-

ristik kapsülleri ise elektrikle çalışan bölmeler, ortam aydınlatması, 
müzik ve tavandan tabana pencereler de dahil olmak üzere birinci 

sınıf bir havayolu süiti gibi tasarlanmış. İki normal ve iki katlana-
bilir koltuklu bu araç, 4 yolcuya kadar taşıyabiliyor. uSky, şehir 
çapındaki bir ağın, saatte 10.000 yolcuyu destekleyebileceğini 
ve araçların saatte 150 kilometreye kadar seyahat edebilece-
ğini söylüyor. Şirket, amacının yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve 
kamusal eğlence alanları için kullanılabilecek yolları ve zemin 
alanını boşaltmak olduğunu belirtiyor.

Netatmo ile evinizin güvenliği 
bildirimlerinizde

Şekil değiştiren bu TV 
sanal bir şömineye dönüşüyor!

uSky Transport’un fütüristik 
kapsülleri trafik sorununu çözebilir
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Ev dekorasyonuna etkileyici küçük dokunuşlar arıyorsanız, 
Philips Hue aydınlık ve etkileyici bir atmosfer için ihtiyacınız 
olanı size verecek! Yüksek parlaklığı ve loş efekti ile dikkatleri 
üzerine çeken LED aydınlatmanın fonksiyonelliğini, Bluetooth ve 
Hue Bridge ile kontrol edebilir ve ayarlarını değiştirebilir, modunuza 
uygun renkleri tercih edebilirsiniz. Açık havada kullanıma da uygun 
tasarlanan Philips Hue Outdoor LED şeridinin suya dirençli tasarımı ise zorlu 
hava koşullarında bile performansı düşürmüyor. İster ağaç dallarına ister merdiven 
kenarlarına monte ederek kullanabileceğiniz bu hafif ve kompakt tasarımın taşınması da olduk-
ça kolay. Bu sayede LED şeridinizi kampa giderken de yanınızda götürebilirsiniz.

Patlamış bir lastik, sürücülerin en kötü kabusudur. Bu gibi durum-
larda kullanımı ve taşıması çok kolay bir hava pompası gerekir. 
Avuç içi büyüklüğündeki bu akıllı hava pompası ise sürücülerin 
lastiklerdeki hava basıncı seviyelerini kontrol etmeleri gerektiği-
ni aklında tutuyor. Lastiğin mevcut basınç seviyelerini gösteren 
bir dijital ekran ve gece görüşü için LED ışık ile birlikte gelen 
hava pompası, akıllı lastik basıncı yönetimi işlevleri ve havayı 
gereken miktarda dolduran birtakım akıllı ayarlara sahip. Doğru 

basınç seviyesine ulaşıldığında ise pompa, doldurma işlemini 
otomatik olarak durduruyor ve sürücüleri olası tüm güçlüklerden 

kurtarıyor. İşlevsel başlıkları ile bisiklet tekerleği, basketbol veya 
futbol topları için de kullanılabiliyor.

Kuruluşundan bu yana Apple, her zaman modern inovasyonun ve ta-
sarım felsefesinin zirvesinde oldu. Apple’ın ikonik tasarım dilinden ilham 
alan tasarımcı Zarruck Taiseer ise Apple cihazları arasında dosya aktarımını ve 
depolamayı daha da kolaylaştırmak için Drop’u yarattı. Drop konsepti kablosuz 
bir USB Type C, harici flash sürücü, AirDrop dosya aktarımı ve Thunderbolt 3 
veri aktarım aygıtı olarak çalışıyor. Bu cihaz ile kullanıcılar, dosyalarını depo-
larken Apple veya diğer cihazlara da aktarabiliyor ve AirDrop yapabiliyor. Aynı 
zamanda bilgisayarın bağlantı noktasına takarak da dosyayı açabiliyor ve 
iPhone’da bir klasör oluşturan DropDrive özelliğiyle dosyaları çevrimdışı olarak 
depolayabiliyor.

Philips Hue: Aydınlatmanın 
modern çözümü

Minimalist akıllı hava pompası tam 
olarak sürücü dostu

Dosya aktarımı için Apple 
tasarımına uygun bir konsept!
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Gelişmiş algılama ekipmanlarıyla 
donatılmış bir otonom drone 
filosunun dağların üzerinde uçarak 
duman aradığını ve bir ekibin, bir 
orman yangını tespit ettiklerinde 
yangın bölgesine hızla giden bu 
filoya yön verdiğini düşünün. Peki 
bu filoya kötü niyetli aktörler saldırır 
ve yanlış talimatlar göndermeye 
başlarsa ne olur? Daha da 
önemlisi bu robotlar, yangından 
uzaklaştırıldıkça manipüle 
edildiklerini nasıl bilebilirler?

MIT ve Madrid Teknik Üniversitesi 
araştırmacılarının bir çalışmasına 
göre, blok zinciri teknolojisinin 
robot ekipleri için bir iletişim 
aracı olarak kullanılması, 
manipülasyona karşı güvenlik 
ve koruma sağlayabilir. Bu blok 

zinciri, tüm işlemlerin kurcalamaya 
karşı korumalı bir kaydını sunar, 
böylece izleyici robotlar bilgi 
izindeki tutarsızlıkları belirleyebilir. 
Hareketleri bildirmek ve zincire 
işlemler eklemek için token’lar 
kullanan yönlendirici robotlar ise 
bir ‘yalana’ maruz kaldıklarında 
bu token’ları kaybederler. Bu 
sayede iletişim sistemi, saldırıya 
uğramış bir robotun yayabileceği 
‘yalanların’ sayısını sınırlar.

Sadece kripto para için değil
Kripto para biriminin ötesinde 
blok zinciri dünyası, güvenlik 
protokollerini anlamanın yeni 
yollarını yaratabilecek pek çok 
şeye sahip. Bu simülasyon 
tabanlı çalışmada ise her blokta 
depolanan bilgiler, yönlendirici 

robottan izleyicilere giden bir 
dizi talimatı temsil ediyor. Kötü 
niyetli bir robot bir bloğun 
içeriğini değiştirmeye çalışırsa, 
istenmeyen blok verisini de 
değiştirecek, böylece değiştirilen 
blok artık zincire bağlı olmayacak. 
Değiştirilen yönler bu sayede, 
izleyici robotlar tarafından kolayca 
yok sayılabilecek.

Blok zinciri sistemi ayrıca tüm 
işlemlerin kalıcı bir kaydını da 
sağlıyor. Tüm izleyici robotlar 
nihayetinde yönlendirici robotlar 
tarafından verilen tüm talimatları 
görebildikleri için yanlış 
yönlendirilip yönlendirilmediklerini 
görebiliyorlar. Örneğin, 5 
yönlendirici, izleyicilerine kuzeye 
gitmelerini ve bir yönlendirici ise 

blockchain’e emanet!
Robot ekiplerinin güvenli iletişimi
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izleyicilerine batıya gitmelerini 
söyleyen bir mesaj gönderirse, 
izleyiciler bu tutarsız yönü 
yok sayabilecek. Bir izleyici 
robot yanlışlıkla batıya hareket 
etse dahi yanlış yönlendirilen 
robot, hareketlerini blok 
zincirinde depolanan işlemlerle 
karşılaştırdığında sonunda hatayı 
anlayabilecek.

İşlem tabanlı iletişim
Araştırmacıların tasarladığı 
sistemde her yönlendirici, zincire 
işlem eklemek için kullanılan 
sabit sayıda token alıyor. İzleyici 
robotlar, yönlendirici robotların 
çoğunluğunun o belirli adımda 
neyi işaret ettiğini kontrol ederek 
bir bloktaki bilgilerin yanlış 
olduğunu belirlerse, yönlendirici 
token’ı kaybediyor. Kötü niyetli 
robotların token’ları bittiğinde ise 
artık mesaj gönderemez ve yalan 
yayamazlar. Böylece, robotların 
maruz kalabileceği yalanlar 
sınırlanıyor veya kısıtlanıyor.

Araştırmacılar, kötü niyetli 
robotların sayısının bilindiği veya 
bilinmediği birkaç yönlendiriciyi 
takip eden durumu simüle 
ederek sistemlerini test etti. 

Yönlendiriciler bir blok zinciri 
kullanarak kartezyen bir düzlemde 
hareket eden izleyici robotlara 
talimat gönderirken, kötü 
niyetli yönlendiriciler de yanlış 
talimatlar yayınladı veya izleyici 
robotların yolunu engellemeye 
çalıştı. Araştırmacılar, izleyici 
robotlar başlangıçta kötü niyetli 
yönlendiriciler tarafından yanlış 
yönlendirilse bile işleme dayalı 
sistemin tüm izleyicilerin sonunda 
hedeflerine ulaşmasını sağladığını 
buldu. Her yönlendiricinin eşit, 
sınırlı sayıda token’ı olduğu 
için de kötü niyetli bir robotun 
söyleyebileceği maksimum 
yalan sayısını belirlemek için 
algoritmalar geliştirdiler. Yalanların 
sistemi nasıl etkileyebileceğini 
ve kötü niyetli bir robotun 
sistemde neden olabileceği 
maksimum zararı bildikler 
için filonun ne kadar yanlış 
yönlendirilebileceğinin maksimum 
sınırını hesaplayabildiler.

Algoritmalar, bir sistem 
tasarımcısının robotların 
görevlerini tamamlamak için 
ihtiyaç duyduğu pil ömrünü tahmin 
etmesinin yanı sıra, kullanıcının 
blok zincirini depolamak için 

gereken bellek miktarını, ihtiyaç 
duyulacak robot sayısını ve 
yönlendirici robotların belirli bir 
yüzdesi saldırıya uğrasa ve kötü 
niyetli hale gelse bile seyahat 
edebilecekleri yolun uzunluğunu 
belirlemesine olanak tanıyor. 

Çalışmanın araştırmacıları, 
sistemin bu ödünleşimleri 
göz önünde bulundurarak 
tasarlanabileceğini ve dağıtılacak 
sistemle ne yapılmak istendiği 
konusunda daha bilinçli kararlar 
verilebileceğini söylüyor. 
Uzmanlar gelecekte, işlem tabanlı 
etkileşimleri kullanan robotlar 
için yeni güvenlik sistemleri 
oluşturmak adına bu çalışmayı 
geliştirmeyi umuyor. Bunu, 
insanlar ve robot grupları arasında 
güven inşa etmenin bir yolu olarak 
görüyorlar. Bu robot sistemlerini 
halka açık robot altyapısına 
dönüştürdüklerinde onların kötü 
niyetli aktörlere ve arızalara maruz 
bırakıldığını söyleyen araştırma 
ekibi, bu tekniklerin doğrulamak, 
denetlemek ve sistemin 
dolandırıcılık yapmayacağını 
anlamak için kullanışlı olduğunu 
ve sistem hacklenirse, altyapının 
çökmeyeceğini dile getiriyorlar.
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Pandeminin etkileriyle şekillenen 
eğilimlerin, hibrit iş gücünün ve 
bu çalışma modelinin yarattığı 
zorlukların daha da büyümesi 
bekleniyor. Araştırma firması 
Gartner da uzaktan çalışmanın, 
şirketleri coğrafi olarak 
dağınık çalışanlardan oluşan 
“Dağıtılmış İşletmeler”e nasıl 
dönüştürdüğünün farkına varılması 
gerektiğine dikkat çekiyor. Bilgi 
işlem liderlerinin bu yeni iş gücü 
için sorunsuz bir iş deneyimi 
sağlamak adına şimdiden büyük 
teknik ve hizmet değişiklikleri 
yaptıklarını söyleyen Gartner’a göre, 
bu dağıtılmış ekiplerin iş modelleri 

üzerindeki etkisi de giderek daha 
fazla fark ediliyor.
Gartner, bu iş modelleri değiştikçe 
işletmelerin de hızlı, güvenli ve 
verimli uygulama değişimini 
destekleyebilecek bir teknoloji 
mimarisine ihtiyaç duyduğunu 
söylüyor. Bunun için bir 
uygulamanın işlevsel bloklarının 
ayrılabildiği ve parçalarının 
toplamından daha büyük yeni 
uygulamalar oluşturmak için ince 
ayarlanabildiği “Birleştirilebilir 
Uygulamalar”da ani yükseliş 
bekliyor. Gartner’a göre, uygulama 
geliştirme konusunda böyle bir 
yaklaşımı benimseyen kuruluşlar, 

yeni özellik uygulaması açısından 
rakiplerini yüzde 80’e varan oranda 
geride bırakacak.

AI ve karar verme sürecini 
yönlendirmek için veri 
entegrasyonu
Gün geçtikçe daha fazla 
“dağıtılmak” işletmelerin devasa 
miktarda veri toplamasına 
neden oluyor. Gartner, veri ve 
uygulama silolarındaki artışın; veri 
entegrasyonunu basitleştirmeyi 
amaçlayan platformlar ve 
kullanıcılar arasında esnek, 
dayanıklı bilgi entegrasyonları 
olan “Veri Yapıları”nın daha fazla 

Uzaktan ve hibrit çalışmaya geçiş, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde bir dizi 
yeni dağıtılmış veri, hizmet ve daha fazla otomasyon sağlayacak.

Dağıtılmış veri mimarileri
hızlı otomasyonun yükselişini sağlayacak
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benimsenmesine yol açtığını 
söylüyor. Veriler daha erişilebilir 
hale geldikçe de kuruluşlar karar 
verme süreçlerine yardımcı 
olmak için bu bilgilerden giderek 
daha fazla yararlanıyor. Ancak 
çok miktarda veri, bu kararlara 
varmanın her zamankinden daha 
zor olduğu anlamına geliyor. 
Bu nedenle, kararların nasıl 
alındığını ve sonuçların nasıl 
değerlendirildiğini, yönetildiğini ve 
geri bildirim yoluyla iyileştirildiğini 
anlamayı ve tasarlamayı amaçlayan 
“Karar Zekası” disiplini yükseliyor.

Benzer şekilde veriler, başta 
“Üretken Yapay Zeka” algoritmaları 
olmak üzere her zamankinden 
daha akıllı yapay zeka sistemlerine 
güç sağlıyor. Üretken AI, metin 
ve ses dosyaları gibi mevcut 
içeriği alabilen ve benzer ancak 
tamamen orijinal içerik oluşturmak 
için kullanabilen modelleri 
ifade ediyor. Gartner da bu tür 

modellerin yazılım kodu yazmak, 
ilaç geliştirmeyi kolaylaştırmak ve 
hedefli pazarlama kampanyaları 
oluşturmak için kullanılabileceğini, 
ayrıca bunların 2025 yılına kadar 
üretilen tüm verilerin yüzde 10’unu 
oluşturacağını söylüyor.

Buna karşılık, Üretken AI’ın 
yükselişi, Gartner’ın AI modellerini 
operasyonel hale getirmek için 
daha entegre bir yaklaşım olarak 
tanımladığı “AI Mühendisliği” 
fikrini ortaya koyuyor. Analist 
firmaya göre, 2025 yılına kadar 
yapay zeka mühendisliğinin 
en iyi uygulamalarını oluşturan 
işletmelerin yüzde 10’u, bunu 
yapmayan işletmelerin yüzde 
90’ından en az üç kat daha fazla 
değer üretecek.

Kurumsal otomasyon 
hızlanıyor
Gartner’a göre, önümüzdeki 5 yıl 
içinde AI’ın otomasyonda bir devrim 

yaratması bekleniyor. Günümüzde 
işletmeler tarafından uygulanan 
geleneksel programlama ve basit 
otomasyonun ölçeklenemediğini 
söyleyen Gartner, bu nedenle kendi 
kendini yöneten ve çevrelerinden 
öğrenebilen “Otonomik Sistemler” 
olarak bilinen sistemlerin 
ortaya çıkacağını belirtiyor. 
Bu tür sistemler, bir yazılım 
güncellemesine ihtiyaç duymadan 
kendi algoritmalarını dinamik 
olarak değiştirebilirken, sahadaki 
yeni koşullara da hızla adapte 
olabiliyor.

Gartner, otonom sistemlerin daha 
karmaşık kurumsal güvenlik 
ortamlarının bazılarında zaten 
konuşlandırıldığını ve bunların 
yakında fiziksel sistemlerde 
de görünmeye başlayacağını 
söylüyor. Bunların ayrıca 
işletmede hiperotomasyonun 
benimsenmesine de yardımcı 
olacağını öngörüyor.
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‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de 
kalsın’ diyerek veri merkezleri 
alanında yatırımlarına hız 
kesmeden devam eden Turkcell, 
uluslararası çapta aldığı ödüllerle 
adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Veri merkezi alanında 
faaliyet gösteren işletmeler ve 
tedarikçilerin yanı sıra bu alanda 
sunulan ürün ve hizmetlerin 
küresel çapta değerlendirilerek 
ödüllendirildiği DCS Awards 
2021’de Turkcell’e önemli bir ödül 
geldi. Veri merkezleri sektörünün 
‘en iyi’lerinin belirlendiği 
organizasyonda Turkcell, veri 
merkezi operasyonlarının 
otomatize edilmesi için geliştirilen  
Veri Merkezleri RPA (Robotic 
Process Automation) projesiyle 
‘Yılın En İyi Veri Merkezi ICT 
Çözümü’ kategorisinde büyük 
ödülün sahibi oldu. Turkcell’in 
ödül alan bu çözümü sayesinde, 
veri merkezlerinde 7/24 
kesintisiz sürdürülen operasyon 
süreçlerindeki Alarm Yönetimi, 
Rutin Kontroller, Enerji Sistemleri 
Yönetimi, Kapasite Yönetimleri ile 
Envanter ve Depo Yönetimleri’nin 
otomatizasyonu sağlanıyor. 

“Hedefimiz Türkiye’yi 
veri merkezi ve bulut 
teknolojileri üssü haline 
getirmek”
Turkcell’in veri merkezleri alanına 
yaptığı yatırımlar ve bu alanda 
geliştirdiği yenilikçi çözümlerle 
dünya çapında adından söz 
ettirdiğini kaydeden Turkcell 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Serkan Öztürk, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Türkiye’nin en büyük veri merkezi 
işletmecisi olarak bir yandan 
yeni nesil veri merkezlerini 
ülkemize kazandırmaya devam 
ederken, diğer yandan da bu 
alanda geliştirdiğimiz ürün ve 
hizmetlerle ülkemizin adını 
dünyada gururla temsil etmeye 
devam ediyoruz. Bugüne kadar 
yeni nesil veri merkezlerine 
yaptığımız yatırım miktarı 
2,5 milyar TL’yi aştı. Turkcell 
olarak hedefimiz; şirketimizin 
sahip olduğu ileri ve yenilikçi 
teknolojiyi kullanarak, ülkemizi 
dünyanın en önde gelen ‘veri 
merkezleri ve bulut teknolojileri 

üssü’ haline getirmek. Bu hedef 
doğrultusunda veri merkezleri 
konusunda geliştirdiğimiz 
hizmetlerin de uluslararası 
alanda takdir görüyor olması 
bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin 
bu alanda ‘bölgesel bir üs olma’ 
konumunu güçlendirebilmek 
adına çalışmalarımızı aralıksız 
olarak sürdüreceğiz.”

Veri merkezleri alanında sektörün 
en prestijli yarışmalarından biri 
olan DCS Awards 2021’de bu 
yıl 33 kategoride ödüller verildi. 
Turkcell, yarışmada birincilik 
ödülünün yanı sıra ‘Veri Merkezi 
Yönetim Servislerinde Yılın 
İnovasyonu’ kategorisinde de 
ikincilik elde etti. 

Veri merkezleri alanında dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından ‘DCS 
Awards 2021’de ‘Yılın En iyi Veri Merkezi ICT Çözümü’ ödülü Turkcell’in oldu.

Turkcell’in yenilikçi veri merkezi
çözümüne uluslararası ödül
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Salgının etkileri azalırken yıkıcı 
güçler de küresel iş ekosistemini 
şekillendirmeye devam ediyor. IDC 
bu noktada önemli bir eğilimin 
değişmediğini söylüyor: Dijital ilk 
dünyaya doğru istikrarlı yürüyüş. 

IDC’nin FutureScape 2022 
araştırması, kuruluşların 
önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde dijital 
dönüşüm hedeflerini sürdürürken 
yol almaları gereken sosyal, 
ekonomik ve teknolojik rüzgarlara 
da odaklanıyor. Bu rüzgarlara uyum 
sağlamak ve dijital dönüşümü 
hızlandırmak da nihayetinde, 
bir kuruluşun dijital öncelikli 
ekonomideki kaderini belirleyecek. 
Bu bağlamda, IDC küresel BT 
sektöründeki 10 tahminini şöyle 
sıralıyor:

1. Müşterilere ve 
operasyonlara önce dijitali 
getirmek
Dijitale öncelik veren kuruluşlar, 
2024 yılına kadar tüm teknoloji 
ve hizmet harcamalarının yüzde 
70’ini hizmet olarak ve sonuç odaklı 
modellere kaydırarak empatik 
müşteri deneyimleri ve esnek 
işletim modelleri sağlayacak. Bu 
yatırımlara, çeşitli müşteri katılımı ve 
veriye dayalı operasyon modellerini 
desteklemek için ihtiyaç duyulacak.

2. Bulutun yeni temelleri
2023 yılına kadar Global 2000 
(G2000) listesindeki şirketlerin 
yüzde 40’ı, hizmet sağlayıcıların 
portföylerine cihazdan uca ve 
veriden ekosisteme erişime değer 
vererek, BT gereksinimleri yerine 

iş sonuçlarına odaklanmak için 
bulut seçim süreçlerini sıfırlayacak. 
Çeşitli bulut kaynaklarını ve veri 
kümelerini yönetmek, optimize 
etmek ve güvenceye almak BT 
organizasyonları için en kritik 
operasyonel zorlukları ortaya 
çıkaracak.

3. Yönetim, BT ekipleri için 
birincil görev
Kuruluşların yüzde 80’i 2023 
yılına kadar dağınık kaynakları ve 
verileri yönetmek, optimize etmek 
ve güvenceye almak için yapay 
zeka destekli, bulut bağlantılı 
yönetişim hizmetlerini kullanacak. 
Ancak yüzde 70’i BT becerileri 
uyumsuzlukları nedeniyle tam 
değere ulaşamayacak. Öyle ki 
hemen hemen tüm BT kuruluşları, 

IDC, dijital öncelikli bir dünyada rekabet edebilmeleri için işletmelerin 
fiziksel alanları ve varlıkları artıracak dijital araç yatırımına öncelik vermeleri 
gerektiğini söylüyor.

BİT yatırımlarının yarısından fazlası
dijital dönüşümle bağlantılı
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şirketlerinde yönetişim odaklı 
otomasyonu etkin bir şekilde 
kullanma yeteneklerinin önünde 
büyük engeller görüyor.

4. Hizmet olarak dağıtım 
yaygınlaşıyor
Güvenlik, bulut platformları, sanal 
çalışma alanı ve bağlantı alanlarında 
entegre “hizmet olarak” paketlerin 
benimsenmesi nedeniyle, 2022’ye 
kadar büyük kuruluşların BT 
bütçelerinin yüzde 40’ı yeniden 
dağıtılacak. Çevikliğin, hızlı 
iyileştirmenin ve fiili iş kullanımına 
uyumun faydaları iyi bilinse de BT 
ekiplerinin portföy enflasyonunu 
sürekli olarak izlemesi gerekecek.

5. Sistemik teknoloji 
geçişleri geliyor
Önümüzdeki 10 yılda sistemik veya 
zorunlu geçişlerle karşı karşıya 
kalan sektör liderleri, 2026’ya 
kadar yeni ortamlar için BT’nin üç 
katı harcama yapacak. Pek çok 
sektördeki BT kuruluşlarına, birkaç 
sistemik değişikliğin (5G, elektrikli 
araçlar, blok zinciri vb.) kurumun 
teknoloji planlarını ve önceliklerini 
nasıl etkileyeceğini şimdiden 
düşünmeye başlamaları öneriliyor.

6. Otomatikleştirin ve artırın
2024’e kadar G2000’nin 
yüzde 70’i, bireysel süreçleri 
otomatikleştirenlere kıyasla, çalışan 
ve müşteri faaliyetlerini artıran 

teknoloji yatırımlarından anlamlı 
getiriler açısından iki kat daha fazla 
kazanç elde edecek. En önemli 
kazanımlar müşterilerin, hastaların, 
öğrencilerin ve çalışanların 
deneyimlerini ve karar verme 
faaliyetlerini artırmayı vurgulayan 
kapsamlı çabalardan elde edilecek.

7. Veri yönetiminde 
zorluklar ve fırsatlar
Veri gizliliği, güvenliği ve yerleştirme/
kullanım/ifşa yetkilerindeki bölgesel 
farklılıklar, işletmelerin yüzde 80’ini 
2025 yılına kadar, otonom bir 
temel üzerine kurulu veri yönetişim 
süreçlerini yeniden yapılandırmaya 
zorlayacak. Başarılı kuruluşlar dijital 
egemenliği, kaynak veya veri kontrol 
düzlemlerine yeni yatırımlar için 
kritik bir teşvik olarak kullanacak. 
Siber güvenlik gibi alanlarda güven 
risklerini azaltan BT otomasyon 
çabalarını hedeflerken, aynı 
zamanda yeni müşteri deneyimleri, 
çalışan deneyimleri ve uzaktan 
operasyon çabaları için bir temel 
sağlayacaklar.

8. Dijital deneyimi yeniden 
düşünmek
G2000’nin yüzde 50’si 2023’e 
kadar, yeni teknoloji donanım/
bağlantı harcamalarının yarısını, 
kendi konumlarındaki müşteriler ve 
çalışanlar için yüz yüze deneyimleri 
modernize etmeye ve yeniden 
kavramsallaştırmaya kaydıracak. 

İş, oyun ve sağlık alanlarına dijital 
olarak optimize edilmiş deneyimler 
sunan kuruluşlar, müşteri sadakatini 
yakalama ve elde tutma konusunda 
uzun vadeli bir avantaj sağlayacak.

9. Sürdürülebilirlik gerçek 
oluyor
G2000’nin yüzde 60’ı 2025 
yılına kadar, BİT sağlayıcıları 
tarafından sunulan iş ve BT 
sürdürülebilirlik verilerinin ve 
analitik platformların kullanımını 
değerlendirmek, onaylamak ve 
koordine etmekle görevli dijital 
sürdürülebilirlik ekiplerine sahip 
olacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 
ise yeni araçlar, veriler ve analizler 
anlamlı sürdürülebilirlik hedefleri 
oluşturmayı kolaylaştıracak, ancak 
bu iş ve düzenleyici hedeflere nasıl 
ulaşılacağı bir zorluk olmaya devam 
edecek.

10. Veri kontrolleri 
incelenecek
2025 yılına kadar kamu 
kuruluşlarının değerlemeleri, 
verilerin doğru/etkin kullanımı için 
veri kontrollerine olan güvene dayalı 
olacak ve veri merkezli çözümlere 
artan harcamalara odaklanacak. 
Bu noktada BT liderlerinin, en 
kritik zorlukların üstesinden gelme 
yeteneklerine göre teknoloji ve 
hizmet ortaklarının seçimine öncelik 
vermeleri öneriliyor.
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Müşterilerle dijital bağlantılar 
yoluyla büyümeyi hedefleyen 
CEO’lar ve yönetim kurulları ile 
birlikte CIO’ların, büyüme ve 
inovasyonu mümkün kılmak için 
BT gücü çarpanlarını bulması ve 
ölçeklenebilirliği dijital yatırımlar 
için bağımsızlaştıracak esnek 
teknik temeller oluşturması 
gerektiğini belirten Gartner, 2022 
için en önemli stratejik teknoloji 
trendlerini listeledi:

Üretken Yapay Zeka
Piyasaya çıkan en görünür ve 
güçlü AI tekniklerinden birinin, 
verilerinden içerik veya nesneler 
hakkında bilgi edinen ve bunu 
yepyeni, tamamen orijinal, gerçekçi 

yapılar oluşturmak için kullanan 
Üretken AI/makine öğrenimi 
yöntemleri olduğunu söyleyen 
Gartner’a göre, bu tür modeller 
2025 yılına kadar üretilen tüm 
verilerin yüzde 10’unu oluşturacak.

Veri Dokusu
“Bir veri yapısının gerçek değeri; 
yerleşik analitik ile veri kullanımını 
dinamik olarak iyileştirme, veri 
yönetimi çabalarını yüzde 70’e 
varan oranda azaltma ve değer 
elde etme süresini hızlandırma 
yeteneğidir.” diyen Gartner’a göre, 
son 10 yılda veri ve uygulama 
silolarının sayısı artarken, veri ve 
analitik (D&A) ekiplerinde kalifiye 
personel sayısı ya sabit kaldı ya 

da azaldı. 2022 yılında analist 
firma, D&A iyileştirmelerinin, 
stratejik trendlerden birisi olacağını 
öngörüyor.

Dağıtılmış Şirket
Uzak ve hibrit çalışma 
modellerindeki artışla birlikte ofis 
merkezli kuruluşlar, coğrafi olarak 
dağınık çalışanlardan oluşan 
dağıtılmış işletmelere dönüşüyor. 
Bu durum Gartner’a göre, 
CIO’ların sorunsuz iş deneyimleri 
sunmak için büyük teknik ve 
hizmet değişiklikleri yapmasını 
gerektiriyor. Perakendeden eğitime 
kadar her kuruluş için dağıtım 
modelinin, dağıtılmış hizmetleri 
kapsayacak şekilde yeniden 

Üretken AI, dağıtılmış şirket ve bulutta yerel platformlar 2022 için en 
önemli stratejik teknoloji trendleri arasında yer alıyor.

Gartner’ın 2022 yılı için
stratejik teknoloji trendleri
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yapılandırılması gerektiğine dikkat 
çeken Gartner, 2023 yılına kadar 
dağıtılmış şirket avantajlardan 
yararlanan kuruluşların gelir artışını, 
rakiplerinden yüzde 25 daha hızlı 
gerçekleştirmesini bekliyor.

Bulutta Yerel Platformlar 
(CNP’ler)
Gartner, dijital yetenekleri her 
yerde ve her yerde gerçek anlamda 
sunmak için işletmelerin “kaldırma 
ve değiştirme” geçişlerinden 
CNP’lere dönmesi gerektiğini 
söylüyor. Bu nedenle analiz 
firmasına göre, 2025 yılına kadar 
bulutta yerel platformlar, yeni 
dijital girişimlerin yüzde 95’inden 
fazlasının temelini oluşturacak.

Otonom Sistemler
İşletmeler büyüdükçe geleneksel 
programlama veya basit 
otomasyonun ölçeklenmeyeceğini 
belirten Gartner, karmaşık güvenlik 
ortamlarındaki son dağıtımlarla 

kendini zaten duyuran otonomik 
davranışın uzun vadede robotlar, 
drone’lar, üretim makineleri ve akıllı 
alanlar gibi fiziksel sistemlerde 
yaygınlaşacağını tahmin ediyor.

Karar Zekası (DI)
Bir organizasyonun karar verme 
yetkinliği, önemli bir rekabet avantajı 
kaynağı olabilir, ancak giderek daha 
talepkar hale geliyor. Karar Zekası 
ise kararların nasıl alındığını ve 
sonuçların nasıl değerlendirildiğini, 
yönetildiğini ve geri bildirimle 
iyileştirildiğini açıkça anlayarak 
ve tasarlayarak karar vermeyi 
geliştirmek için kullanılan pratik bir 
disiplindir. Gartner, önümüzdeki 2 yıl 
içinde büyük kuruluşların üçte birinin, 
rekabet avantajını artırmak adına 
yapılandırılmış karar verme için Karar 
Zekası’nı kullanmasını öngörüyor.

Birleştirilebilir Uygulamalar
Sürekli değişen iş bağlamında 
Gartner, iş uyumluluğu talebinin 

kuruluşları hızlı, güvenli ve verimli 
uygulama değişimini destekleyen 
teknoloji mimarisine yönlendirdiğini 
söylüyor. Birleştirilebilir 
uygulama mimarisinin bu tür bir 
uyarlanabilirliği güçlendireceğinin 
altını çizen firma, birleştirilebilir bir 
yaklaşım benimsemiş olanların yeni 
özellik uygulama hızında rekabeti 
yüzde 80 oranında artıracağını 
belirtiyor.

Hiperotomasyon
Mümkün olduğu kadar çok süreci 
hızla tanımlayarak, inceleyerek ve 
otomatikleştirerek hızlandırılmış 
büyüme ve iş esnekliği sağlayan 
hiperotomasyon hakkında 
ise Gartner’ın araştırması, 
en iyi performans gösteren 
hiperotomasyon ekiplerinin üç 
temel önceliğe odaklandığını 
gösteriyor; iş kalitesinin 
iyileştirilmesi, iş süreçlerinin 
hızlandırılması ve karar verme 
çevikliğinin artırılması.
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Gizlilik Artırıcı Hesaplama 
(PEC)
Gartner, olgunlaşmakta olan 
uluslararası gizlilik ve veri koruma 
mevzuatıyla uğraşmanın yanı 
sıra, CIO’ların gizlilik olaylarından 
kaynaklanan müşteri güvenini 
kaybetmekten kaçınmaları 
gerektiğini söylüyor. Bu nedenle, 
analist firma 2025 yılına kadar 
büyük kuruluşların yüzde 60’ının 
bir veya daha fazla gizliliği artıran 
hesaplama tekniği kullanmasını 
bekliyor.

Siber Güvenlik Ağı
Verilerin, bu yılın trendlerinin 
çoğunda sıralandığını söyleyen 
Gartner, bunun yalnızca işletmelerin 
verilere güvendiği takdirde faydalı 
olacağını ekliyor. Bugün, varlıklar 
ve kullanıcılar herhangi bir yerde 
olabiliyor ve bu, geleneksel 

güvenlik çevresinin ortadan kalktığı 
anlamına geliyor. Gartner’a göre, 
bu durum da bir siber güvenlik 
ağı mimarisi (CSMA) gerektiriyor. 
Konumdan bağımsız olarak tüm 
varlıkların güvenliğini sağlamak 
için entegre bir güvenlik yapısı ve 
duruşu sağlamaya yardımcı olan 
CSMA’ya dair Gartner, 2024 yılına 
kadar güvenlik araçlarını iş birlikçi 
bir ekosistem olarak çalışacak 
şekilde entegre etmek için bir 
CSMA’yı benimseyen kuruluşların, 
bireysel güvenlik olaylarının 
finansal etkisini ortalama yüzde 
90 oranında azaltacağını tahmin 
ediyor.

Yapay Zeka Mühendisliği
BT liderleri, yapay zekayı 
uygulamalara entegre etme, hiçbir 
zaman üretime alınmayan yapay 
zeka projelerinde zaman ve para 

israf etme veya bir kez piyasaya 
sürüldükten sonra yapay zeka 
çözümlerinden elde edilen değeri 
elde tutmak için “mücadele etme 
mücadelesi” veriyor. Gartner’a 
göre, 2025’e kadar en iyi Yapay 
Zeka Mühendisliği uygulamalarını 
oluşturan işletmeler, rakiplerine 
kıyasla en az üç kat daha fazla 
değer üretecek.

Toplam Deneyim (TX)
TX’in amacı; müşteri ve çalışan 
güvenini, memnuniyetini ve 
sadakatini artırmaktır. TX’in müşteri 
deneyimi (CX), çalışan deneyimi 
(EX), kullanıcı deneyimi (UX) ve 
çoklu deneyim (MX) disiplinlerini 
birleştiren bir iş stratejisi olduğunu 
söyleyen Gartner’a göre, kuruluşlar 
uyarlanabilir ve esnek TX iş 
sonuçları ile gelirlerini ve karlarını 
daha da artıracak.



ARALIK 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

41 

Yeni bir araştırma, BT direktörlerinin 
yaklaşık yüzde 84’ünün önümüzdeki 
yıl kurumlarının BT bütçelerini 
artırmasını, yüzde 16’sının da 
çalışanların ofislere dönmesi ve 
işletmelerin daha fazla personeli 
alması nedeniyle BT varlıklarında 
önemli bir artış beklediğini ortaya 
koydu.

Çalışmada ayrıca, BT imha 
hizmetlerinin artan harcamaların 
ana odak noktası olacağı tespit 
edildi. BT direktörleri, yerinde 
veri imha hizmetleri için ortalama 
yüzde 55’lik bir artış öngörürken, 
kullanım ömrü biten BT hizmetlerine 
yapılan harcamaların ortalama 
yüzde 51 oranında büyüyeceği 
tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıl geri 
dönüşüm bütçelerinin ortalama 
yüzde 50, veri silme harcamalarının 
ise yüzde 47 artması bekleniyor.

2022 yılında şirket içi yazılım 
satın alımlarının BT bütçelerinin 

yaklaşık yüzde 28’ini oluşturması 
beklenirken, yıllardır yükselen 
bulut tabanlı hizmetlerin ise 
2022’de bütçelerin yüzde 26’sını 
oluşturacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte, donanım yatırımları 
son yıllarda düşüş gösterse de 
gelecek yıl BT bütçelerinin en büyük 
payı, neredeyse üçte biri donanıma 
gidecek. Kuruluşların bütçelerinin 
çoğunu harcamayı planladığı 
donanım kategorileri ise dizüstü 
bilgisayarlar (%19), masaüstü 
bilgisayarlar (%14), sunucular 
(%11), ağ cihazları (%8) ve tabletler/
mobil cihazlar (%7) olacak.

Ancak cihaz alımlarını planlamak 
ve teslim almak ayrı zorlukları 
beraberinde getirecek. 
Nakliye süreleri ve donanım 
kullanılabilirliğinin son aylarda 
aldığı darbe etkilerinin 2022’ye 
kadar devam etmesi bekleniyor. 
Araştırmada görüş bildiren 

katılımcıların yüzde 46’sı “sınırlı 
ürün bulunabilirliği” ve “sevkiyat 
gecikmeleri/lojistik kesintiler”in 
2022’deki en büyük zorluk olacağını 
söylüyor. Bu sorunu ise tedarik 
zinciri kesintileri/sorunları (%43), 
ürün maliyetlerinde artışlar (%43) ve 
çip kıtlığı (%41) takip ediyor.

Çalışmada son olarak, uzaktan 
çalışanları güvence altına alma 
ihtiyacı ve devam eden fidye 
yazılımı tehdidiyle hareket eden 
şirketlerin, gelişmekte olan güvenlik 
çözümlerine yatırım yapmaya devam 
edeceği belirtiliyor. Kuruluşların 
önümüzdeki yıl en çok şu güvenlik 
teknolojilerini benimsemesi 
bekleniyor: Çalışan güvenliği eğitim 
araçları (%76), fidye yazılımına karşı 
koruma çözümleri (%76), donanım 
tabanlı kimlik doğrulama (%68), 
ihlal tespiti ve yanıtı (%59) ve son 
olarak sıfır güven güvenlik çözümleri 
(%57).

BT direktörleri, COVID-19 nedeniyle askıya alınan projeleri yeniden hayata 
geçirirken kurumlarından bütçe artışı bekliyor.

BT bütçeleri
önümüzdeki 12 ayda sıçrama yapacak
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MIT Sloan Management Review 
ve Boston Consulting Group’un 
yeni bir çalışmasına göre, yapay 
zeka (AI) kullanan işletmeler, 
çalışma kültürlerinde önemli bir 
artış bildiriyor. 106 ülke ve 28 
sektörden 2 bin 197 yöneticiyle 
18 kez derinlemesine görüşme ile 
tamamlanan bir ankete dayanan 
rapor, firmaların çoğunluğunun 
toplu öğrenme, ekip morali ve iş 
birliğinde iyileşmeler gördüğünü 
belirtiyor.

Rapor ayrıca, kültürel faydaların 
aynı zamanda finansal faydalar da 
sağladığını gösteriyor. Yapay zekayı 
kullanmak, şirketlerin etkinliği 
yeniden düşünmelerine olanak 
tanıyor çünkü yeni iş hedeflerinin 
düşünülmesi, performansı 
ölçmek için yeni yöntemlere 
ve yeni davranışlara yol açıyor. 
Çalışmada da yapay zeka kullanan 
yöneticilerin yüzde 55’inden fazlası 
finansal kazanç elde ettiklerini 

söylerken, yüzde 58’i teknolojinin 
uygulanmasının ekiplerinin genel 
verimliliğini ve karar kalitesini 
iyileştirdiğini aktarıyor.

Çalışmada, yapay zeka destekli 
finansal faydalar bildiren 
işletmelerin, başarıyı ölçme 
yöntemlerini değiştirme 
olasılıklarının 10 kat daha fazla 
olduğu da görüldü. Yapay zekayı 
yoğun olarak kullanan şirketlerin 
neredeyse üçte ikisi (yüzde 64), 
performansı ölçme yöntemlerini 
değiştirdi ve genellikle farklı bir 
KPI kümesini takip ettiler. Yeni 
KPI’ları olan katılımcıların üçte ikisi 
ise ekip düzeyinde iş birliğinde de 
iyileştirmeler gördüğünü bildirdi.

Sadece mevcut süreçleri 
iyileştirmek yerine, değer 
yaratmanın yeni yollarını aramak 
için AI kullanan şirketlerin 
çoğunluğu (yüzde 59), AI’ın 
rakiplerine karşı savunmalarına 

ve bitişik sektörlerdeki fırsatları 
yakalamalarına yardımcı 
olduğunu da söyledi. Rapora 
göre bu şirketler, bu başarıyı AI’ın 
konuşlandırılmasına bağlı olma 
olasılığının çok daha yüksek (2,7 
kat daha fazla) olduğunu ifade 
ettiler.

Boston College profesörü ve 
raporun yazarı Sam Ransbotham, 
çoğu şirketin yapay zeka ile önemli 
finansal faydalar elde etmek 
için hala uzun bir yolu olduğunu 
söyledi. Sam Ransbotham 
ayrıca, “Önemli finansal faydalar 
elde edenler, genellikle yapay 
zekadan kültürel olarak nasıl 
yararlanacaklarını ve finansal 
ödülleri toplamak için yapay zekayı 
nasıl kullanacaklarını öğrenmiş 
olanlardır. Araştırmamız da tüm 
bu faktörlerin ayrı değil, birbiriyle 
bağlantılı faaliyetler olduğunu 
gösteriyor.” dedi.

Yeni bir çalışma, yapay zekanın benimsenmesinin toplu öğrenme, ekip 
morali ve iş birliğinde iyileştirmeleri kolaylaştırdığını gösterdi.

Yapay zeka 
çalışma kültürünü iyileştiriyor
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Herhangi bir uygulamanın veya ağ 
güvenlik programının tasarımında 
kritik bir bileşen olarak görülse 
de yazılım ve ağ penetrasyon 
testlerini günümüzde uygulamak 
çok pahalı ve modası geçmiş 
durumda. Özellikle sınırlı bütçeler ve 
geleneksel sızma testi sürecindeki 
verimsizlikler nedeniyle çok az 
kuruluş, istedikleri veya ihtiyaç 
duydukları kadar sızma testi 
gerçekleştirebiliyor. Bu konuya dair 
bir rapor yayımlayan şirket, kısa 
süre önce 600 BT uzmanıyla bir 
anket yaparak farklı sektörlerden 6 
deneyimli güvenlik lideri ile konunun 
üzerinde çalıştı. Penetrasyon test 
sürecinin hantal olduğu konusunda 
fikir birliğinde olan katılımcıların 
yüzde 74’ü bu hantal durum 
olmasaydı sistemlerini daha sık 
test edebileceklerini bildirdi. 
Hemen hemen tüm katılımcılar, 

penetrasyon testlerinin çok önemli 
olduğu konusunda hemfikir. Öyle 
ki BT uzmanlarının yüzde 97’si, bu 
testler sayesinde ihlalleri önleyerek 
uzun vadede kuruluşlarına kar 
sağladıklarını, yüzde 88’i ise 
güvenlik süreçlerini iyileştirdiğini 
ve dolayısıyla daha büyük bir bütçe 
kesintisini önlediklerini söylüyor. 
Ancak şu anda, penetrasyon 
süreçleri bütçe kısıtlamaları ve diğer 
çeşitli verimsizliklerle gölgeleniyor. 
Ankete katılanların neredeyse beşte 
dördü (yüzde 79), eski penetrasyon 
formatları nedeniyle farklı işlere 
ayrılacak değerli zamanlarını 
kaybettiklerini söylüyor.

Şu anda işletmeler genellikle bir BT 
uygulamasına sahip dış kaynaklı bir 
danışmanlık firmasına penetrasyon 
testleri yaptırmayı tercih etmiyor; 
çünkü bu etkileşimler her ne 

kadar değerli girdiler sağlasa da 
ağ güvenliği ekipleri tarafından 
özellikle günümüzün isteğe bağlı, 
hizmet olarak yazılım (SaaS) 
odaklı dünyasında pahalı ve yavaş 
bulunuyor.

Uzmanlar çözümün, siber güvenlik 
tehdidi algılama ve yönetimine 
“modern bir yaklaşım” olan 
Hizmet Olarak Pentest’te (PtaaS) 
yattığına inanıyor. Öyle ki PtaaS’in 
penetrasyonu planlamak, yönetmek 
ve yürütmek için gereken zamanı 
dörtte bir oranında azaltarak 
güvenlik ve geliştirme ekiplerinin 
diğer kritik görevleri yerine getirme 
süresini boşa çıkardıklarını 
düşünüyorlar. Ayrıca standart 
penetrasyon test toplam maliyetini 
yarıdan fazla (yüzde 56) azalttığını 
belirtiyorlar.

BT güvenlik uzmanlarının yüzde 74’ü, penetrasyon süreci daha verimli 
olsaydı veya daha az yönetim gerektirseydi, kuruluşlarının sistemlerini 
daha sık test edebileceklerini söylüyor. 

BT liderlerinden
daha gelişmiş penetrasyon 
testlerine yoğun talep
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Kuruluşlar, dijitalleştirme yoluyla 
daha fazla süreç verimliliği ve 
daha akıcı iletişim gibi avantajlar 
elde etmek için çeşitli yapay zeka 
araçlarından ve çözümlerinden 
yararlanıyor. Bununla birlikte, yapay 
zekanın en önemli etkilerinden 
biri, özellikle iletişim merkezlerinde 
kullanımları söz konusu olduğunda, 
denklemin insan tarafındaki 
etkisidir.

İletişim merkezi temsilcileri 
önceden yapay zekanın insan 
unsurunun yerini alacağından 
endişe duysa da işletmeler, 
yapay zekayı daha çok çalışanları 
desteklemek için kullanmayı tercih 
ediyor. Yapay zekayı kullanmak aynı 
zamanda, iletişim merkezlerinde 
hem temsilci hem de müşteri 
deneyimini (CX) de iyileştiriyor.

Araştırmalara göre çağrı merkezi 
temsilcileri, ortalama olarak 

çalışma zamanlarının yüzde 
14’ünü işlerini yapmak için gerekli 
bilgileri arayarak harcıyor. Ortalama 
8 saatlik bir iş gününde ise bu 
süre, verimsiz süreçler nedeniyle 
günde bir saatten fazla üretkenlik 
maliyetine denk geliyor. Ancak 
sanal asistanlar, otomasyon ve 
makine öğrenimi gibi yapay zeka 
araçları, tüm alanlarda verimliliği 
artırıyor. Sanal asistanlar, artırılmış 
zeka ve otomasyon gibi yapay zeka 
çözümlerinden yararlanan iletişim 
merkezleri, zamanlarının yüzde 
14’ünü manuel süreçlere ayıran bu 
çalışanların “arama” davranışları 
ve etkileşimleri hakkında daha 
spesifik ve faydalı bilgilere anında 
erişim sağlıyor.

Çalışan deneyimini artıran yapay 
zeka teknolojileri, kurumların 
da temsilcilerin verimliliğini ve 
üretkenliğini düzene sokmasını 
sağlayarak müşteri deneyimini 

de geliştiriyor. İletişim merkezi 
temsilcileri için eğitimi süreçlerini 
de kolaylaştıran yapay zeka 
teknolojileri, makine öğrenimi 
ile birleştirildiğinde ise arayan 
etkileşimlerini analiz etmek ve 
çağrı duyarlılığı veya davranışları 
gibi nitel metrikler kullanılarak 
temsilciler için gerçek zamanlı 
rehberlik sağlamak adına optimize 
edilebiliyor.

Yapay zeka teknolojileri, iletişim 
temsilcileriyle yapılan aramalarda 
CX’i iyileştirmenin yanı sıra, 
çok kanallı ortamlarda da 
kullanılabiliyor. Örneğin, müşteri 
verileri ve davranışlarındaki 
eğilimlerin ortaya çıkarılmasına 
yardımcı olan makine öğrenimi ile 
kurumlar, müşteri kaybı ve iletişim 
süreçleri hakkında daha kapsamlı 
içgörülere sahip oluyor.

Müşteri verileri ve davranışlarındaki eğilimlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı 
olan yapay zeka, müşteri kaybı ve tekrar eden iletişim süreçleri hakkında da 
kapsamlı içgörüler sunuyor.

Yapay zeka
iş dönüşümünü nasıl etkiliyor?
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İngiltere merkezli danışmanlık 
şirketi Turner&Townsend’in 2021 
Veri Merkezi Maliyet Endeksi 
çalışması, küresel malzeme ile 
iş gücü kıtlığı gecikmelere ve 
fiyat dalgalanmalarına neden 
olduğundan, sürekli talebe ve aynı 
zamanda sektör için ters rüzgarlara 
işaret ediyor. Rapor, küresel 
malzeme kıtlıklarının veri merkezi 
inşaatında gecikmelere ve hızla 
artan talep karşısında maliyetlerin 
yükselmesine neden olduğunu 
da gösteriyor. Ankete katılanların 
yüzde 84’ü, deneyimli veri merkezi 
inşaat ekipleri için beceri sıkıntısı 
yaşadıklarını bildiriyor. Bu durum, 
arzın talebi karşılayabilmesini 
sağlamada devam eden zorlukları 
da gösteriyor.

Küresel olarak yapılan endeks 
çalışmasına katılanların yüzde 
70’i veri merkezlerini durgunluğa 
dayanıklı bir sektör olarak görüyor. 
Görüş bildirenlerin yüzde 95’i geçen 

yıl yüzde 84 olan veri merkezi 
talebinin gelecek yıl artmasını 
bekliyor.

Bununla birlikte rapor, katılımcıların 
yüzde 87’sinin malzeme 
eksikliklerinin inşaatta gecikmelere 
neden olduğunu ve artan 
maliyetlere katkıda bulunduğunu 
göstererek, talebi karşılamada yeni 
bir zorluğun da altını çiziyor. Veri 
merkezi projelerinde modern inşaat 
yöntemleri kullandığını bildirenlerin 
yüzde 29’u, talebi başarıyla 
karşılamak için bu yöntemlerin 
yüksek öncelikli bir odak alanı 
olduğunu düşünüyor.

Rapor, karbondan arındırma 
hedeflerine ulaşmak için daha 
fazla maliyet artışı konusunda 
da şirketleri uyarıyor. Anket 
sonuçları, veri merkezi sahiplerinin/
operatörlerinin sıfır karbona 
ulaşmak için açık bir yol haritasına 
sahip olup olmadığı konusunda 

50/50’lik bir ayrımla veri 
merkezlerinin sıfır karbon elde etme 
yeteneğine dair karışık bir güven 
olduğunu gösteriyor. Katılımcıların 
40’ı ise sıfır karbon veri 
merkezlerinin 5 yıl içinde ulaşılabilir 
olacağını tahmin ediyor. Veri 
merkezlerinin enerji verimliliğinde 
devam eden gelişmeler 
çerçevesinde, inşaat yöntemlerinde 
ve süreç verimliliklerinde 
inovasyonun, endüstrinin karbondan 
arındırılmasında bir adım değişikliği 
yaratmanın anahtarı olduğuna dair 
artan bir algı da var.

Turner&Townsend, anket verileri 
kapsamında sektörün, maliyet ve 
karbon performansını iyileştiren 
yapım süreçlerinde ve devam 
eden operasyonlarda yenilik 
alanlarını belirleyen tedarik zinciri 
kapasitesine, bütünsel olarak 
bakan programlı bir yaklaşımı 
benimsemesi gerektiği sonucuna 
varıyor.

İnsani beceriler ile materyaller veri merkezi talebine ayak uydurmak için 
mücadele ediyor.

Beceri ve materyal eksiklikleri
veri merkezlerinin maliyetini artırıyor
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Mambu ve Google tarafından 
hazırlanan yeni bir rapora göre, 
yapay zeka kişiselleştirilmiş 
deneyimler sunacak ve bildiğimiz 
şekliyle bankacılık dünyasını 
yeniden şekillendirecek. Dijital 
finans devriminde bir sonraki 
sınır olarak her yerde bulunan 
bankacılığı tanımlayan “Geleceğin 
Bankası” adlı rapor, bankacılığın 
geleceğini mümkün kılacak üç yapı 
taşını da ortaya koyuyor:

Müşteri odaklı strateji: Hiper 
kişiselleştirilmiş bir kullanıcı 
deneyimi için yapay zeka 
teknolojisini içeren, müşteri için 
müşteri etrafında oluşturulan 
ürünler ve hizmetler.
Değere dayalı yapay zeka 
kullanım durumları: İş değerine 
(gelir artışı, maliyet tasarrufu 
veya risk azaltma) ve müşteri 
değerine (müşteri deneyimi 
veya pazara sunma süresi) bağlı 
uygulamalar.

Birleştirilebilir teknoloji mimarisi: 
Değişen müşteri ihtiyaçlarına, 
pazar dinamiklerine veya teknoloji 
trendlerine yanıt vermek için 
gerçek “tak-çalıştır” işlevselliği 
sağlayan esnek, bulut tabanlı 
çekirdek bankacılık yazılımı.

Pandeminin her zaman açık, 
kişiselleştirilmiş dijital ve mobil 
öncelikli finansal hizmetlere 
yönelik tüketici talebini artırdığını 
gösteren rapora göre; bulut 
hizmetlerine daha iyi erişim, yeni 
bir fintech ve geleneksel olmayan 
oyuncular dalgasının artan 
rekabeti ile tüketiciler, daha iyi bir 
müşteri deneyimi ve hizmet odaklı 
hizmetler arayışında neo bankalara 
ve dijital rakiplere yöneliyor. Bu da 
yerleşik bankaları tehdit altında 
bırakıyor. Uzmanlara göre bunun 
çözümü, dolandırıcılık önleme ve 
risk yönetiminden kişiselleştirilmiş 
müşteri deneyimleri sunmaya 
ve daha fazla otomasyon yoluyla 

verimliliği artırmaya kadar geniş 
uygulamalara sahip yapay zeka 
teknolojisini benimsemek.

Rapor, geleneksel bankacılık 
sağlayıcılarının aracısızlaşmasını 
hızlandıran güçler olarak açık 
bankacılığın ve PSD2’nun 
getirilmesi gibi değişen 
düzenlemelere de işaret ediyor. 
Bazı ülkelerde fintech ve dijital 
bankalar için özel düzenlemelerin 
ortaya çıkmasıyla bu durum, 
yerleşik oyuncular için bir uyum 
sağlama veya yok olma meselesi 
haline geliyor. Ancak bankaların 
bir varlıkları var: Veriler. Her gün 
yaklaşık bir milyar kredi kartı 
işlemiyle bankalar, herhangi bir 
sektördeki en önemli müşteri 
verilerinden birine erişebiliyor. 
Uzmanlara göre bankalar, bu 
bilgileri ve yapay zekayı kullanarak 
benzersiz içgörülerin ve büyümenin 
kilidini açabilir.

Yeni bir rapor, yapay zekanın dijital finansal devrimde kişisel müşteri 
deneyimlerini güçlendireceğini gösteriyor.

Yapay zeka
geleceğin bankalarına
güç verecek
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İngiltere KOBİ’ler Federasyonu’na 
göre, küçük ölçekli işletmeler 
günde yaklaşık 10.000 siber 
saldırıya maruz kalıyor. Beş 
firmadan biri, son iki yılda bir 
siber saldırıya uğradığını söylüyor. 
Bu tür BT güvenlik saldırılarının 
işletmelere yıllık maliyetinin 4,5 
milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 
Uzmanlar da birden fazla çalışma 
modeliyle çalışan işletmelerin 
güvende kalmalarına yardımcı 
olmak adına şirketlerin karşılaştığı 
en yaygın siber güvenlik risklerini 
ve bunları nasıl azaltacaklarına 
ilişkin ipuçları paylaştı.

Siber riskler
Şirket verilerine uzaktan erişme 
gerekliliği, hibrit çalışmanın en 
belirgin risklerini yaratıyor. Uzaktan 
çalışırken veya genel ağlarda 
oturum açarken riskler artıyor 
ve BT ekipleri, ağı ve güvenlik 
ayarlarını kontrol edemiyor. Diğer 

taraftan çalışanların, tamamı 
risk taşıyabilecek ve güvenli 
olmayan ağlardaki kişisel, 
yönetilmeyen cihazlardan gelen 
verilere erişmesine izin verme 
gereksinimi giderek artıyor. 
Şirketler cihaz yazılımını sürekli 
güncelleme, güçlü parolalar 
kullanma veya Çok Faktörlü Kimlik 
Doğrulama gibi yeterli güvenlik 
önlemlerini almamışsa da cihaz 
ve şirket verileri daha yüksek risk 
altında oluyor. Ek olarak, eski iş 
uygulamaları da uzaktan çalışan 
personel ve cihazlara verimli 
ve güvenli erişim sağlamayı 
zorlaştırıyor. Tüm ortamların 
güvenliğini sağlamak ise veri 
kaynağından mümkün olduğunca 
uç noktaya kadar koruma oluşturan 
katmanlı bir yaklaşım gerektiriyor;

Bulut platformları: Bulut 
platformlarınızı, Çok Faktörlü 
Kimlik Doğrulamayı zorunlu kılma, 

şifreleme ve verilerin bilinmeyen/
kişisel cihazlara indirilmesini 
önleme gibi şirket politikalarıyla 
koruyabilirsiniz.

Cihaz güvenlik önlemleri: Şirket 
verilerine erişmek için kullanılan 
herhangi bir cihaz, DNS koruması 
veya güvenli, her zaman açık VPN 
gibi hizmetlerle korunmalıdır. Hem 
dizüstü bilgisayarlara hem de 
PC’lere kurulabilen ve erişilen web 
sitelerinin yasal olmasını sağlayan 
DNS koruması, aynı zamanda 
web sitelerine giriş bilgilerinin 
girilmesinin özel ve güvenli olmasını 
sağlamaya da yardımcı olur.

Şirket içi uygulamalar: Şirket 
içi uygulamalarınızı, genellikle 
geleneksel kurumsal ağlar ve 
sunucularda mümkün olandan çok 
daha fazla güvenlik ve esneklik 
sağlayabilen bulut platformlarına 
taşıyabilirsiniz.

Ofislere dönüşler kademeli olarak başlarken BT uzmanları, hibrit 
çalışan işletmelerin karşılaştığı siber riskleri ve bunlarla nasıl başa 
çıkabileceklerini paylaştı.

Hibrit çalışma modeli
hangi siber riskleri barındırıyor?
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Psikolojik tedavilerin kalitesini 
artırmak ve kaygı bozukluğu 
hastaları için zihinsel sağlık 
sonuçlarını iyileştirmek adına 
zihinsel sağlık, VR ve Yapay Zeka 
arayüzünde çalışan disiplinler 
arası bir araştırmacı ekibinin ortak 
çalışması olan çalışma, sanal 
gerçekliğin kaygı bozukluğu için 
etkili bir tedavi yöntemi olduğunu 
ortaya koydu. Çalışmada akıl 
sağlığı koşullarının tedavisinde VR 
ve müdahalelerin nasıl kullanıldığı, 
kullanılan teknolojiler ve bunların 
bir tedavi yöntemi olarak ne kadar 
etkili olduğu incelendi.

Depresyon tedavisini desteklemek 
için akıllı kişiselleştirilmiş VR 
üzerine yapılan projenin fikri, 

bu tedavilerde VR kullanımı ve 
hastalara kişiselleştirilmiş bir 
VR deneyimi sunma konusunda 
çok az çalışma olmasından 
kaynaklanıyor. Araştırmanın ekibi 
bu nedenle, 2017 ve 2021 yılları 
arasında yayınlanan ve anksiyete 
için bir tedavi yöntemi olarak VR 
kullanımını ele alan makalelerin 
kapsamlı bir incelemesini yaptı. 
Çoğu çalışma, bir dizi ortamda 
anksiyete tedavisini desteklemek 
için VR kullanımının etkili olduğunu 
ve klinik ortamda kullanmak için bir 
araç olabileceğini gösterdi. 

Araştırmanın yazarları, zihinsel 
sağlıkta VR kullanımının çok fazla 
potansiyele sahip yenilikçi bir alan 
olduğunu ve bu alanın nereye 

gittiğini görmenin ilginç olacağını 
söyledi. Bu potansiyeli yaratan 
etkenlerin ise her geçen gün daha 
uygun fiyatlı hale gelen VR setlerin, 
katılımcılara ait fizyolojik verileri 
toplamayı ve yorumlamayı mümkün 
kılmasıyla ilgili olduğunu belirttiler.

İnsanların zihinsel sağlık 
alanında VR kullanımının 
temelini atabileceğine inandığını 
söyleyen araştırmanın bir yazarı 
çalışma hakkında, “Bu alanda 
sunduğumuz katkının gelecekte, 
dünya genelinde zihinsel sağlık 
terapisi için akıllı kişiselleştirilmiş 
VR teknolojisinin büyük ölçekli 
etkinlik testi, klinik kullanımı ve 
uygun maliyetli sunumunun önünü 
açabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Yeni araştırmalara göre, ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde sanal gerçekliğin 
kullanımı, çok fazla potansiyele sahip yenilikçi bir alan.

Sanal gerçeklikle
anksiyete tedavisi mümkün
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Günümüzde 
sanal asistan 
parçalarını 
oluşturan 
yapay sinir ağı 
katmanlarının 
geliştirilmesi, 
hem dünyada 
hem de Turkcell 
bünyesinde hızla 
devam ediyor. 
Yaani Sanal 
Asistan’ın yapay 
zeka katmanlarını 
da ayrı uygulama 
olarak çeşitli 
alanlarda 
kullanıyoruz

Sesli asistanlar bugün karşımıza 
sanal asistan, yapay zeka 
asistanı gibi farklı isimlerle de 
çıkıyor. İlk örnekleri ise 1952 
yılında Bell Laboratuvarları 
tarafından geliştirilen “Audrey” ve 
daha sonrasında IBM tarafından 
1962’de lanse edilen “ShoeBox” 
ile tarihe geçti. O dönemdeki 
bu teknolojiler, doğal dil işleme 
yerine sadece sesi yazıya 
dönüştüren bir fonksiyonda olsa 
da teknolojinin ilerlemesi ile 
hayatımıza giren en komplike ve 
en bilindik sesli asistan, Ekim 
2011’de çıkan “Siri” oldu. Bunu 
takiben Nisan 2014 Microsoft 
Cortana, Kasım 2014’te Amazon 
Alexa ve Mayıs 2016’da Google 
Assistant piyasaya sürüldü. 
Turkcell olarak biz de çağın 
gerekliliklerine ve kurumlar ile 
kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt 
vermek üzere, Yaani Search 
için entegrasyonunu yaptığımız 
sesli asistanımız Yaani Asistan’ı 
kullanıma sunduk. 

Yaani Asistan arka planında, 
üç disiplinin birleşmesinden 
oluşan komplike bir yapay zeka 
uygulamasını barındırıyor. STT 
(Speech to Text), NLP (Natural 
Language Processing) ve 
TTS (Text to Speech) olmak 
üzere üç ayrı yapay zeka 
katmanına Aksiyon modülünün 
de eklenmesiyle Sesli Asistan 
mimarisi tamamlanıyor. 

Yaani Asistan’ın arkasındaki 
üstün yapay zeka teknolojisinin 
katmanlarını detaylandıralım:

1 – Speech to Text (Sesten 
Yazıya)
Sesli asistana söylenen sesli 
komutları yazıya çeviren bu 
modül; akustik, dil modeli ve 
dil sözlüğü olmak üzere yapay 
zekanın üç katmanına sahiptir. 
Akustik model, yapay bir sinir ağı 
olup ses frekansını ona en yakın 
fonem ağırlıklarına, matematiksel 
olasılıklara dayanarak indirger. 

Dil modeli, akustik modelden 
alınan matematiksel değerleri 
sözlükte tanımlanmış fonem 
değerlerini de göz önüne alarak 
HMM’e (Hidden Markov Model 
– Saklı Markov Modeli) göre 
kelimelere çevirir. Ses sinyali 
kelimelere çevrilirken de herhangi 
bir kelimeyi, içinde bulunduğu 
cümleye göre en yüksek olasılığa 
sahip olanı belirleyerek seçer. 

Dil modeline alınmamış bir 
kelime STT tarafından asla 
dikkate alınmaz. Başka bir 
deyişle, sözlükte veya dil 
modelinde olmayan kelimenin 
denk gelme olasılığı sıfır olacak 
şekilde hesaplanacağından, 
STT çıktısındaki yazıya çevrilen 
kısımda, söz konusu kelimeyi 
görmemiz mümkün olmaz. Bu 
bakış açısıyla, STT modelini 

İnanç Çakıroğlu

Marka etkileşiminin 
ve müşteri deneyiminin 
geleceği: 
Yaani Sesli Asistan
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günlük kullanım diliyle 
eğiterek, asistanın konuşma 
sesini metne çevirmeyi 
sağladık.
 
2 – Natural Language 
Processing (Doğal Dil 
İşleme)
Doğal dil işleme (NLP) yapay 
zekanın en zor alanlarından 
biridir. İnsan dilinin bilgisayar 
tarafından algılanması, 
anlamlandırılması ve anlamlı 
parçaların tespit edilmesi gibi 
birçok problemin çözülmeye 
çalışıldığı alandır. 

Yaani Sesli asistanımızda, 
sesten yazıya dönüştürülen 
içeriğin ne ile ilgili olduğunu 
tespit edebilmek için Türkçe 
diline özel NLP (Doğal Dil 
İşleme) ve NLU (Doğal Dil 
Anlamlandırma) modelleri 
geliştirdik. Kullanıcılar 
bu sayede aynı anlama 
gelebilecek birçok cümleyi 
kurabilirler. 

NLU tarafında ise cümlenin 
niyetini tespit ederken 
transformer tabanlı bir dil 
modeli kullandık. Bu dil 
modellerine NLP alanında 
akademik olarak en ileri 
teknoloji diyebiliriz. OpenAI’ın 
yaptığı GPT-3 veya Google’ın 
yaptığı BERT transformer 
tabanlı dil modellerini buna 
örnek olarak verebiliriz.
 
3 – Aksiyon
Kullanıcının isteği eğer cevap 
verilebilecek bir istekse, 
Yaani Asistan çeşitli web 
servisler ile aksiyon alır ve 
cevapları toplar. Örneğin hava 
durumu sorgulanmışsa, hava 
durumu bilgisinin sağlandığı 
web servis’e istek yapılır 
ve ilgili lokasyondaki hava 

durumu bilgisi metin şeklinde 
kullanıcıya cevap olarak 
sunulur. 
 
4 – Text to Speech (Yazıdan 
Sese)
Bu modüle bir nevi “response” 
basamağı da diyebiliriz. 
Kullanıcının isteği önce 
yazıya çevrilmiş, sonra niyeti 
(isteği) algılanmış ve aksiyon 
alınmıştı. Dolayısıyla son 
durum hakkında kullanıcıyı 
bir şekilde bilgilendirmemiz 
gerekiyor. Bunu da çıktı metnini 
kullanıcıya TTS (yazıdan 
sese) modülü ile sesli olarak 
gerçekleştiriyoruz. 

TTS modülü de yine yapay 
sinir ağı kullanılarak günlük 
kullanım Türkçesi ile eğitilmiş 
bir dil modelidir. Dil modeli 
eğitiminde kullanılan veri 
seti ise ses sanatçısının 40 
saate yakın ses kaydından 
oluşur. Bu ses kayıtları da 2 
saniyeden 25 saniyeye kadar 
çeşitli uzunluklardaki audio 
dosyalarından oluşur ve her 
bir audio kaydı, transkript 
karşılıkları ile sistemde eğitime 
girer. Çıktı olan TTS modelinin 
başarısı ise bu eğitim 

verisinin doğruluğu ve kelime 
havuzunun genişliği ile çok 
ilintilidir.

Günümüzde sanal asistan 
parçalarını oluşturan yapay 
sinir ağı katmanlarının 
geliştirilmesi, hem dünyada 
hem de Turkcell bünyesinde 
hızla devam ediyor. Her bir 
yapay zeka katmanı, bütünleşik 
bir mimari ile sanal asistan 
seklinde kullanılacağı gibi 
STT, TTS veya NLP kullanan 
chatbot’lar şeklinde stand-
alone olarak da kullanılabiliyor. 
Örneğin, Turkcell Dergilik’te 
sesli makale okunması (TTS), 
kurumsal müşterilerimize 
sunduğumuz chatbot’larımız, 
Global Bilgi için tasarladığımız 
Digital IVR-TTS sistemleri, 
sanal asistanın yapay zeka 
katmanlarının ayrı birer 
uygulama olarak hayata 
geçirilmiş güzel örnekleridir. 

Geleceğin dünyasının, 
MetaVerse’e doğru gittiğini de 
düşünürsek, sesli asistanlar ve 
buna ait yukarıda saydığımız 
parçaların önemi daha da 
artmış bulunuyor.
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Genellikle iletişim 
hizmetleri ile 
anılan teknoloji 
ile entegre 
olma kavramı 
artık  dijital 
dönüşümün 
en kıymetli 
parçalarını 
oluşturan 
bulut bilişim, 
siber güvenlik, 
IoT, yapay 
zeka, büyük 
veri, makine 
öğrenmesi 
gibi yeni nesil 
teknolojileri de 
kapsıyor.

Bugün tüm sektörlerde, iş 
sürekliliklerini ve operasyonel 
verimliliklerini artırıken 
maliyetlerden tasarruf etmek ve 
en önemlisi de rekabette fark 
yaratmak için dijital dönüşümün 
artık tercihten çok zorunluluk 
olduğu kabul edildi. Biz de 
yeni yazı dizimizde birçok farklı 
sektörde dijital dönüşüm 
adına yapılan çalışmalardan 
bahsedeceğiz.

Bugüne kadar içinde 
bulunduğunuz «sektörün 
geleceği» konulu sayısız etkinliğe 
katıldığınızı düşünüyorum. Bu 
etkinliklerde her sene belirli bir 
ivme ile büyüyen sektörümüzün 
gelişimi için ihtiyaç duyduğumuz 
konularını masaya yatırır, fikirler 
üretirdik. Dijital dönüşüm 
konusu da ele alınan konuların 
başında gelirdi. Her ne kadar 
sektörün öncü kuruluşlarından 
bu alanlarda başlattıkları yeni 
inisiyatifleri dinlesek de çoğu 
kurum için dijital dönüşüm adına 
yapılacak bu çalışmalar genelde 
bizlere «daha uzak» ve «daha 
maliyetli» gelirdi.

Ama artık durum eskisi 
gibi değil. Geçmişe göre 
bütün bildiklerimizi, bütün 
varsaydıklarımızı sorguladığımız 
bir dönemdeyiz. Bilgiye ve 
teknolojiye erişimin kolaylaşması, 
teknolojik donanım maliyetlerinin 
azalması, yapılan projelerden 
alınan faydaların daha somut 
bir şekilde ortaya koyulması ile 
sektörler artık dijital dönüşüme 
çok daha fazla ilgi gösteriyor ve 
bu dönüşümü stratejik öncelikleri 

arasına alıyor. Hatta kurumların 
bu uygulamaları hayata geçirmek 
için yeni organizasyon yapıları 
kurduğunu biliyoruz.

Yıkıcı Teknolojilerle Hızlanan 
Dijital Dönüşüm
Son dönemde yaşadığımız 
pandemi koşullarının dijital 
dönüşüme etkisi elbette ki 
büyük, süreçleri hızlandırmak 
adına önemli katkısı var fakat 
bu durumu sadece pandemiye 
bağlamak bizi eksik bırakabilir. 
Pandemi dışında da bugünü 
şekillendiren başka kritik 
etmenlere gelin birlikte bakalım:

● Öncelikle geleceğe şekil 
vereceğini düşündüğümüz yeni 
nesil teknolojilerin uygulama 
alanları daha net ortaya çıkmaya 
başladı. Bu yıkıcı teknolojiler 
arasındaki iç uyum da sürekli 
güçleniyor. Bulut, IoT, görüntü 
işleme gibi teknolojiler, yapay 
zeka ve büyük veri teknolojileri 
ile güç birliği yaparak sektörlerin 
ihtiyaç noktalarına daha somut 
çözümler sunmaya başladılar. 
Bu çözümlerin «fayda analizleri» 
daha belirginleşti. Firmalar 
kendilerine sağlanan faydayı 
daha net görmeye başladılar. 

● Ülkemiz ve sektörlerimizin 
en büyük gücü, insan kaynağı. 
Kurumlarımızda çalışan yenilikçi 
vizyoner profesyonellerin sayısı 
artıyor. Onların bu teknolojileri 
uygulama konusundaki istekleri 
ciddi değer yaratıyor. Bu istek 
aynı zamanda sektörlerin 
dönüşümünü de etkiliyor. 
Sektörlerin geleneksel iş 

Süha Bayraktar

Devir değişiyor, üretim 
dönüşüyor!
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modelleri cesur girişimciler 
ya da girişimci ruha sahip 
beyaz yakalılar tarafından 
sorgulanıyor. Ve sonuçta 
geleceği hayal ettiğimiz 
değil, her gün yaşadığımız bir 
atmosfer oluşuyor.

● Güçlü bir ekosistemimiz 
var, daha önce de belki vardı 
ama son dönemde ekosistem 
oyuncuları arasındaki sinerji 
güçleniyor. Dijital dönüşümü en 
başından bu yana destekleyen, 
teşvik eden bakanlıklarımız 
sadece bu teknolojilere 
odaklanarak değer yaratan 
teknoloji sağlayıcılarımız, 
nereden başlanılması gerektiği 
konusunda yönderlik eden 
uzman danışmanlarımız, tüm 
paydaşları uçtan uca çözüm 
sunma konusunda orkestre 
eden entegratörlerimiz ve bu 
teknolojilere kapılarını açan 
kurumlarımız... Son dönemde 
bütün bu paydaşların ciddi 

bir uyum içerisinde çalıştığını 
görüyoruz.

Biz de yaptığımız altyapı 
yatırımları, 27 yıllık tecrübemiz 
ve teknoloji gücümüzle 
Turkcell olarak, güçlü mobil 
hizmetlerimizin yanında 
sektörlerin dijital dönüşümlerine 
de eşlik ediyoruz. Türkiye’nin 
en büyük veri işletmecisi 
olarak yeni nesil teknolojiyle 
donatılmış Avrupa veri 
merkezimizi yakın bir zamanda 
hizmete sunduk. Toplamda 
122 bin m2 kapalı alan ve 40 
bin m2 ye yakın beyaz alan 
ile Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayan işletmelere güvenilir 
ve kesintisiz hizmet sağlıyoruz. 
Ve elbette bulut teknolojileri... 
Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, 
iş sürekliliğini sağlayacak 
en yeni teknolojileri yatırım 
maliyetlerini üstlenmeden 
Turkcell Bulut üzerinden 
kullanmalarını sağlıyoruz.

Her sektöre özel projelerle 
işletmelere yeni nesil 
teknolojileri entegre ederken, 
gerek kendi geliştirdiğimiz 
ürünlerimizi gerekse 
ekosistem ile oluşturduğumuz 
çözümleri kullanarak ihtiyaç 
duydukları alanlarda çözümler 
oluşturuyoruz. Bazen bu 
dönüşüm projeleri farklı 
teknolojilerin bir arada 
kullanıldığı ya da çok sayıda 
iş ortağının aynı anda birlikte 
çalışmasını gerektiren projeler 
de olabiliyor. Tam da bu 
noktada güçlü ekosistem ve 
teknolojimiz sayesinde Turkcell 
Dijital İş Servisleri şirketimiz 
aracılığıyla müşterilerimize 
uçtan uca tüm hizmetleri 
Turkcell güvencesiyle ile 
tek noktadan sunuyoruz. 
Konusunda uzman ekiplerimiz 
ve esnek finansal modellerle 
çözüm sunabilme becerilerimiz 
ile müşterilerimize değer 
yaratıyoruz. 
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