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COVID-19 salgını, tüm sektörlerdeki 
kurumlar için ortamı önemli ölçüde 
değiştirdi. Analiz firması Lux 
Research ise pandemi sonrasındaki 
dünyanın nasıl olacağını 
tanımlayacak temel eğilimleri 
belirledi ve bulgularını ‘The Impact 
of COVID-19 on Tech Innovation’ 
başlıklı raporunda vurguladı.

COVID-19 sonrası geleceği 
şekillendiren en önemli eğilimler; 
bulaş riskini önleme, uzaktan 
ticaret, dayanıklılığı artırma, daha 
fazla çeviklik ve makroekonomik 
etkiler olacak. Araştırmacılar, 
bu eğilimlerin her birinin yeni 
ortaya çıkan bir teknoloji üzerinde 
olumlu veya olumsuz bir etkisi 
olabileceğini bildiriyor. Ancak bu 
trendlerin teknoloji üzerindeki 
etkileri dikkate alındığında, 
endüstrilerin nasıl dönüştüğü 
daha belirgin hale geliyor.

Lux Research, artan çeviklik ve 
esnekliğin malzeme inovasyonu 
için uzun vadeli olumlu bir 
değişikliğe yol açacağını 

öngörüyor. Ar-Ge’deki artan 
verimlilik ve çeviklik sayesinde 
malzeme bilişimi de orta vadeli 
olumlu bir etki yaşayacak. Aynı 
zamanda enerji endüstrisi de bir 
dizi önemli değişiklik görecek. 
Lux, artan direnç ve çevikliğin 
temiz enerjiye daha fazla yatırım 
getireceğini ve enerji geçişini 
teşvik edeceğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar dijital dönüşümün, 
teletıp gibi yeni teknolojilerin 
benimsenmesini hızlandıracağını 
belirtiyor. Özellikle giyilebilir 
cihazlar kısa vadede olumlu bir 
artış görecek. Enfeksiyonun 
önlenmesi ve dayanıklılığın 
artırılması ihtiyacı nedeniyle 
robotikte de yükselen bir eğilim 
olacak. COVID-19, ilerleyen 
robotiklerin potansiyelini 
değerlendirmek için büyük 
üretim ve lojistik operasyonlarını 
zorlayacak. Tarımsal gıda ve 
sağlık ekosistemleri, COVID-19 ile 
savaşmak için güçlü bir teknoloji 
paketi olan omik teknolojilerinde 
pozitif büyüme görecek.

Mobilite endüstrisinin geleceği 
ise daha çeşitlidir. Otonom 
araçlar, sosyal mesafe tercihleri 
nedeniyle uzun vadeli olumlu bir 
etki yaşayacak ancak geliştirme 
süreçleri ve oto-pilotların tam 
performans sağlayamaması 
nedeniyle yakın vadede 
ertelenecek. Elektrikli araçlar henüz 
büyük ölçüde değişmemiş olan 
düzenlemelerle benimsenmeye 
devam edeceğinden, uzun 
vadeli sonuçları minimum 
düzeyde olacak.

Bazı teknolojik yaklaşımlar, 
COVID-19’dan kalıcı etkiler 
görecek, diğerleri ise zamanla 
değişen daha dinamik bir şok 
yaşayacak. Lux’a göre, altta yatan 
eğilimlerin bu yörünge üzerindeki 
etkilerini anlamak, güvenilir ve 
işlevsel kararlar almaya yardımcı 
olacak. İnovasyon liderleri 
yatırım yaptıkları veya yapmayı 
düşündükleri teknolojilerin 
gidişatını ve endüstrileri için 
etkilerini bu çerçeveyi kullanarak 
belirleyebilecek.

Lux Research’e göre, değişen eğilimlerin sektörler üzerindeki etkilerini 
anlamak, daha güvenilir ve daha iyi kararlar almaya yardımcı olacak.

COVID-19’un
teknoloji inovasyonu üzerindeki etkisi nasıl olacak?
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Siber güvenlik firması Fortinet’e 
göre, sağlam bir siber güvenlik 
stratejisi yalnızca işletmeyi 
korumakla kalmıyor. Güçlü siber 
güvenlik stratejisi, ortaklar ve 
müşterilerin de yer aldığı daha 
geniş iş ağında, herhangi bir 
güvenlik ihlalinin olası etkilerini 
sınırlandırmak için başka bir 
savunma katmanı ekliyor.

Gelişmiş siber suçlular, geniş 
ağ üzerinden birbirine bağlanan 
ortakları ve müşterileri tehlikeye 
atmak ve istismar etmek için 
yetkisiz erişimi giderek daha fazla 
kullanıyor. Bu durumda kuruluşların, 
güvenlik stratejileriyle kendilerini, 
ortaklarını ve müşterilerini koruması 
bir gereklilik haline geliyor. Ayrıca 
ortaklarının güvenlik açıkları 
oluşturmaması için de durum tespiti 
yapması gerekiyor.

İş ağlarının artan bağlılığı ile 
kuruluşlar, müşteri ve ortak ağ 
bilgilerini korumada giderek daha 
sorumlu hale geliyor. Fortinet 

Güvenlik Çözümleri Direktörü 
Corne Mare, bağlantılılığın artması 
sonucunda siber suçluların, 
genellikle küçük ölçekli ortakları 
daha büyük ve daha kazançlı 
hedeflere sızmak ve onlardan 
yararlanmak için bir fırsat olarak 
gördüğünü belirtiyor. Her türlü 
ihlal veya siber saldırı, kuruluşu ve 
ağlarını etkileyerek finans ve itibar 
açısından olumsuz etkilere yol 
açıyor.

Corne Mare, ihlaller ve hassas 
verilerin açığa çıkmasından 
kaynaklanabilecek müşteri ve 
iş ortağı güveni, hisse değeri ve 
marka itibarı konusunda yöneticileri 
uyarıyor. Mare, “İşletmeler, APRA 
CPS 234’e bakarken bir veri ihlali 
yaşadıklarını varsaymalıdır. Ayrıca 
veri ihlalinin iş üzerindeki etkilerini 
de göz önünde bulundurmalıdır. 
Şirketlerin, bir iş ortağı aracılığıyla 
gelen saldırılara karşı savunmasız 
kalmamaları için, daha geniş iş 
ağlarındaki güvenlik duruşunu 
dikkate almaları gerekiyor.” diyor.

Bilgi güvenliği paylaşılan bir 
sorumluluktur. Ancak Fortinet, 
en iyi savunmayı sunduklarından 
emin olmaları adına kuruluşların, 
atabilecekleri bazı adımlar 
olduğunu söylüyor. Güçlü bir 
güvenlik duruşuna sahip şirketler, 
güvenlik açıklarının düzenli olarak 
denetlenmesi, değerlendirilmesi 
ve çalışanlara ilgili eğitimlerin 
sağlanması gibi durumları ön 
planda tutuyor. Ayrıca güçlü bir 
güvenlik duruşu, özel CISO’lara ve 
stratejik olarak gerekli teknolojilere 
yapılan yatırımlara da dayanıyor.

Siber güvenlik, şirketler daha 
bağlantılı hale geldikçe, yönetim 
kurulu düzeyinde giderek daha 
önemli bir konu haline geliyor. 
Birbirine bağlılık, iş ilişkilerine 
önemli bir değer katabilir, ancak 
aynı zamanda daha fazla paylaşılan 
risk de oluşturabilir. Bu nedenle 
güvenlik, her iş görüşmesinde 
dikkate alınmalı ve en yüksek 
öncelik olarak görülmelidir.

Siber güvenlik konusunda güçlü bir yaklaşımın sürdürülmesi şirketlerin 
güvenlik pozisyonu, dış ortakları ve müşterileri üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Şirket başarısı için 
güçlü siber güvenlik duruşu şart!
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Günümüzün hiper bağlantılı 
endüstriyel ortamında, çözümden 
bağımsız niteliği ile sınır 
bilişim çeşitli uygulamalarda 
kullanılabiliyor. Bu uygulama 
alanları da özerk varlıklar, uzaktan 
varlık izleme, varlıklardan veri 
çıkarma, otonom robotik, otonom 
araçlar ve akıllı fabrikaları 
içeriyor. Pazar araştırma şirketi 
Frost&Sullivan’ın son analizi ise 
sınır bilişimin daha kısa gecikme 
süreleri, sağlam güvenlik, duyarlı 
veri toplama ve daha düşük 
maliyetler sunması nedeniyle, 
endüstriyel işletmeler için temel 
bir teknoloji olacağını ortaya 
koyuyor. Yeni bir aşamada 
olmasına rağmen çoklu erişim 
edge computing’in (MEC) yıllık 
bileşik büyüme oranında yüzde 
157,4 artacağı ve 2019’da 
64,1 milyon dolar olan pazar 
hacminden 2024 yılına kadar 

7,23 milyar dolara ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

5G’nin belirli beceri setleri 
gerektirdiğini belirten analistler, 
telekom operatörlerinin bağlantılı 
ve otonom araç gereksinimlerini 
karşılamak adına çözümler ve 
hizmetler üzerinde çalışması, 
ayrıca sistem entegratörlerinin 
de işletmeler için önemli bir 
katma değer olacak uçtan uca 
çözümler sağlaması gerektiğini 
söylüyor. Frost&Sullivan’ın 
raporuna göre de telekom 
operatörlerinin otonom arabalar, 
drone teslimi ve diğer alanlar 
için çözümler tasarlamak adına 
bulut sağlayıcıları ve yapay zeka, 
makine öğrenimi ve bilgisayar 
görüşü ile ilgili yeteneklere sahip 
şirketlerle ortaklık kurmaları 
gerekiyor. MEC alanındaki 
şirketlerin ise oyunlara da 

uygulanabilen artırılmış gerçeklik 
(AR) ve sanal gerçeklik (VR) 
gibi 5G ve MEC kullanan yeni 
gelişmeler ile yenilik fırsatlarından 
yararlanmaları tavsiye ediliyor.

Frost&Sullivan direktörlerinden 
Renato Pasquini, MEC ile 
birlikte 5G teknolojisinin yakın 
zamanda piyasaya sürülmesinin, 
müşterilere bilgi işlem gücünü 
yaklaştırdığını ve aynı zamanda 
onlar için yeni uygulamaların ve 
deneyimlerin ortaya çıkmasına 
izin verdiğini vurguluyor. Renato 
Pasquini, “5G ve MEC gelecekte, 
telekom operatörleri için yenilikçi 
teklifler sunma ve aynı zamanda 
platformu kullanan telekom 
hizmet sağlayıcılarının B2B 
segmentinde bir ekosistemin 
gelişmesine olanak tanıyan bir 
fırsat olacak.” diyor.

Sınır bilişim pazarı 2022 yılına 
kadar ivmesini hızlandıracak
Kuruluşlardan gelen talep üzerine endüstriyel işletmelerin yüzde 90’ı 
2022’ye kadar sınır bilişiminden yararlanacak ve MEC pazarı, 2024’e kadar 
7,23 milyar dolara ulaşacak.
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Microsoft ve IDC tarafından 
hazırlanan rapora göre, inovasyon 
lideri kültürüne sahip kuruluşlar, 
inovasyonun kriz dönemlerinde 
dirençli kalmak için bir gereklilik 
olduğu konusunda hemfikir. 
Çalışmaya katılan liderlerin 
neredeyse yarısı, pandemi bittikten 
sonra 6 ay veya daha kısa sürede 
iyileşme bekliyor. Liderler, süreç 
sonrasında şirket gelirlerinde artış 
öngörüyor ve krize rağmen, pazar 
paylarını artırmayı hedefliyor.

Microsoft ve IDC’nin ortak 
çalışması, kuruluşların inovasyona 
yaklaşımını değerlendirmek için 
insan, süreç, veri ve teknoloji 
boyutlarını kapsayan inovasyon 

kültürü yapısını da tanıttı. İnovasyon 
kültürü, kuruluşların olgun aşamaya 
ilerlemelerine, zorluklara yanıt 
vermelerine ve performanslarını 
geliştirmelerine yardımcı olmak için 
rehberlik sağlıyor.

İnovasyon kültürü olgunluk 
yapısı, kuruluşların inovasyona 
yaklaşımını yansıtıyor. Araştırma 
yoluyla, kuruluşların performansı 
gelenekselci, acemi, uyarlayıcı 
ve liderler olmak üzere dört 
aşamaya ve dört boyuta (insanlar, 
süreçler, veriler ve teknoloji) göre 
eşleştirildi. Çalışma sonuçlarına 
göre kuruluşlar, 6 aylık bir süre 
içinde inovasyon kültüründe 
yüzde 11 oranında olgunlaştı yani 

inovasyon yeteneklerini artırdı. 
Pandemi başladığında kuruluşlar 
yeni koşullara çeviklikle adapte 
olmaya zorlansa da inovasyon, 
düşündüklerinden daha kolay oldu. 

Rapor, dijitalleşme hızının, daha 
güçlü kuruluşlar kurmanın anahtarı 
olduğunu da gösterdi. Çalışma, 
yeni gerçekliğe yanıt olarak 
liderlerin dijital ürünler, ödemeler ve 
e-ticaret gibi girişimler başlatarak 
dijitalleşmeyi hızlandıracağını ortaya 
koydu. Liderler, ileriye dönük olarak, 
ölçeklenebilirlik ve esnekliğe izin 
veren teknoloji altyapısı yatırımlarına 
ve iş esnekliği ile performansı 
sağlamak için işgücü becerilerini 
artırmaya odaklanacaklarını söylüyor.

Microsoft ve IDC, kuruluşların pazar zorlukları ve fırsatlarına hızlı bir şekilde 
yanıt vermeleri ve iş esnekliği sağlamaları için inovasyonun artık zorunluluk 
olduğunu söylüyor.

Microsoft’a göre inovasyon
kriz dönemlerinde bir gereklilik
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Liderler büyüme ve 
evrim için istekli
Microsoft ve IDC ortak raporuna 
göre, çeviklik ve değişime uyum 
yoluyla sürekli iyileştirme arzusu 
ve aciliyeti, işletmelerin bu yeni 
normaldeki başarısını belirleyecek. 
İnovasyon kültürü boyutlarından 
insan ve teknoloji, önümüzdeki 12 
ay içinde kuruluşlar için en önemli 
iki öncelik olarak ortaya çıkacak.

İnovasyon kültürü yapısını kullanan 
çalışma, kuruluşların insanlar, 
süreçler, veriler ve teknolojide 
ilerlemek için benimseyebilecekleri 
en iyi uygulamaları da paylaştı:

Dayanıklılığı teknoloji 
ile güçlendirin
Kuruluşlar sadeleştirme, esneklik, 
çeviklik, bulut, yapay zeka ve 
makine öğrenimine olanak tanıyan 

esnek teknolojiler aracılığıyla, dijital 
dönüşüm yaklaşımını güçlendirmeli. 
Aynı zamanda, siber güvenliğin 
kuruluşların dijital ayak izine 
aşılanması sağlanmalı.

İnsanların 
yeteneklerine ve 
becerilerine yatırım 
yapın
En iyi ve çeşitli yetenekleri 
çekmek için açık ve kapsayıcı bir 
ortam oluşturulmalı. Dönüşümü 
hızlandırmak için önemli olan işyeri 
inovasyon çabaları entegre edilmeli. 
İnsanların yeteneklerini ortaya 
çıkararak inovasyonu ve inovasyon 
hızını sürdürmek için doğru ödüller 
ve teşvikler sağlanmalı.

Rekabet gücünü 
artırmak için verilerden 
yararlanın

Yeni veriye dayalı ürün ve hizmetlerin 
yanı sıra, bir kuruluşun rekabet gücü 
için gelir akışları geliştirerek verilerin 
değerinden yararlanılmalı. Bir bilgi 
paylaşım kültürü oluşturmak için 
kurum çapında iş birliği ve karar 
alma için veriye dayalı içgörülerden 
faydalanılmalı.

İnovasyonu teşvik 
etmek için güçlendirici 
süreçleri yeniden 
tasarlayın
İnovasyonu fikir üretmekten 
ticarileştirmeye yönlendirmek 
için sistematik bir yaklaşım ve 
dijital KPI’larla birlikte merkezi 
bir dijital dönüşüm bütçesi 
oluşturulmalı. Müşteri odaklılık, 
sürekli iyileştirmelerin merkezinde 
yer almalıdır ve sürekli olarak 
öğrenilenleri yakalamak için bir geri 
bildirim döngüsü gereklidir.



EKİM 2020 - İŞTE TEKNOLOJİGÜNCEL8 

Üstün teknolojik altyapısı 
üzerinden kurumsal müşterilerine 
hizmet veren Turkcell’in bulut 
bilişim hizmetlerinin güvenliği, 
uluslararası platformlarca da 
tescillendi. Bağımsız denetçilerin 
tam not verdiği Turkcell’in bulut 
hizmetleri, tüm dünyada geçerli 
olan bulut güvenlik standardına 
layık görüldü. Bu sayede dünya 
devlerinin sahip olduğu sertifikayı, 
Türkiye’de alan ilk ve tek şirket 
Turkcell oldu.

Turkcell bulut 
servisleriyle Türkiye’de 
bir ilke daha imza attı
Türkiye’nin en büyük veri merkezi 
ve bulut hizmetleri işletmecisi 
Turkcell, Uluslararası Standartlar 
Örgütü (ISO) tarafından belirlenen 
bulut güvenlik standardı ISO/
IEC 27017:2015 güvencesiyle 
Türkiye’de hizmet veren ilk ve 
tek servis sağlayıcısı oldu. Bulut 
hizmeti sağlayıcıları ve kullanıcıları 
için daha güvenli bir bulut tabanlı 
ortam oluşturmak ve güvenlik 

sorunu riskini azaltmak için 
geliştirilmiş bir sertifika olan ISO/
IEC 27017:2015’i Türkiye’de 
almaya hak kazanan ilk şirket 
Turkcell oldu. Aldığı bu sertifikayla 
dünyanın önde gelen şirketleri 
arasında yer alan Turkcell, bulut 
hizmetlerinin güvenliğini uluslararası 
alanda tescil etmiş oldu. 

Bağımsız denetçiler tarafından 
düzenli olarak denetlenen Turkcell 
bulut hizmetleri, müşterilerine bilgi 
güvenliği açısından da güvence 
sunuyor. Bu kapsamda Turkcell’in 
kurumsal müşterilerine bulut hizmetleri 
sunduğu yeni nesil veri merkezleri, 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 
IS0 27001 ve Tier 3 uluslararası 
sertifikasyonlarına da sahip. 

 “Kurumlar için 
uluslararası 
standartlarda bulut 
ortamı sunuyoruz”
Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli 
yeni nesil veri merkezlerinde 
kurumsal müşterilerine hizmet 

sunmak için 2 milyar TL’ye yakın 
yatırım yaptıklarını belirten 
Turkcell Kurumsal Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ceyhun Özata şunları söyledi: 
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın 
diyerek dünya standartlarındaki 
veri merkezilerimize yatırım 
yaparken bir yandan da bu veriler 
sayesinde değer yaratacak katma 
değerli çözümler sunmak için 
çalışıyoruz. Bu anlamda bulut 
bilişim hizmetlerimize yaptığımız 
yatırımların bağımsız denetçiler 
tarafından tescillenmesi, 
kurumlarımız için uluslararası 
standartlarda bulut ortamı 
sunduğumuzun önemli bir 
göstergesi oldu. Dünya devlerinin 
sahip olduğu bu sertifika, 
Türkiye’de ilk olarak Turkcell’e 
layık görüldü. Kurumlarımızın 
dijitalleşme yolcuğuna eşlik 
ettiğimiz Dijital İş Servisleri 
şirketimiz ile eşsiz altyapımız 
üzerinden uçtan uca çözümler 
sunmak için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” 

Turkcell’in bulut 
hizmetleri, tüm 
dünyada geçerli olan 
ISO/IEC 27017:2015 
bulut güvenlik 
sertifikasına layık 
görüldü. 

Turkcell’in 
bulut 
güvenliğine 
uluslararası 
sertifika



KURUMSAL HANA BULUT 21x27cm.indd   1 26.02.2020   17:56



EKİM 2020 - İŞTE TEKNOLOJİGÜNCEL10 

Siber-fiziksel sistemler (CPS’ler), 
insanlar da dahil olmak üzere 
fiziksel dünya ile etkileşim 
kurmak adına algılama, 
hesaplama, kontrol, ağ oluşturma 
ve analitiği düzenlemek için 
tasarlanmış sistemlerdir. CPS’ler, 
hem siber hem de fiziksel 
dünyaların güvenlik hususlarından 
etkilendiği tüm bağlantılı BT, OT 
ve IoT süreçleri için kritik öneme 
sahiptir.

Gartner’a göre CPS’lerin doğası, 
olayların hızlı bir şekilde insanlara 
fiziksel zarar verebileceği, 
mülklerin tahrip olacağı 
veya çevresel felaketlere yol 
açabileceği anlamına geliyor. 
Gartner’ın yeni araştırması da bu 
varlıklar için harcama eksikliği 
devam ederse, siber-fiziksel 

olayların önümüzdeki birkaç yıl 
içinde büyük ölçüde artacağını 
gösteriyor.

Gartner’a göre CPS saldırılarının 
olumsuz sonuçlanan mali etkisi, 
2023 yılına kadar 1 milyar 
doların üzerine çıkacak. Gartner 
Araştırma Başkan Yardımcısı 
Katell Thielemann ise teknoloji 
liderlerinin, CPS’lerin temsil ettiği 
riskleri ve bunları güvence altına 
almak için odaklanma ve bütçe 
ayırma ihtiyacını anlamalarını 
gerektiğini vurguluyor.

CPS’ler ne kadar bağlantılı olursa, 
bir olayın meydana gelme olasılığı 
o kadar yüksek olur. Katell 
Thieleman bu noktada gelişen 
operasyonel teknoloji, akıllı 
binalar, akıllı şehirler, bağlantılı 

arabalar ve otonom araçlar ile 
dijital dünyadaki olayların fiziksel 
dünyada çok daha büyük bir 
etkiye sahip olacağını belirtiyor. 
Thieleman bu etkinin nedenini 
riskler, tehditler ve güvenlik 
açıklarının artık çift yönlü, 
siber-fiziksel bir spektrumda var 
olmasına dayandırıyor.

Ancak birçok kuruluş, BT 
dışındaki ekipler tarafından 
kurumsal ağlara bağlanan eski 
sistemler veya yeni iş odaklı 
otomasyon ve modernizasyon 
çabaları nedeniyle halihazırda 
kuruluşlarında kullanılan CPS’lerin 
farkında değil. Thielemann 
bilgi merkezli siber güvenliğin 
ötesinde, ORM veya operasyonel 
esneklik yönetimine odaklanmak 
gerektiğini şiddetle belirtiyor.

Gartner’ın yeni araştırmasına göre, CEO’ların yüzde 75’i siber-fiziksel 
güvenlik olaylarını sorumluluklarına katarak kurumsal perdeyi delecek.

CEO’lar siber-fiziksel güvenlik 
sistemlerinden sorumlu olacak!
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ING Türkiye
müşteri taleplerini karşılamak için 
robotlardan destek alıyor!
Yeni dönemde stratejilerinin 
temelini dijitalleştirmenin 
oluşturmaya devam edeceğini 
söyleyen ING Türkiye 
Teknoloji Genel Müdür 
Yardımcısı Bahadır Şamlı, 
“Özellikle veri odaklı ilerleme 
vizyonumuz çerçevesinde 
yapay zeka uygulamalarındaki 
çalışmalarımızı hızlandırdık. 
Müşteri taleplerini karşılama 
konusunda ise robot 
kullanımı ile hızımızı 
artırma yolunda 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Günümüz 
itibariyle robotların 
uygulaması 
için yazdığımız 
250’ye yakın görev 
bulunuyor.” dedi.
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ülkelerin bu dönemi kısmen daha 
rahat atlattıkları bir dönemden 
geçiyoruz. Bu da dijitalleşmenin 
ne kadar önemli ve gerekli 
olduğunu bir kez daha gösteriyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz bankacılık 
ve finans sektörü, gerek dünyada 
gerekse ülkemizde uzun yıllardır 
dijitalleşmeye yatırım yapıyor ve bu 
alanın öncüleri arasında yer alıyor. 
Bu sayede sektör olarak sürece 
çok daha hızlı adapte olduk. Biz 
ING Türkiye olarak, müşterilerimize 
zaten dijital bankacılık odaklı 
ürün ve hizmetler sunmayı 
önceliklendiriyorduk. Dolayısıyla bu 
dönem de müşteri memnuniyetini 
ve iş sürekliliğini koruyarak 
dijital ürün ve hizmetlerimizi 
çeşitlendirdik. Yine bu dönemde, 
çalışanlarımızın sağlığını korumak 
adına uzaktan çalışma modeline 
geçtik. ING Türkiye olarak zaten 

ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür 
Yardımcısı Bahadır Şamlı, Ege 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünde lisans, Özyeğin 
Üniversitesi’nde İşletme yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Lisans 
eğitiminin ardından Türkiye’de 
ve yurt dışında çeşitli banka ve 
firmalarda görev alan Bahadır 
Şamlı, 2010 yılında özel bir bankada 
Direktör olarak kariyerine devam 
etti. Şamlı, 2012 yılında katıldığı ING 
Türkiye ailesinde, 2015 yılından beri 
Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı 
olarak profesyonel hayatını 
sürdürüyor.

Bahadır Şamlı ile, pandemi 
sürecinde daha da hızlanan 
dijitalleşme olgusunu, müşteri 
deneyimi noktasında mobil 
kanalların yükselişini ve 2021 yılı 
hedeflerine dair keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik…

COVID-19 neredeyse 
her sektörün 
dijitalleşme süreçlerini 
hızlandırdı. Bu 
adaptasyonu çok 
önceden başlatan ING 
Türkiye’de bu dönemde 
neler değişti?
Dijitalleşmeyi odağına alan 
şirketlerin, kurumların ve hatta 

2015 yılından bu yana haftada iki 
gün uzaktan çalışıyoruz, kurum 
kültürümüze yerleşmiş bir sistem. 
Çalışanlarımızın regülasyonlar 
çerçevesinde güvenliği sağlanmış 
bir biçimde uzaktan erişim yetkisi 
bulunuyor. Bu sayede bir yandan 
çalışanlarımızın sağlığını korurken 
bir yandan da ürün ve hizmetlerimizi 
aynı kalitede sunmaya devam 
ediyoruz.

Pandemi ve yeni 
normal süreçleri 
müşteri alışkanlıklarını 
nasıl dönüştürdü?
Pandemi süreci ile birlikte 
hem bireysel hem de tüzel 
müşterilerimizi şubelerden ziyade 
mobil ve internet bankacılığına 
yönlendirdik. Bu kanallara hakim 
olan müşteriler, işlemlerini pandemi 
öncesinde olduğu gibi sürdürmeye 

Dijitalleşmeyi odağına 
alan şirketlerin, 
kurumların ve hatta 
ülkelerin bu dönemi 
kısmen daha rahat 
atlattıkları bir 
dönemden geçiyoruz. 
Bu da dijitalleşmenin ne 
kadar önemli ve gerekli 
olduğunu bir kez daha 
gösteriyor
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şekillendiriyoruz. Bu kapsamda, 
son dönemde üzerinde çalıştığımız 
ve pandemiyle birlikte hız 
verdiğimiz bazı işlerimiz hakkında 
bilgi vermek isterim.

INGo, finansal işlemlerin sadece 
yazışarak yapılabildiği ve soruların 
yanıtlandığı yazışmalı bankacılık 
asistanımız. Hesaplar arası 
para transferi, şifre değiştirme, 
kredi başvurusu gibi pek 
çok işlemde müşterilerimizin 
hayatını kolaylaştırıyor. Devreye 
aldığımız 2018 yılından bugüne, 
müşterilerimizden INGo aracılığıyla 
30 milyonun üzerinde mesaj aldık.

ING olarak yalnızca günümüz için 
değil, geleceğin bankacılığı için de 
çalışıyoruz. Regülasyonların izin 
verdiği ölçüde gerçekleştirilebilen 
dijital müşteri edinimi de 
bu çalışmalarımız arasında. 

devam etti. Dijital kanallarla 
bu dönemde ilk kez tanışan 
müşterilerimiz ise bu sistemlerin 
aslında ne derece işlevsel olduğunu 
gördü. Geride bıraktığımız altı ayda, 
mobil ve internet bankacılığında 
çok ciddi bir sıçrama oldu. Pandemi 
döneminde müşterilerimiz ile 
iletişimimizin yüzde 84’ü mobil 
bankacılık üzerinden gerçekleşti. 
Dijital kanalları kullanan toplam 
aktif müşterilerimiz içindeki mobil 
bankacılık müşteri payı yüzde 
98’e yükseldi. Yazışmalı bankacılık 
asistanımız INGo aracılığıyla 
yalnızca pandemi döneminde 
15 milyonu aşkın mesaj aldık. 
Dijital kanallara yönelik müşteri 
ilgisinin artarak devam edeceğini 
öngörüyoruz. Stratejimizi de bu 
doğrultuda şekillendiriyoruz.

Teknoloji üretme, 
geliştirme ve müşteri 
deneyimi noktasında 
yeni teknolojileri nasıl 
kullanıyorsunuz?
ING, dijital bankacılığın dünyadaki 
önder bankalarından biri. Bu alanda 
Türkiye’ye de taşıdığımız büyük 
bir birikim var. Dijital bankacılığın, 
hizmet aracı olmanın ötesinde, 
müşteri ilişkilerinin derinleşmesi 
ve müşteri bağlılığının artmasında 
etkili olduğunu düşünüyoruz. İş 
yapma şekillerimizi, süreçlerimizi 
ve yatırımlarımızı da bu doğrultuda 

Uzaktan müşteri edinimi olarak 
tanımlayabileceğimiz bu süreç 
ile şubeye gitmeden yapılacak 
işlemler artacak. Bu da ekosistemin 
büyüyüp gelişmesine, buna paralel 
olarak daha çok yeni ürün ve hizmet 
geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Kullanıcılarımızın ING Mobil 
üzerinden bir ING çalışanına 
bağlanarak işlemlerini yüz yüze 
yapabileceği dijital danışmanlık 
teknolojisi üzerinde de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yalnızca bireysel müşterilerimizin 
değil, tüzel müşterilerimizin 
de dijital dünyaya geçişlerini 
kolaylaştırıyoruz. İşletme sahiplerinin 
işlerinin başından ayrılmadan, 
esnafın kepenklerini kapatmadan 
bankacılık işlemleri ve ödemeler, 
tahsilatlar gibi diğer işlerini mobile 
taşımalarını sağlıyoruz.

Yazışmalı bankacılık 
asistanımız INGo 
aracılığıyla yalnızca 
pandemi döneminde 
15 milyonu aşkın mesaj 
aldık. Dijital kanallara 
yönelik müşteri 
ilgisinin artarak devam 
edeceğini öngörüyoruz
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Müşterilerimizden gelen olumlu geri 
bildirimleri ağırlıklı olarak, ‘kullanım 
kolaylığı, sade tasarımı ve işleyişi 
açısından kolay olması’ olarak ifade 
edebiliriz.

Bankacılık sektöründe 
kuşkusuz en önemli 
unsur güvenlik. Bu 
noktada güvenlik 
çalışmalarınızda 
değişiklikler oldu mu?
Dijital kanallarımızın güvenliği en 
önem verdiğimiz konuların başında 
geliyor. Mobil şube uygulamamız 
müşterilerin tüm işlemlerini 
güvenli bir şekilde yapabileceği 
şekilde tasarlandı. Bu nedenle 
pandemi ile birlikte ek bir güvenlik 
önlemi almamız gerekmedi 
ancak hiç kuşkusuz mobil şube 
uygulamamızı kullanan müşteri 
sayımız ve kullanım oranlarımız 
arttı. Henüz taslağı yayınlanmış 
olan “Bankalarca Kullanılacak 
Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine 

Mobil süreç ve 
teknolojilerin 
gelişimiyle sunduğunuz 
çözümler çerçevesinde 
müşterilerinizden 
ne gibi geri dönüşler 
alıyorsunuz?
Türkiye gibi genç ve dinamik nüfusa 
sahip ülkelerde müşteriler aslında 
son birkaç yıldır dijital bir dünyada 
yaşıyor. Bununla birlikte, pandemi 
ile pek çok kişi hayatında ilk kez 
mobil ve dijital kanalları kullanmaya 
başladı, temassız ödemeyle, QR 
kod ile tanıştı. Biz ING olarak, 
bankacılık işlemlerinin omurgasını 
oluşturduğuna inandığımız dijital 
kanallara önemli yatırımlar yapıyor, 
tüm müşterilerimize son derece 
pratik, kolay, hızlı ve güvenli bir 
deneyim yaşatmaya odaklanıyor, 
sürekli iyileşen ve farklılaşan 
müşteri deneyimi sunuyoruz. Bunun 
için öncelikle müşterilerimizin 
aldıkları hizmetleri, işlemlerinin 
ardından tüm kanallarımızda 
ölçüyoruz. Ayrıca, NPS ölçümleri 
ile bunların düzenli takibini 
sağlıyoruz. Bu ölçümlerden 
hareketle süreçlerimizi iyileştirirken 
müşterilerimize her zaman 
bizden beklentilerini ve isteklerini 
soruyoruz. Yaptığımız ölçümlerde, 
müşteri deneyimi en iyi bankalardan 
biri çıkmamız da müşterilerimizin 
memnuniyetini ortaya koyuyor. 
ING Mobil bankacılık kullanan 
müşterilerimizin memnuniyet 
oranı yüzde 89 seviyesinde. 

İlişkin Tebliğ” ile birlikte de finansal 
tüketiciler uçtan uca dijital 
kanallar üzerinden, şube veya 
kurye gereksinimi olmadan banka 
müşterisi olabilecek. Bu süreçte 
de kullanıcı deneyimi ile birlikte en 
çok üzerinde durduğumuz konu 
güvenlik olmaya devam edecek.

Turkcell’den bu dönem 
ve öncesinde hangi 
destek ve çözümlerden 
faydalandınız?
Turkcell ile iş birliğimiz kapsamında 
çok sayıda destek ve çözümden 
yararlanıyoruz. Şubelerimiz, 
ATM ağımız, İstanbul ve İzmir 
veri merkezlerimiz ile Maslak ve 
Kahramanmaraş lokasyonlarımız 
için karasal iletişim devrelerimizi 
Turkcell’den alıyoruz. Türkiye 
genelindeki tüm şubelerimizde 
müşterilerimizin kullandığı internet 
hizmetini de “as a service” olarak 
yine Turkcell’den almaktayız. 
Bunlara ek olarak, İstanbul ve İzmir 

Dijital kanallara 
önemli yatırımlar 
yapıyor, 
müşterilerimize 
pratik, kolay, hızlı 
ve güvenli bir 
deneyim yaşatmaya 
odaklanıyoruz
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Diğer yandan, bu dönüşüm 
sürecinin fintech’ler ve start-
up’lar ile iş birliği açısından da 
büyük bir potansiyeli beraberinde 
getirdiğine inanıyoruz. Bu 
doğrultuda fintech’lerle ilişkilerimizi 
geliştiriyor, iş birliği imkanlarını 
değerlendiriyoruz.

Ayrıca, inovasyon ekosistemi ve 
start-up’lar ile iletişim kurmak, 
onlara destek olmak ve iş birliği 
sağlamak amacıyla 2017 yılında 
ING Türkiye İnovasyon Merkezi’ni 
kurduk. Bu merkezde bugüne kadar 
600’den fazla startup ile bir araya 
geldik. Start-up’ları iş ortağımız 
olarak gördüğümüz bakış açımızla 
hızlı bir şekilde piyasaya çıkıp 
kalıcı olmalarına destek verecek 
projeler geliştiriyoruz. Bu amaçla 
ING İnovasyon Merkezi kapsamında 
bir hızlandırma programı başlattık. 
Bu kapsamda başvuran 100’ü 
aşkın start-up arasından seçilen 
10 takım, ilk etapta bir haftalık 
eğitim programına alındı. Eğitim 

Veri merkezlerinin internet hattı, ses 
altyapısı ve DDoS güvenlik koruması 
hizmetlerini de Turkcell sağlıyor.

Biliyoruz ki, içinde 
bulunduğumuz dönem 
çok ani değişimleri 
barındırıyor. Sizin 
planlamalarınız nasıl 
değişti ve hedefleriniz 
neler olacak?
ING olarak yeni dönemde 
stratejimizin temelini, dijitalleşme 
oluşturmaya devam edecek. 
Bu yolda, veri bilimi, robot 
teknolojileri ve yapay zeka önemli 
bir yer tutuyor. Özellikle veri odaklı 
ilerleme vizyonumuz çerçevesinde 
yapay zeka uygulamalarındaki 
çalışmalarımızı hızlandırdık.

Müşteri taleplerini karşılama 
konusunda ise robot kullanımı 
ile hızımızı artırma yolunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Günümüz itibariyle robotların 
uygulaması için yazdığımız 250’ye 
yakın görev bulunuyor.

Bu vizyona paralel olarak, 
çalışanlarımızın da yeni nesil 
yetkinliklere sahip olmasını 
sağlamak gerektiğine inanıyoruz. 
Bu alanlarda yetenek gelişimine 
çok önem veriyoruz. Bu kapsamda 
Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle 
veri bilimi sertifika programı 
yürütüyoruz.

alan girişimcilerin arasından 
yapılan değerlendirme sonucu 
iki ekip belirlendi ve bu ekipler 
bir buçuk ay süren kapsamlı 
bir eğitim gördü. Mentorluk, 
networking ve potansiyel iş 
birlikleri gibi fırsatlar da sunulan 
ekiplere ayrıca, ürünlerini daha 
hızlı geliştirmeleri için ING Türkiye 
olarak 5 bin dolarlık sponsorluk 
desteği de sağladık. Programın 
sonunda sunumları gerçekleştiren 
iki ekip arasından kazanan Monday 
Hero oldu. Bu ekipten bir kişi, 
büyük ödül olarak Kaliforniya’daki 
Draper Üniversitesi’nin beş haftalık 
Hero Training Programı ile Silikon 
Vadisi’ne açılarak projesini bir adım 
daha ileri taşıma fırsatı da bulacak.

Sektör için bir laboratuvar haline 
gelen merkezimizde girişimcilerin 
önde gelen destekçilerinden biriyiz 
ve bu alanda çalışmalarımız devam 
edecek. Bu anlayışla geleceğin 
bankacılığının öncü oyuncularından 
biri olmayı hedefliyoruz.

ING olarak yeni 
dönemde stratejimizin 
temelini, dijitalleşme 
oluşturmaya devam 
edecek. Bu yolda, 
veri bilimi, robot 
teknolojileri ve yapay 
zeka önemli bir yer 
tutuyor
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Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden 
mezun olan Ataç Tansuğ, 1999 
yılında Datapro’da Sistem Destek 
Mühendisi olarak başlayan 
profesyonel iş hayatını, 2002-2009 
yılları arasında Alcatel Lucent’de 
Uluslararası NGN/IMS Destek 
Mühendisi, Takım Liderliği ve Takım 
Müdürlüğü görevleriyle sürdürdü. 

2009-2011 yıllarında ise Alcatel 
Lucent Türkiye ve Azerbaycan 
bölgesinde Ürün Servis Direktörlüğü 
pozisyonlarında bulunup kurumdaki 
son iki yılında Global Müşteri 
Servisleri Direktörlüğü yaptı. 
Turkcell ailesine 2013 yılında 
Turkcell Superonline Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak katılan Tansuğ, 2016’da 

Transmisyon&Temel Şebeke 
Planlama Direktörü ve son olarak 
2017’de Dijital Servisler&Çözümler 
Teknoloji Direktörlüğü’nü başarıyla 
üstlendi. Ataç Tansuğ, 26 Eylül 
2019 itibarıyla Turkcell Dijital 
Servisler ve Çözümlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak dijital 
teknolojiler alanında önemli katkılar 
sağlamaya devam ediyor…

Pandemi süreciyle bazı yatırımlarına tekrar odaklandıklarını söyleyen 
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ataç Tansuğ, “Planlarımızda yer alan video konferans platformunu, 
pandemi süreci ile birlikte önceliklendirerek hızla hayata geçirdik ve şirket 
içi test ve kullanımına başladık. Bu odaklanma sayesinde son kullanıcıya 
hazır bir ürün haline getirme yolunda büyük adımlar atmış olduk. Ekim 
ayının başında da video konferans platformunun ilk versiyonunu sahaya 
süreceğiz.” dedi.

Milli ve yerli video konferans 
platformu için önemli bir adım attık!
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olarak hizmet verebilmek, 
kullanıcılarla olan etkileşimlerini 
artırmak ve hizmetlerini 7/24 
yaygınlaştırabilmek adına dijital 
servislere yatırım yapmaya başladı.

Türkiye’nin dijital iletişim platformu 
BiP, müzik platformu fizy, video 
streaming platformu TV+, arama 
motoru Yaani, e-posta platformu 
YaaniMail, bulut depolama 
hizmeti lifebox, spor uygulamaları 
GollerCepte gibi birçok alanda 
kullanıcılarına hizmet sunmak için 
yatırımları bulunuyor. Bu servislerin 
şu anda büyük bir çoğunluğu 
abonelik bazlı servisler olarak 
kullanıcı ve gelir anlamında belli 
bir noktaya geldiler. Önümüzdeki 
dönem için daha odaklı bir 
şekilde, yine dönemin ihtiyaçlarını 
karşılayacak servisler üzerinde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Turkcell’in önemli 
bir departmanının 
başındasınız. Dijital 
Servis ve Çözümleriniz 
kullanıcılara neler 
sunuyor?
Öncelikle, Turkcell kurulduğu 
günden beri dijital servisler 
alanında yatırım yapan ve 
kullanıcıları için tasarladığı 
deneyimi dijitalde de 
farklılaştırmaya çalışan büyük bir 
operatör. Kullanıcılarına sadece bir 
altyapı sağlayıcısı olarak değil aynı 
zamanda bir deneyim sağlayıcısı 
olarak da hizmet veren bir teknoloji 
şirketi. 2009 yılında 3G’nin 
ülkemize girişiyle birlikte mobil 
internet hızlandı ve gerekli bant 
aralıkları yakalandı. Daha sonra 
internet tabanlı servisler 4G ile 
yaygınlaşarak arttı. Ama onun da 
öncesinde, Turkcell telco alanında 
geliştirdiği katma değerli servisler 
ile fark yaratıyordu. 2016 yılında 
4.5G’nin hayatımıza girmesiyle, 
dünyayı kasıp kavuran ve internet 
üzerinden hizmet veren birçok 
OTT oyuncusu ortaya çıktı. Turkcell 
de benzer şekilde, kullanıcıların 
ihtiyaçlarını karşılamak için bu 
alanlarda bir şebeke sağlayıcısı 
olarak değil bir deneyim sağlayıcısı 

Dijital servisler 
tamamen 
Turkcell içinde mi 
geliştiriliyor? Özellikle 
uygulamalardaki en 
büyük sorunlardan biri 
güvenlik. Bu servislerin 
güvenliğini nasıl 
sağlıyorsunuz?
Turkcell bir Ar-Ge merkezi ve tüm 
servislerimiz Turkcell mühendisleri 
tarafından geliştiriliyor. Toplamda 
Ar-Ge büyüklüğümüz bin 500 
kişinin üzerinde ve bu Ar-Ge 
merkezi kapsamında sadece 
dijital servislerde çalışan 
yaklaşık 500’e yakın mühendis 
arkadaşımız var. Mühendislerimiz 
çoğunlukla açık kaynak kodlu 
teknolojiler kullanarak ve üzerinde 
geliştirmeler yaparak dijital 
servislerimizi kullanıcılarımıza 

Tüm dijital 
servislerimiz Turkcell 
mühendisleri 
tarafından 
geliştiriliyor. Ar-Ge 
bünyesinde bulunan 
bin 500 kişiden 
sadece dijital servisler 
üzerine çalışan 
yaklaşık 500’e yakın 
mühendis arkadaşımız 
bulunuyor
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müşterilerine ve Türkiye’ye hitap 
etmiyor. Bu servisler, dünyanın 
herhangi bir yerinde Android ve 
iOS uygulama marketlerinden 
indirilip tüm dünya kullanıcıları 
tarafından kullanılabiliyor. 
Dijital servislerimiz daha çok 
bireysel odaklı servisler olarak 
başlasa da özellikle son 1,5 
yıldır bu geliştirdiğimiz servisleri 
kurumların ihtiyacına yönelik de 
şekillendirmeye başladık; çünkü 
şirketlerin de artık dijital hayattaki 
ihtiyaçları çok farklı bir noktaya 
gidiyor. Şirketler dijital dönüşümün 
yanında, kullandıkları büyük OTT 
oyuncuların servislerini, güvenlik 
amaçlı da artık kendi altyapıları 
içerisinde kullanmak istiyorlar. 
Örneğin, herkesin elinde anlık 
mesajlaşma uygulamaları var; 
fakat kurumlar kendi özelindeki 
tüm mesajlaşmayı, kendi 
kontrolündeki anlık mesajlaşma 
uygulamaları üzerinden yapmak 
istiyor. Biz de bireysel olarak 
sunulan bu servisleri, kurumların 

sunmamıza yardımcı oluyor.
Tüm çözümlerimizin kendi 
mühendislerimiz tarafından 
hayata geçirilmesinin yanı sıra, 
tüm altyapılar da yine Turkcell’in 
kendi veri merkezlerinde tutuluyor. 
Turkcell veri merkezi alanında da 
birçok yatırım yaptı ve yapmaya 
devam ediyor. Gebze, Ankara, 
İzmir ve şimdi Çorlu’da büyük veri 
merkezleri açtı. Dijital servislerin 
yarattığı trafikten oluşan verinin 
de ülkemiz sınırları içerisinde 
tutulması son derece kritik. 
Servislerimizi geliştirirken kod 
taramaları, penetrasyon testleri, 
kod karıştırıcılar gibi her türlü 
güvenlik adımlarını uyguluyoruz.

Zaman zaman sistemlerimize 
white hackerlar’ı dahil ederek 
sistemler üzerinde açık 
aramalarını sağlıyor ve çıkan 
açıklarla alakalı çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Uygulamaların, 
sistemlerin ve servislerin güvenliği 
bizim için çok kritik. 

Kurumlar için ne 
tür çalışmalarınız 
mevcut? Kurumların 
iş süreçlerinde 
dijitalleşme 
çalışmalarına 
katkılarınız neler?
Turkcell bünyesinde geliştirdiğimiz 
tüm servisler, sadece Turkcell 

da ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
şekilde dizayn etmeye ve kurum 
ihtiyaçlarına cevap vermeye 
başladık. Global kullanıma hizmet 
eden BiP’i artık kurumların kendi 
ihtiyaçlarına göre şekillendirip, 
uygulamayı da özelleştirerek 
kurumların kendi markaları ile 
sunma şansına sahibiz. Aynı 
zamanda BiP’in daha küçük 
versiyonunu veri merkezimizde 
ya da kurum ihtiyacına 
göre kendi veri merkezinde 
kullanma fırsatı yaratmış 
olduk. E-posta platformlarını 
kendi veri merkezlerimizden 
sunabildiğimiz gibi, şirketlerin 
ihtiyaçları çerçevesinde kendi veri 
merkezlerinde ve özelleştirerek 
şirket içinde tutabilmenin yolunu 
açtık. Diğer taraftan depolama 
hizmetleri de çok önemli. Bu 
bağlamda, verilerini kendi veri 
merkezlerinde ya da Türkiye’deki 
bulut platformlarında barındırmak 
isteyen kurumların ihtiyacını 
karşılayacak bu gibi çözümlere de 

E-posta platformlarını 
kendi veri 
merkezlerimizden 
sunabildiğimiz gibi, 
şirketlerin ihtiyaçları 
çerçevesinde kendi 
veri merkezlerinde ve 
özelleştirerek şirket 
içinde tutabilmenin 
yolunu açtık
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operatör iş birliği modelini kendi 
iştirakimizin olduğu ülkelerde 
de denedik. Benzer bir başarıyı 
elde edince de hiç iştirakimizin 
olmadığı Moldovya‘da, 
Arnavutluk’ta çalışmalar yaptık 
ve servisleri oralarda da lanse 
ettik. Bugün geldiğimiz noktada, 
Karayipler ve Asya Pasifik, Haiti, 
Jamaika, Papua Yeni Gine ve 
Panama gibi 31 ülkede hizmet 
veren Digicel grup operatörü 
ile BiP ve lifebox servislerimizin 
lansmanını yaptık. Bu yıl, 
üçüncü çeyrek içerisinde TV+ 
uygulamamızı ilgili ülkelerde lanse 
etmeyi hedefliyoruz.

Operatörlerle yaptığımız iş birlikleri 
modellerinde de tıpkı kurumlara 
sağladığımız esneklikleri 
sağlayabiliyoruz. Operatör 
isterse, yine bizim tüm altyapımızı 
kullanıp kendi markası ile birlikte 
o ülkede lansman yapabiliyor. 
Örneğin Digicel, geliştirmesini 
bizim yaptığımız lifebox ve TV+ 
ürününü kendi belirledikleri 
marka isimleriyle, ilgili 
pazarlara sunuyor. Bu esneklik, 
müşterilere mevcuttaki servislerin 
sağlam altyapı üzerinden 
ve farklı olarak verilmesini 
sağlıyor. Kendi markalarının 
devamlılığını da sağlayarak, 
günün ihtiyaçlarını karşılayan 
dijital servisler platformunu da 
kullanmış oluyorlar. Eğer hiçbir 
markaları, yatırımları yoksa 
bizim kendi markamızla da 
devam edebiliyorlar. Biz, ortak 
platformları kullandığımız için hem 
kendi platformumuza hem de 
müşteriye değer katıyoruz.

Pandemi süreciyle 
değişen ihtiyaçlara 
yönelik, yeni normalde 
bireysel ve kurumsal 
kullanıcılar için 
sunduğunuz servis 
ve çözümlerde 
yenilikleriniz oldu mu?
Pandemi süresince mevcuttaki 

odaklandık. Önümüzdeki dönemde, 
özellikle pandemi sürecinde de 
çok gündem olan video konferans 
platformu gibi çözümleri de 
kurumların ihtiyaçları doğrultusunda 
özelleştirip sunmak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dijital servisleriniz 
ile ilgili globalde 
çalışmalarınız var diye 
biliyoruz, hangi ülkelere 
hangi servisleri ihraç 
ediyorsunuz?
Şu an tüm dijital servislerimiz 
yaklaşık 192 ülkede kullanılıyor. 
Özellikle BiP, lifebox ve e-posta 
servisleri gibi içerik bağımsız 
servislerimiz, iOS ve Android 
uygulama marketlerinden tüm 
dünyada her kullanıcı tarafından 
indirilip kullanılabiliyor. 192 ülkede 
de şu an kullanıcımız var fakat 
bunun yanında, dijital servisleri 
operatör iş birliği modelleriyle 
dünyaya sunuyoruz. Bu operatör iş 
birlikleriyle, farklı ülkelerdeki diğer 
operatörlere servislerimizi, kendi 
servisleri ve kendi teknolojileri 
gibi kullanıcılarına sunup onların 
teknoloji anlamında liderliği elde 
etmelerine, bizim de pazarlama 
gücümüzün olmadığı pazarlarda 
büyümemizi sağlıyoruz.
Turkcell’in Ukrayna, Belarus, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Almanya gibi başka ülkelerde de 
iştirakleri, yatırımları var. Kendi 
iştiraklerimizle bu servisleri 
entegre ederek yola çıktık 
ve Türkiye’de uyguladığımız 

dijital servislere, önceki 
dönemlerde yatırım yapmanın 
avantajlarını gördük; çünkü 
insanların eve kapandığı bu 
dönemde, bu gibi servislerin 
kullanımları ve kullanıcı sayısı 
oldukça arttı, yeni ihtiyaçlar 
da beraberinde geldi. Özellikle 
insanların evden çalışması 
nedeniyle toplantı ihtiyaçları 
ve bu ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümler ortaya çıktı. Dünyada 
buna yatırım yapan, bugüne 
kadar çözüm geliştiren şirketler 
bir anda parladılar. Bu tarzdaki 
çözümler sadece bugünün 
ihtiyacı değil önümüzdeki 
dönemin de ihtiyacı olacak. 
Bu bağlamda, geçtiğimiz altı 
ay içerisinde oluşan ihtiyaçlar, 
iş dünyası için de yeni şeyleri 
deneyimleme fırsatı sundu ve 
bu fırsatların birçoğunun da 
kalıcı olarak devam edeceğini 
düşünüyoruz. 

Bazı alanlardaki yatırımlarımıza 
tekrar odaklandık. Bunlardan 
bir tanesi de video konferans 
çözümleri oldu; çünkü video 
konferans çözümlerinde verilerin 
lokalleşmesi, müşterimize uygun 
hale getirilmesi çok önemli. 
Aslında tüm dünyada son 2-3 
senedir veri çok önemli bir hal 
aldı. Eskiden petrole sahip olan, 
petrolü işleyebilen ülkeler ön 
planda iken artık veriye sahip 
olan, o veriyi kullanabilen ülkeler 
ön planda. Veri hem bir kurumun 
ya da ülkenin güvenliği için çok 
önemli hem de yeni servisler 
geliştirmek ve mevcut servisleri 
daha iyi bir deneyime, kaliteye 
getirmek için çok kritik. Veriye 
sahip olan ülke ya da kurumlar 
çok daha katma değerli servisler 
üretebiliyorlar. Bu nedenle video 
konferans çözümünün, yerli 
bir çözüm olması gerektiğini 
düşünüyoruz ve bu alanda da 
yatırımlarımızı daha odaklı bir 
şekilde yapmaya başladık.

192 ülkede sunulan 
içerik bağımsız 
servislerimiz, iOS ve 
Android uygulama 
marketlerinden tüm 
dünyada, her kullanıcı 
tarafından indirilip 
kullanılabiliyor
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ihtiyaçlardı; fakat bugüne kadar 
çoğu kişi uzaktan çalışmadığı 
için kurumun ihtiyaçları da 
bu yeni çalışma modeli ile 
farklılaştı. Bu nedenle kişisel 
depolama hizmetini, kurumların 
da ihtiyacına yönelik yeniden bir 
çözüm haline getirmeye başladık 
ve bu alandaki çalışmalarımızı 
hızlandırdık. 2021’in birinci 
çeyreğinde de bu yeni kurumsal 
çözümümüzü sahaya çıkarmayı 
planlıyoruz. Turkcell’in çok büyük 
bir şirket olmasının avantajlarını 
kullanıcılarımıza sunuyoruz. 
Turkcell gibi bir kurumsal şirketin 
ihtiyacı olan çözümler, diğer 
firmaların da otomatikman 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. Dolayısıyla 
bu ürünleri geliştirirken Turkcell’in 
ihtiyaçlarını da baz alıp kendi 
ihtiyaçlarını çözebilecek yetenekteki 
çözümleri diğer firmalara da 
sunmaya gayret ediyoruz.

Servislerde ve 
çözümlerde ne 
tür değişiklik 
ve dönüşümler 
olacak? Bireysel 
kullanıcıya sunulan 
servislerin kurumsal 
versiyonlarının da 
sunulmasını planlıyor 
musunuz?
Mevcut olarak geliştirdiğimiz 
servisler için “biz bu servisi 
tamamladık” demiyoruz. Dijital 
servislerimizi yeni ihtiyaç ve 
gereksinimler ışığında sürekli 
iyileştirip geliştiriyoruz. Her 
ürünümüz, teknik ve ticari odağı 
ortak olan farklı ekipler tarafından 
geliştiriliyor. Bu ekiplerimiz 
ilgili ürünün global rakipleriyle 
rekabet etmesini sağlayacak 
yeteneklerle ve çözümlerle 
donatılması için çalışıyor. Her 
2-3 haftada bir ürüne göre yeni 
sürümler çıkarılıyor. Dolayısıyla 
hem yeni yetenekler anlamında 
hem de mevcutta da oluşan 
sorunların çözümü ile alakalı 
ürün kendi gelişimini devam 
ettiriyor. Bu ürünler her ne kadar 

Planlarımızda olan video konferans 
platformunu pandemi süreci 
ile hızlandırıp önceliklendirerek 
hayata geçirdik ve şirket içi test 
ve kullanımına başladık. Ekim 
ayının başında da video konferans 
çözümümüzün ilk versiyonunu 
sahaya süreceğiz. Bu ilk versiyon 
hem bireylere hem de kurumlara 
hizmet edebiliyor olacak. Video 
konferans çözümü, kullanıcılara 
ücretsiz ama sınırlı toplantı 
deneyimleri sağlarken, ücretli 
versiyonda kişisel odalar ve sınırsız 
oda imkanı da verecek. Genel 
anlamda bu gibi çözümler her 
seferinde toplantılara farklı linkler 
veriyor. Örneğin, bir öğretmen ders 
verdiğinde öğrencilerine sürekli 
ayrı ayrı linkler göndermek zorunda 
kalıyor. Biz, kişisel odaları hayata 
geçirip kişinin kendi odasına 
katılımcıyı alabildiği ve sadece 
kullanıcının kendi sahip olduğu 
kişisel oda özelinde bireysel 
paketler sunmayı planlıyoruz. 
Video konferans çözümümüz 
ile kurumların ihtiyaçlarına 
yönelik çözümlerimiz de devreye 
girecek. Bulut üzerinden 
verdiğimiz çözümlere ek olarak, 
video konferansı da kurumsal 
müşterilerimize şirket içi bir çözüm 
olarak özelleştirilmiş ve kendi veri 
merkezleri içerisinde sunacağız.

Bunun haricinde ikinci bir konu 
ise, bu dönemde daha çok 
ihtiyacını hissettiğimiz kurumların 
bulut tabanlı bazı veri ihtiyaçları 
oldu. Aslında bunlar var olan 

bireysel odaklı başlamış olsa 
da birçok ürünümüzü son iki 
yıldan beri kurumların ihtiyacını 
da karşılayacak çözümler haline 
getirdik. Hatta birkaç tane önemli 
projeye de imza attık: BiP’in 
daha küçük ölçekli kurumların 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale 
getirilmesi, şu anda çalıştığımız 
video konferans çözümünün yine 
kurumların hem bulut tabanlı 
hem de şirket içi çözümler haline 
getirilmesi, lifebox’ın kurumların 
ihtiyacını sağlayacak bir depolama 
hizmeti haline getirilmesi, 
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de 
kalsın, kurumun verisi kendisinde 
kalsın” söylemiyle, ilgili kurumun 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
e-posta platformu oluşturmak 
gibi çalışmalar, kurumlar için 
yeni yeni ortaya koyduğumuz 
ve önümüzdeki dönemlerde de 
ortaya koyacağımız projeler.

Bu çerçevede 2021 
planlamalarınızı da 
anlatır mısınız?
Bu yıl içerisinde BiP bünyesindeki 
video konferans çözümünün son 
kullanıcı lansmanını yapacağız ama 
2021’de farklı platformlar üzerinde 
de bu çözümün devamlılığı 
gelecek. Onun haricinde, lifebox’ın 
kurumların ihtiyacını karşılayacak 
depolama çözümü 2021’de 
tanıtılacak. Aynı zamanda yeni 
alanlara da giriyoruz. Özellikle 
pandemi sürecinde, büyük ekran 
tarafında yoğun çalışmalarımız 
oldu. Önümüzdeki dönemde bu 
yönde atacağımız yeni adımları 
göreceksiniz. Keza geçtiğimiz 
günlerde tanıtımını yaptığımız 
Türkiye’de bir ilke imza atan TV+ 
Ready ürünümüz ile televizyon 
izleme keyfini her an her yerden 
yaşamayı mümkün hale getirdik. 
Önümüzdeki dönem için altını 
çizmek istediğim bir konu da oyun 
konusu. Turkcell olarak 2021 
itibarıyla, oyun alanında da çeşitli 
servisler sunmayı planlıyoruz. 
Oyun alanında birçok çalışma 
yürütüyoruz.

Her ne kadar bireysel 
odaklı başlamış olsa da 
birçok dijital servisimizi, 
kurumların ihtiyacını da 
karşılayacak çözümler 
haline getirdik
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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi 
Teknolojileri İş Adamları Derneği 
(MOBİSAD) Başkanı Mustafa 
Kemal Turnacı, mobil iletişim 
sektörüne 20 yılı aşkın süredir 
hizmet eden bir profesyonel... 
Geçen 20 yıl içerisinde, sektörün 
birçok farklı faaliyet alanında 
iştiraklerde bulunan Turnacı, 
“Tecrübe edinmemde büyük katkısı 
olan sektörüme, sorumluluğumu 
yerine getirmek amacıyla sektör 
STK’larında çeşitli görevler 
aldım.” diyor. 2018 yılı itibariyle 
ise MOBİSAD Başkanı olarak 
mobil iletişim sektörüne katkı 

sunmaya devam ediyor. Mustafa 
Kemal Turnacı’yla mobil iletişim 
sektörünün gelecek planlamalarını 
ve öne çıkan yeni konu başlıklarını 
konuştuk…

Oldukça hassas bir 
dönemden geçtik. 
Pandemi süreci pek 
çok sektörü etkiledi. 
Bu noktada STK’lara da 
önemli görevler düştü. 
Siz bu süreçte neler 
yaptınız?
Pandemi sürecinde MOBİSAD 
olarak sektör adına birçok önemli 

adım attık. Öncelikle içinde 
bulunduğumuz süreçte akıllardaki 
soru işaretini gidermek için bir 
danışma hattı oluşturduk. Bununla 
birlikte mobil uygulamamıza 
‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünü 
dahil ettik. Böylece hem 
danışma hattı hem de mobil 
uygulamamız üzerinden tüm 
sektör mensuplarının sorularına 
cevap veriyoruz. Ayrıca Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın koronavirüs salgını 
nedeniyle, firmaların mücbir sebep 
hükümlerinden faydalandırılması 
amacıyla hazırlanan Genel Tebliğ’de 
Perakende Ticaret ve Alışveriş 

Pandemi döneminde online kanalın ve ölçek ekonomisinin olumlu 
seyrettiğini söyleyen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Sektörel 
istihdamın büyük kısmını bayilerimiz oluşturuyor. Yapılan yatırımlarda 
geleneksel satış kanallarından vazgeçilmemeli, istihdam ve hizmet odaklı 
olmalıyız.” dedi.

Yatırımlarda geleneksel satış 
kanallarından vazgeçilmemeli!
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Mobil iletişimin 
ne kadar değerli 
olduğunu bu dönemde 
çokça hissettik. Bu 
süreçten sonra mobil 
iletişim sektörünün 
temsilcilerinin 
ajandalarında hangi 
konu başlıkları olacak?
Mobil iletişim sektörü 
dijitalleşmenin temelini oluşturan 
bir sektördür. Dijitalleşme ise 
ülkemizin gelişimi için hızla 
gidilmesi gereken bir yoldur. 
Salgın döneminde bir kez daha 
gördük ki, yakınlarımızla cep 
telefonlarımız ve mobil iletişim 
araçları sayesinde hasret giderdik, 
uzaktan çalışmanın verimini 
arttırarak ekonomimizin çarklarının 
dönmesinde önemli rol oynadık.

Bu bakış açısı ile sektör sorunlarını 
büyük bir gayretle gündeme 
taşımaya devam ediyoruz. Bu 
bağlamda önümüzdeki süreçte 
sektör temsilcilerinin ajandalarında 
şu konu başlıklarının olacağını 
düşünüyoruz;

*Sektörümüzün en büyük sorununu 
kuralsızlık olarak tanımlıyoruz. 
Kuralların oluşturulması ise 
özellikle sertifikasyon sistemini ve 
mesleki yeterlilik belgesini hayata 
geçirerek gerçekleşecektir.

Merkezleri grubu içerisindeki 
sektörlere telekomünikasyon 
sektörünün de dahil edilmesi 
için çalışmalar yürüttük. İçimizde 
bulunan sorumluluk duygusu 
ile üyemiz olan firmalara 
ve mensuplarımıza Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başlatmış 
olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
kampanyasına katılmaları 
konusunda çağrıda bulunduk. 
MOBİSAD dergimizin bir sayısının 
gelirlerini de yine Milli Dayanışma 
kampanyamıza bağışladık. 
Sektörümüzün, milletimizin 
yanında olduğunu bu vesile ile bir 
kez daha gördük.

Gerçekleştirdiğimiz online 
sohbetler ile birbirinden değerli 
ekonomist ve akademisyenler 
aracılığıyla sektöre farklı 
bakış açıları sunmaya çalıştık. 
Sektörümüzün paydaşları 
arasındaki talepleri ilgililere 
iletmede köprü vazifesi gördük. 
Sektörel gündemlerimizi 
ekonomide yaşanacak olası 
daralmaların önüne geçebilmek 
ve telafi edebilmek için ilgili 
bakanlıklarımıza taşıdık. MOBİSAD 
olarak pandemi sürecinde ve 
sonrasında, yoğun ve özverili 
çalışmalarımız ile üyelerimize 
ve sektörümüze katkı sunmaya 
devam ediyoruz.

*Sektörümüzün vergi ve taksit 
kısıtlamaları ile daralma yaşadığı 
bu günlerde sektörümüze en çok 
zarar veren konulardan biri de 
IMEI kopyalama konusu. Bu sorun 
çözüldüğünde ise vatandaşımız, 
devletimiz ve sektörümüz 
kazanacaktır. 

*Tüketici hakem heyetlerinde 
yaşanan aksaklıklar giderildiği 
takdirde gerek devlet 
kurumlarımızın gerekse de 
firmalarımızın üzerine yüklenen 
hantallıklar ortadan kaldırılacaktır. 
MOBİSAD olarak yukarıda 
sıraladığımız konular, 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu 
ve mobil iletişim ürünlerinin 
kullanımının müfredata girmesi 
gibi birçok konuda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

İletişim teknolojilerinin 
Türkiye pazarındaki 
geleceğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sektör olarak değerlendirdiğimizde, 
ülkemizde mobil iletişimin insanlar 
açısından vazgeçilmez bir hal 
aldığını görüyoruz. Günümüzde 
mobil servis hizmetlerinden 
yararlanan kullanıcı sayısı dünyada 
5 milyardan fazla hale geldi. Bu 
kullanıcıların internet servisinden 

Mobil iletişim 
araçları sayesinde 
yakınlarımızla 
hasret giderdik, 
uzaktan çalışmanın 
verimini artırarak 
ekonomimizin 
çarklarının 
dönmesinde önemli 
rol oynadık
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bayimiz bu durumdan olumsuz 
etkilendi. Bunun neticesinde 
binlerce KOBİ’mizi koruma altına 
alacak kararlar oldukça elzem bir 
hal almış durumdadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
başta olmak üzere tüm 
bakanlıklarımız ekonomimizi tüm 
yönleri ile ele alarak çözüm gayreti 
içindeler. Bu bakış açısı ile birçok 
önlem alındığı gibi paydaşlarımıza 
destek olacak kararların da 
alınacağına inanıyoruz.

Sizce, özellikle 
pandemi döneminden 
sonra sektörün yatırım 
planlamalarında 
değişimler olacak mı?
Pandemi döneminde online 
kanalın ve ölçek ekonomisinin 
olumlu bir şekilde etkilendiğini 
gördük. Ancak sektörel 
istihdamın büyük kısmını 
geleneksel satış kanalları yani 
bayilerimiz oluşturuyor. Ayrıca 
günümüzde sertifikasyon 
sistemi olmamasına rağmen 
operatörlerimiz kendi içinde 
regülasyonunu tamamlamış olan 
satış kanalları ile hizmet ediyor. 
Bayilerimiz de uzman personelleri 
ile vatandaşlarımıza verdiğimiz 
hizmet kalitesini arttırıyor. Haliyle, 
yapılan yatırımlarda online kanal 
ön planda gözükse bile satış 
kanallarından vazgeçilmemeli, 
istihdam ve hizmet odaklı 
olmalıyız.

Pandemi sürecinde 
mobil internet 
servislerinden 
yararlananların 
sayısında nasıl 
değişimler oldu? 
Elinizde buna dair 
rakamlar mevcut mu?
Vatandaşımızın COVID-19 
sürecinde mobil iletişime ilgisi 
arttı. Üniversitelerimizin yaptığı 
araştırmalar da bunu kanıtlıyor.

yararlanan kısmın ise 4,3 milyar 
civarında olduğunu görüyoruz. 
Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin özellikle artan nüfus ile 
beraber internet kullanımı ve mobil 
iletişim hizmetlerinden yararlanma 
oranları hızla yükseliyor. Türkiye’de 
yetişkinlerin yüzde 98’i cep 
telefonu kullanırken, bunların 
yüzde 77’si akıllı telefon kullanıyor. 
Günümüzün 9 saat 44 dakikasını 
ekranlara bakarak geçiriyoruz. 
Bunun 2 saat 48 dakikası ise 
sadece sosyal medyada geçiyor. 
Yüksek hızdaki ağların kurulması 
ile dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 71’inin mobil iletişim 
hizmetlerinden yararlanacağını 
öngörüyoruz. Bu yıl da mobil 
iletişimin öneminin arttığı bir yıl 
oluyor. 2019’u 17 milyon dolar 
ihracat rakamıyla tamamlayan 
sektörümüzün 2020’de 13 milyon 
dolar civarında bir ihracat rakamına 
ulaşacağını düşünüyoruz.

Pandemi ile birlikte cep telefonu 
piyasasında trafik ciddi oranda 
düşmüş vaziyette. Stok eritme 
hızımız 5-6 haftadan maalesef 
13-15 haftalara çıktı. Bu tabloda 
mevcut trafik online kanala yöneldi. 
Şu anda sektörel istihdamın 
yüzde 80-90 aralığını sağlayan 
ve kesintisiz iletişimi sunmak 
amacıyla sağlıklarını riske atarak 
hizmet veren 20 bin civarındaki 

Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı 
araştırmaya göre;
• Evde kalınan süre zarfında cep 
telefonu kullanımının kadınlarda 
yüzde 42.7, erkeklerde ise yüzde 
52.8 arttı.
• Salgın öncesi dönemle 
kıyaslandığında video konferans 
uygulamaları ile görüşmeler yapan 
kişilerin sayısı yüzde 270’den fazla 
artış gösterdi. Video konferans 
uygulamalarını en fazla kullanan 
yaş grubu ise 18-24 oldu.
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin araştırmasına 
göre ise;
• Salgın öncesinde 3 saat olan 
sosyal medya kullanım süresi 
pandemi günlerinde 5 saati geçti.
• Kullanıcıların yüzde 52’sinin 
de sosyal medya kullanım 
alışkanlıklarının değiştiği belirlendi.
• Araştırmaya katılanların yüzde 
44’ü sosyal medyayı eğlenmek 
için kullanırken yüzde 31’i bilgi 
edinmek, yüzde 10’u öğrenme 
sürecini desteklemek, yüzde 8’i 
sosyalleşmeye katkı sağlamak ve 
yüzde 7’si de diğer amaçlar için 
kullanıldığını belirtti.

2021 yılında 
planlarınızda bir 
değişiklik oldu mu? 
Süreç sizin açınızdan 
nasıl işleyecek?
2020 yılında başladığımız 
teşkilatlanma yapımızı 2021’de 
hayata geçirerek tüm şehirleri 
kapsayan ve sektörün gelişimi 
için hizmet eden bir yapı ile 
gündem maddelerimizi çok daha 
verimli bir şekilde belirleyeceğiz. 
Bununla birlikte üniversiteler ile 
sektörel raporlar düzenlemeye 
devam edeceğiz. Tüm paydaşların 
ortak sesini oluşturarak sektör 
ile ilgili kurumlar arasında köprü 
oluşturacağız. Kısacası 2021’de de 
asıl amacımız olan mobil iletişim 
sektörünün ülkemize olan katkısını 
artırmak için çalışacağız.

2021 yılında tüm 
şehirleri kapsayan 
ve sektörün 
gelişimi için 
hizmet eden bir 
yapı ile gündem 
maddelerimizi 
çok daha verimli 
bir şekilde 
belirleyeceğiz
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Mehmet İLEM’i ve 
SADELABS’ı yakından 
tanımak isteriz...
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliğinden 
2007 yılında mezun oldum. Aynı 
yıl İzmir Teknopark’ta yer almaya 
hak kazanarak SADE Teknoloji’yi 
bir kuluçka girişimi olarak kurduk. 
Takip eden yıllarda IoT çözümleri 
özelinde patentli çözümler 
geliştirdik. Startup Boothcamp 
Barselona, Endeavor ScaleUp, 
TİM TEB Girişim Evi Level Up 
programlarında yer aldım. SADETEK 
A.Ş. ve UNIVERASADE EUROPE BV 
firmalarında da kurucu ortak olarak 
bulundum.

SADELABS yenilikçi ürün ve 
hizmetler oluşturmak için kablosuz 
ağ teknolojilerini kullanarak 
makineler arası iletişim (M2M) 
ve nesnelerin interneti (IoT) 
uygulamaları ile müşterilerin 
dijital dönüşümlerine destek 

oluyor. İş süreçlerinin her anında 
“sade” likten ilham alan interaktif 
teknolojiyi kullanarak akıllı ürünler, 
sensörler, ekipmanlar, hizmetler ve 
çözümler üretiyoruz. SADELABS’ın 
temellerinin atıldığı 2007 
yılından günümüze kadar geçen 
süreçte, ulusal ve uluslararası 
arenada kurduğumuz her ilişki; 
sade, yenilikçi ve dijital bir fikir 
alışverişine dayanıyor.

SADELABS, geliştirdiği donanım 
ve yazılım çözümleri ile üretim, 
enerji, sağlık, perakende, 
otomotiv, hizmet, turizm başta 
olmak üzere farklı sektörler 
için izleme, takip, uzaktan 
ölçüm ve bunlarla bağlantılı 
entegre uygulamalar sunuyor. 
Bu uygulamalar, işletmelerin 
daha az enerji ile daha az zaman 
harcayarak, nitelikli iş yapabilme 
potansiyellerini artırıyor ve dijital, 
izlenebilirliği yüksek, kalite ve 
verim artışına olanak sağlayıp kâr 

maksimizasyonlarını üst düzeye 
çıkarmalarına yardımcı oluyor. 

Geliştirdiğiniz 
çözümlerde ne tür 
yenilikçi teknolojileri 
kullanıyorsunuz?
SADE Teknoloji A.Ş.’nin DEPARK 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki 
Ar-Ge biriminde geliştirilen, ulusal 
ve uluslararası pazarlarda yer alan 
çözümleri içerisinde hem yeni 
teknolojileri hem de uzmanlaştığı 
diğer teknolojiler kullanılıyor. Bunlar; 
Bluetooth 5, NB-IoT, LTE, LoRa, 
GSM, Wi-Fi, GPS, UWB gibi kablosuz 
bağlantı teknolojileri kapsıyor. Ayrıca 
geliştirdiğimiz çözümlerde yeni nesil 
kablosuz haberleşme ve sensör 
teknolojilerinin yanı sıra, Python, 
React, React Native, Angular, Node.
js gibi teknolojileri kullanarak, mobil 
ve bulut tabanlı çözümler üretiyoruz. 
Ayrıca makine öğrenmesi ve yapay 
zekâ tabanlı uygulamalar ile yenilikçi 
çözümler sunuyoruz. 

Ulusal ve uluslararası pazarlarda sundukları çözümler ile firmaların dünya 
pazarında daha rekabetçi olmasına katkı sağladıklarını söyleyen SADE 
TEKNOLOJİ A.Ş.’nin CEO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet İlem, “Turkcell IoT 
Platform ihtiyaç duyulan tüm yenilikçi araçları bünyesinde barındırarak 
entegre hizmetler sunuyor.” dedi.

Turkcell IoT 
Platform ile 
kurumsal 
müşterilere 
uçtan uca hizmet 
sunabiliyoruz!
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Gerçek Zamanlı Konum Belirleme 
Sistemi (RTLS) çözümlerimiz 
tersaneler, fabrikalar, iş merkezleri 
gibi büyük tesislerin yönetiminde 
aktif olarak rol alıyor. Türkiye’nin en 
büyük tersanelerinden biri devreye 
aldığımız sistem sayesinde, 3 bin 
500’ün üzerinde personelin anlık 
olarak tesis içerisindeki konumunu, 
verimlilik ölçümünü ve olası iş 
kazası durumlarının anlık tespitini 
yapıp alarm sistemini tetikleyerek 
süreçlerini dijitalleştirdi.

Ayrıca, güncel konuların başında 
gelen, salgın sürecinde iş yaşamını 
kesintisiz bir biçimde sürdürebilmek 
için işletmelerde filyasyon çalışması 
yapmaya yarayan sosyal mesafe 
ihlal çözümü de bu süreçte hızla 
geliştirildi ve kullanıma sunuldu. 
Çözüm, giyilebilir cihaz sayesinde 
ihlal durumunda kişileri sesli, görsel 
ve titreşimle uyarırken etkileşim 
bilgilerini de kaydediyor ve bu 
kayıtları gateway yardımıyla bulut 
platformuna senkronize ediyor. 

Turkcell IoT Platform 
ile SADELABS iş birliği 
kurumunuza ne gibi 
kolaylıklar sağladı? 
Turkcell IoT Platformu üzerinde 
geliştirilen çözümler ile kurumsal 
müşterilere uçtan uca Turkcell 
altyapısı ile hizmet sunabiliyoruz. 
SADELABS ve Turkcell gelişmiş IoT 
Platform uygulamaları sayesinde 
süreç iyileştirme, gelirleri artırma 
ve maliyetleri düşürme konularında 
müşterilerine değer oluşturuyor. 
Diğer taraftan, IoT uygulamaları 
alanında ihtiyaç duyulan tüm 
yenilikçi araçları bünyesinde 
barındırarak entegre hizmetler 
sunuyor. 

Türkiye’nin uluslararası IoT şirketi 
olarak yenilikçi teknolojilerin 
paralelinde ürünler geliştiren 
SADELABS’ın Turkcell ile yaptığı bu 
değerli iş birliği, müşterilerimizin 
verimlilik ve büyüme stratejilerinde 
kilit rol oynuyor. Turkcell ile 
birincil önceliğimiz, her zaman 

Kullandığınız 
teknolojiler sayesinde 
başarı gösterdiğiniz 
projelerinizden 
bahseder misiniz?
2016 yılında Barselona’da 
düzenlenen IoT/M2M Heroes 
organizasyonunda Bluetooth 
Low Energy tabanlı modüler IoT 
çözümümüz ile Akıllı Şehirler 
kategorisinde yüzlerce çözüm 
arasından finalist olma başarısı 
gösterdik. SADELABS’ın Türkiye’de 
ve yurtdışında uzun yıllardır 
başarı ile kullanılmakta olan 
ve gelişen teknolojiye paralel 
olarak güncellenerek Bluetooth 
5, NB-IoT, LTE gibi teknolojiler ile 
farklı sektörlerden kullanıcılarına 
hizmet vermeyi sürdüren Soğuk 
Zincir İzleme Sistemi, günümüzde 
20’nin üzerinde ülkede kullanılıyor. 
Farkı bir kullanım alanı olarak da 
soğuk zincir izleme çözümümüz 
sayesinde bir beyaz eşya üreticisi, 
servis operasyonlarında arıza 
tespiti yapabilmek için gereken 
ziyaret sayısını yarı yarıya azalttı.

Araç takibi ile başlayan ve 
günümüzde endüstriyel alanlarda 
kullanılan tüm ekipmanlara 
uygulanmakta olan Mobil 
Takip Sistemleri, havalimanı 
yer hizmetlerinden şehir içi 
ve şehirlerarası toplu taşıma 
hizmetlerine, otomotiv üreticilerinin 
operasyonel süreçlerinden iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
kadar birçok alanda başarılı 
bir biçimde kullanılıyor. Bu 
noktada bir jant üreticisi, devreye 
aldığımız endüstriyel ekipman 
takip çözümümüz üzerinden 
ulaştığı anlık ve vardiya bazındaki 
kullanım istatistikleri sayesinde 
operasyonlarında ihtiyaç duyduğu 
forklift sayısını yüzde 20 oranında 
düşürmeyi başardı.

Kapalı ya da açık alanlarda 
kullanılan personel ve/veya 
demirbaş için konum takibi, 
hareket/darbe tespiti ve verimlilik 
ölçümü gibi uygulamalar için 

müşterilerine değer katacak 
uygun çözüm ve ürünler sunmak. 
Turkcell ve SADELABS entegre IoT 
hizmetleri, bağlantılı tüm varlıkları 
altyapı yatırımı yapmadan tek 
noktadan yönetme, veri depolama, 
veri işleme, cihazlardan alınan 
verileri iş emirlerine dönüştürme, 
gerçek zamanlı olarak diğer 
uygulamalar ile entegre olma 
gibi özelliklere sahip. Bu temel 
özellikler sayesinde iş ve 
operasyonel süreçlerde avantajlı 
çözümler üretilebiliyor, kurumsal 
uygulamalar geliştirilebiliyor ve yeni 
teknolojilerle entegrasyona olanak 
sağlayabiliyoruz. 

Turkcell IoT platform sayesinde 
geliştirdiğimiz uygulamanın 
görselleştirilmesi noktasında 
gruplama altyapısı, cihaz yönetimi, 
alarmlar gibi genel modüllerde 
halihazırda var olan modülleri 
kullandığımız için uygulama 
katmanına daha fazla odaklanma 
fırsatımız oldu. Platformun 
sunmuş olduğu hazır güvenlik 
bileşenleri sayesinde ekstra 
bir geliştirme yapmadan cihaz 
bulut haberleşmesi, uygulama 
barındırma ve uygulama kullanıcısı 
için ihtiyaç duyulan güvenlik 
katmanlarını doğrudan kullandık. 
Bu da geliştirme sürecini 
hızlandıran diğer bir etmen oldu. 
Kullanıcı oluşturma, yetkilendirme 
ve yönetme konusunda da 
platformun sağladığı altyapı 
sayesinde, kapsamlı bir kullanıcı 
yönetimi sağladık. Bunlara ek 
olarak, platform tarafından 
sağlanan “Smart Rules” modülü ile 
uygulamanın alarm etkileşimini son 
kullanıcı için kapsamlı bir biçimde 
sunabildik.

Turkcell Dijital İş Servisleri’nin 
ve SADELABS`ın iş ortaklığıyla, 
işletmelerin iş süreçlerinin 
dijitalleştirilmesi ve yeni iş 
modellerinin doğması mümkün 
oluyor ve bu da firmalarımızın 
dünya pazarında daha rekabetçi 
olmasına katkı sağlıyor.
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Heyecanlı, hedefleri olan ve 
başarılı bir girişimci Emre 
Danacı... ‘Dostum’ dediği Erdi 
Yerebasmaz ile kurdukları 
girişimlerle 2012 yılından bu 
yana hem çok keyifli hem de 
son derece değerli bir çalışmaya 
imza atıyorlar. Girişimleriyle, 
hem sosyal sorumluluk alanında 

deyim yerindeyse ‘çorbaya tuz 
oluyorlar’ hem de STK’ların 
dijitalleşmesi ve kaynak 
geliştirmesi için destek veriyorlar. 
Üstelik, tüm alkış ve tebrikleri iş 
birliği içerisinde oldukları STK’lar 
için ter döken profesyonel 
çalışanlara, gönüllülere ve 
gönüllü bağışçılara armağan 

edecek kadar da mütevazı 
davranıyorlar. 

Yuvarla ve Fonzip Kurucu Ortağı 
Emre Danacı, bize bu kıymetli 
yolculuklarının hikayesini 
anlatırken, projelerinin devam 
edebilmesi için gereken kolektif 
duruşun önemini vurguluyor... 

Sosyal sorumluluk alanında önemli çalışmalara imza atan Yuvarla ve 
Fonzip’in Kurucu Ortağı Emre Danacı, “Fonzip yüzlerce STK için şu anda 
1,1 milyon kişinin yönetildiği 100 milyon TL’den fazla bağış, aidat ve 
etkinlik gelirinin STK’lara aktarıldığı bir girişim. Yuvarla’nın geleceği de 
kolektif bir duruş ve destek gerektiriyor.” diyor.

Çevre ve toplum için Yuvarla’yıp 
Fonzip ile STK’ların dijitalleşmesine 
destek oluyorlar 

Emre Danacı Erdi Yerebasmaz
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kuruluşlarının dijitalleşmesi ve 
kaynak geliştirmeleri için “*tech 
for good” (*iyilik için teknoloji) 
sloganıyla çalışıyoruz.

Yuvarla.com çok 
değerli bir sosyal 
girişim. Fikir nasıl 
ortaya çıktı, hikayesini 
anlatır mısınız? Dahası, 
2014 yılında kurulduğu 
günden bu yana 
neler değişti, neleri 
değiştirdi? 
Aslında “Yuvarla” mantığı 
uzun zamandır kullanılıyor. 
Ödemelerdeki kartlı devrimden 
önce mağazalarda, kasa 
yanlarında duran bağış 
kumbaralarının günümüze 
uyarlanmış hali diyebiliriz. Plastik 
kartların kullanımı ve online 
alışveriş ile bu kumbaralar işlevini 
yitirmeye başlamıştı ki ülkemizde 
“Yuvarla” girişimi ortaya çıktı. 
Para üstü olarak verilecek metal 
paraların, seçilen bir kuruma 
aracısız olarak bağışlanmasını 
mümkün kılıyoruz.

Sizi aslında yakından 
tanıyoruz; ancak 
okuyucularımız için 
kendinizi bir kez daha 
tanıtır mısınız?
Yuvarla sosyal girişimi ve 
Fonzip’in kurucu ortağıyım. En 
yakın dostum Erdi Yerebasmaz 
ile kurduğumuz bu girişimlerle 
2012’den beri sivil toplum 

2014 yılında, başta Morhipo 
olmak üzere Boyner grubu 
markaları, Gittigidiyor ve Biletix’le 
çalışmalar yaparak online 
alışverişleri Yuvarla’maya başladık. 
Sonrasında farklı ulusal ve 
global markaların online alışveriş 
sitelerine konulan kutucuklarla 
projemiz büyüdü. Kullanıcılara 
ödeme sırasında örneğin “78.90 
TL olan harcamanızı 79 TL 
yuvarlamak ve aradaki farkı bir 
kuruma bağışlamak ister misiniz?” 
diye soruyorduk. 
Sonrasında yine e-ticaret 
kanallarındaki büyük bir değişim 
ile mobil servisler fazlasıyla öne 
çıktı, kanallar çeşitlendi. Biz 
de bu yapıya uyum sağlamak 
için çok zorlu bir ikna ve 
sonrasında operasyon isteyen 
e-ticaret entegrasyonları yerine 
daha büyük bir hayal kurduk: 
Neden kartlı ve küsuratlı 
tüm harcamaları iyilik için 
yuvarlayamıyorduk?

Bunun üzerine Yuvarla önemli bir 
değişimle şimdiki haline geldi. 
Yuvarla’ya bir kez kayıt olan 

2014 yılında, başta 
Morhipo olmak 
üzere Boyner 
grubu markaları, 
Gittigidiyor ve Biletix’le 
çalışmalar yaparak 
online alışverişleri 
Yuvarla’maya başladık. 
Sonrasında farklı 
ulusal ve global 
markaların online 
alışveriş sitelerine 
konulan kutucuklarla 
projemiz büyüdü
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kolay ve finansal olarak uygun bir 
bağış deneyimi sağlarken Fonzip 
ise sivil toplum kuruluşlarını 
dijitalleştirmek için çalışıyor.

Pandemi sürecinde her 
iki platform tarafında 
neler yaptınız? Bu 
süreçte çalışmalarınız, 
sürece destekleriniz 
nasıl oldu?
Bağış işlemini tetikleyecek kart 
işlemleri, fizikselden daha çok 
online ortama taşındığı için 
Yuvarla pandemiden pek fazla 
etkilenmedi ve kuruşların bağışa 
dönmesinde bir sorun yaşanmadı.

Fonzip tarafında, başta Ahbap 
Platformu olmak üzere çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarının birçok 
dayanışma kampanyası başarıyla 
yürütüldü. Fonzip olarak bizim 
de bu kampanyaların altyapı 
sağlayıcısı olarak sürece dolaylı 
bir katkımız oldu. Fakat neticede 
biz bir yazılım şirketiyiz. Bu 
nedenle tüm alkış ve tebrikleri 
iş birliği içerisinde olduğumuz 
STK’lar için ter döken profesyonel 
çalışanlara, gönüllülere ve en 
önemlisi yüce gönüllü bağışçılara 
armağan ediyoruz.

Devam eden süreç ve 
yeni normal için de 
çalışmalarınız olacak 
mı?
Yuvarla tüm çabalarımıza 
rağmen henüz yeterli büyüklüğe 
ulaşmış değil. İstatistiki olarak 
Yuvarla’ya kayıt olan kişilerin 
yarısı kart bankaları Yuvarla’ya 
destek vermediği için uygulamayı 
kullanamıyor. Bu durum yüzünden 
geniş kitlelerle ne yazık ki iletişim 
kuramıyoruz. Yuvarla’nın geleceği, 
çevresel ve toplumsal sorunlara 
karşı verilen mücadelede kolektif 
bir duruş gerektiriyor. Diğer özel 
ve kamu bankalarının desteğiyle 
Yuvarla’nın devam edebilmesi çok 
önemli.

kullanıcıların tüm harcamalarını 
otomatik olarak yuvarlayan veya 
her işlemde kendilerine sorulan 
bir modele geçtik. Model şu anda 
5 adet özel bankanın kartlarıyla 
çalışıyor. Yuvarla için, kurucuları 
dışında bu 5 banka ile yaratılan 
ve Bankalararası Kart Merkezi 
tarafından desteklenen kolektif 
bir sosyal girişim diyebiliriz.

Fonzip ile Yuvarla.com 
arasında neler farklı, 
iki girişimin işleyişini 
anlatır mısınız? 
Yuvarla bir sosyal girişim ve 
yapısal olarak sosyal sorumluluk 
projesine yakın, sponsorluk 
dışında bir geliri yok. Arka arkaya 
5 yıldır Yuvarla’nın faaliyetlerini 
sürdürmesi için sponsor olan 
Bankalararası Kart Merkezi ve 
BKM Ekspress ile yolculuğumuza 
devam ediyoruz.

Fonzip ise 2016 yılında 
Yuvarla’nın girişimcileri olarak 
hem kendimizi finanse eden hem 
de yine sivil toplum alanında 
faaliyet gösteren bir SaaS yazılım 
girişimi. Yüzlerce STK için şu anda 
1,1 milyon kişinin yönetildiği 
100 milyon TL’den fazla bağış, 
aidat ve etkinlik gelirinin STK’lara 
aktarıldığı, kısaca STK’ların üye, 
aidat ve bağış altyapısı diyebiliriz. 
Yuvarla son kullanıcılara çok 

Ne yazık ki çocukluk çağı 
kanserlerinden kadına şiddete, 
tehdit altındaki doğal yaşamdan 
insani yardım ve en önemlisi 
nitelikli eğitim konularında 
faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının, Yuvarla modeli 
ile desteklenmesi için ben 
ve ortağımdan daha fazlası, 
en açık deyişle bankaların 
kolektif bir desteği gerekiyor. 
Burada Paycell’in de ailemize 
katılarak mücadelemize destek 
olmasından memnuniyet duyarız.

Türkiye koşullarında 
girişimcilik noktasında 
sizi zorlayan etkenler 
var mı?
Ülkemizde sahip olduğumuz 
kültürün birçok güzelliği var; 
fakat kolektif çalışma kültürünün 
eksik olduğunu düşünüyoruz. 
Bu en büyük ve düzeltilmesi 
en zor olan eksiğimiz ve bizi de 
elbette zorluyor. Herkesin örnek 
gösterdiği Silikon Vadisi’nden 
çıkan girişimler, diğer birçok 
girişimin ürününü kullanıyor 
ve tanıtıyor. Baktığınızda 
hepsi bir yazılım şirketi ve 
“her şeyi kendimiz kodlarız” 
yaklaşımından çok uzaktalar. Dev 
şirketler girişimlerin ürünlerini 
kullanmadıkça, bir girişimi 
satın almak yerine daha fazla 
para harcayıp onlarla rekabet 
edip öldürmeye çalıştıkça bu 
topraklardan global ölçekte bir 
hizmet çıkması maalesef çok güç.

Sizin gibi özellikle çok 
kıymetli olan sosyal 
sorumluluk alanında 
girişim planlayanlara 
tavsiyeleriniz neler 
olacak? 
Yukarıda bahsettiğim 
olumsuzluklardan etkilenmemek 
adına, sosyal fayda amaçlı da 
olsa girişime global ölçekte 
başlamanın çok daha iyi olacağını 
düşünüyorum.

Yuvarla son 
kullanıcılara çok 
kolay ve finansal 
olarak uygun bir bağış 
deneyimi sağlarken 
Fonzip ise sivil 
toplum kuruluşlarını 
dijitalleştirmek için 
çalışıyor
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Pandemi sürecinde iş ve eğitim 
sektörlerini şüphesiz video 
konferans çözümleri ayaktta 
tuttu. Öyle ki iş dünyası, yaklaşık 
5 yıllık dijital dönüşüm planlarını 
birkaç ay içerisinde hayata 
geçirdi, operasyonlarına uzaktan 
çalışma sistemleriyle devam etti. 
Eğitim kurumları da öğrencilerin 
öğrenim süreçlerini video 
konferans çözümleriyle sürdürdü. 
Pandemiyle mücadele devam 
ederken Twitter, Facebook, Google 
ve Fransız otomotiv üreticisi PSA 
GROUP gibi şirketler uzaktan 
çalışmanın kısmi koşullarda 
devamlılığına ya da kalıcılığına 
dair önemli kararlar aldı. Öte 
yandan eğitim sektöründe de 
uzaktan eğitimin, yeni normalin 
bir parçası olacağına dair sinyaller 

verildi. Dünyada pek çok eğitim 
kurumu gibi Milli Eğitim Bakanlığı 
da COVID-19 tehdidi ortadan 
kalktıktan sonra uzaktan eğitimi, 
örgün eğitimin bir parçası haline 
getirme planlarını paylaştı.

Uzaktan çalışma ve eğitimin 
üretkenliği artırması, öğrencilerin 
yeteneklerini ortaya çıkarabileceği 
daha fazla vakte sahip olması ve 
maliyet açısından da sunduğu 
faydalar göz önüne alınınca, 
küresel video konferans pazarının 
2024 yılında 9,55 milyar dolara 
ulaşması tahmin ediliyor. Bağlı 
IoT cihazlarının yükselen trendi, 
bulut tabanlı çözümlerin artan 
benimsenmesi, genişleyen 
şehirleşme ve artan tüketici 
elektroniği penetrasyonu gibi 

faktörlerin de pazarı yönlendirmesi 
bekleniyor.

Üretkenlik ve maliyet 
tasarrufu, şirketlerin 
rekabet avantajını 
kolaylaştırıyor
Video konferans çözümleri, 
işletmelere sayısız fırsat sunuyor. 
Departmanlar ve lokasyonlar 
arasında iş birliği yapmak, iş 
adaylarıyla görüşmek veya 
tedarikçileri yönetmek olsun, 
bu teknoloji her yönüyle verimli, 
uygun maliyetli ve ölçeklenebilir 
imkanlar sağlıyor. İşe gidip gelme 
süresinin ortadan kalkması, 
video konferansın zaman ve 
verimlilik açısından en belirgin 
faydaları arasında yer alıyor. Öyle 
ki Virginia’daki George Mason 

video konferans çözümleriyle yakınlaşıyor
İş dünyası ve eğitim sektörü, pandemi sonrasında süreçlerin uzaktan 
devamlılığı konusunda kararlı. Bu yönelim video konferans çözümlerinin 
kalıcılığına da ışık tutuyor.

Uzaktan sürdürülen “hayatlar”



EKİM 2020 - İŞTE TEKNOLOJİANALİZ30 

katılım oranlarını artırmakla 
kalmıyor, katılımcı olmayanlar 
için görüşmeyi kaydedebilen 
esneklikler de sunuyor. Video 
konferans görüşmelerinin 
başlangıç ve bitiş saatlerinin 
genellikle önceden belirlenmiş 
olması da toplantının daha 
üretken geçmesini mümkün 
kılıyor. Çalışan motivasyonu 
noktasında video konferansın 
sunduğu hareketlilik ve esneklik, 
iş günleri üzerinde daha fazla 
kontrol sağlıyor ve bu da çalışan 
sadakatine yol açıyor.

Tüm bu avantajlar bir arada 
düşünüldüğünde, video 
konferansın işletmelere güçlü 
bir rekabet avantajı sağladığını 
söylemek de mümkün. Daha 
düşük maliyetler, artan ekip birliği 
ve daha verimli toplantılarla, 
mevcut görevlerin çoğu 
düzenlenebiliyor ve aynı zamanda 
iş birlikleri artıyor.

Uzaktan eğitimi 
desteklemek için BT 
yatırımları artacak
Eğitim sektörü, teknolojinin 
benimsenmesinde diğer birçok 
sektörü geride bıraktı. Okulların 
daha verimli eğitim sunma ve 
zamanla daha teknoloji destekli 
olma hedefleri, COVID-19 sonucu 

Üniversitesi öğrencileri tarafından 
yürütülen bir araştırma, bir saat 
uzaklıktaki toplantı için yolda 
geçen sürenin 1.000 saatlik web 
konferansına eşdeğer elektrik 
gücü kullandığını buldu. Öte 
yandan iş seyahatleri sadece 
zaman alıcı değil, aynı zamanda 
masraflıdır. İnsanlar genellikle 
iş eğitimleri, konferans ve iş 
toplantıları için büyük mesafeler 
kat ediyor fakat tüm bunları video 
konferans yoluyla gerçekleştirmek 
artık öncelik haline geliyor. 
Şirketler iş seyahatine ayrılan 
bütçeleri, diğer iş önceliklerinde 
kullanmayı daha efektif bir 
seçenek olarak görüyor.

Video konferans, lokasyon olarak 
birbirinden ayrılan ekipler arası 
iletişimin de etkili bir çözümü 
haline geliyor. Düzenli toplantılar 
ya da anlık kontroller için ekipler, 
video konferans yoluyla büyük 
mesafeleri ortadan kaldırıyor. 
E-posta göndermek ve yanıt 
beklemek yerine video konferans 
görüşmeleri, ekran paylaşma 
işleviyle projelerin devam 
etmesine de kolaylık sağlıyor. 
Ek olarak, yoğun programları 
koordine etmek ve çalışanları 
yüz yüze toplantılar için bir 
araya getirmenin zorluğu, bu 
çözümler sayesinde toplantı 

uzaktan eğitime geçiş ile bu eğilimi 
hızlandırdı. Eğitimi modernize 
etmek ve öğrencilerin katılımını 
artırmak için çevrimiçi araçların ve 
dijital medyanın uygulanmasında 
önemli bir artış oldu.

Eğitimde yenilikçiliğin en büyük itici 
güçlerinden olan uzaktan eğitimi 
kolaylaştırma ihtiyacı sonucunda, 
küresel e-Eğitim pazarının 2022 
yılına kadar 243 milyar doları 
aşacağı tahmin ediliyor. Çevrimiçi 
olarak gerçekleşen derslerdeki 
artış ise video konferans araçlarının 
ve video platformu sağlayıcılarının, 
üniversitelere ve öğrencilere eski 
eğitim modellerine eklemeler 
ve yeni alternatifler olarak çok 
sayıda seçenek sunmasına ortam 
hazırlıyor.

Pandemi öncesinde de eğitim 
sektöründe kullanılan dijital 
çözümler, öğrencilere bilgileri 
daha iyi tutmalarına yardımcı 
olacak ilgi çekici ve daha 
erişilebilir materyaller sağlamaya 
yardımcı oluyordu. Önceden 
kaydedilmiş videoların dersler 
sırasında kullanılmasıyla 
başlayan süreç, şimdi tamamen 
video konferans platformları 
ile güçlendirilen canlı derslere 
dönüştü. Diğer taraftan, COVID-19 
nedeniyle üniversite yöneticileri, 
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olan öğrenciler için altyazı ve 
transkripsiyon unsurlarının da 
kullanılabilmesidir. Her öğrenci 
tarafından kullanılabilen bu 
özellikler, yapay zeka gibi araçlarla 
canlı videolarda gerçek zamanlı 
altyazılar üretebiliyor. Öte yandan, 
videoların tekrar izlenebilme 
imkanı, öğrencilere ve eğitmenlere 
videonun tamamını yeniden 
izlemeye gerek kalmadan hızlı bir 
şekilde ilgili konuları bulmasına 
yardımcı oluyor. Video konferans 
sağlayıcıları ve platformları, 
katılımı gösterme yetenekleriyle 
öğretmenlerin, derslerine 
kimlerin canlı olarak katıldığını, 
kayıtlı dersleri kimin izlediğini 
ve öğrencilerin, dersleri hangi 
yönleriyle tükettiklerine ilişkin 
verileri kolayca görebiliyor.

Video konferans 
çözümleri kalıcı olacak 
mı?
2008’den 2018 yılına kadar geçen 
süre boyunca, uzaktan çalışan 
insan sayısı yüzde 741 oranında 
arttı. Buna rağmen, COVID-19 
öncesinde bu sayının sadece 
yüzde 30 olduğu bildirildi. 17 
Şubat ve 14 Haziran arasında 
video konferans yazılım şirketleri, 

sosyal mesafeye kuralları ve 
eğitimin uzaktan devam etmesi 
için giderek video konferans 
platformlarını benimsiyor ve 
gerekli altyapı için BT yatırımlarını 
artırmayı hedefliyor.

Video konferans platformları, 
küresel bilgi alışverişini de 
kolaylaştırıyor. Bu fırsat, bireylerin 
birbirleriyle etkileşim kurabildiği 
forumlar yaratıyor. Aynı zamanda, 
soru-cevap gibi yetenekler ile 
öğrenciler, tam etkileşimli bir 
deneyim için dersler sırasında 
sesli katılım ve yorumlarla katkıda 
bulunabiliyor. Hem çevrimiçi hem 
de çevrimdışı modeller için video 
konferans çözümlerini eğitimde 
kullanmanın birçok ek avantajı 
var. Bazı video platformları, 
öğrencilere aralarından seçim 
yapabilecekleri video kaynak 
kütüphanesi sunuyor. Bu özellik, 
öğrencilerin kendi öğrenme 
deneyimlerini kişiselleştirmelerine 
ve öğrencilerin kişisel olarak 
en ilginç buldukları öğelere 
odaklanmalarına olanak tanıyor.

Eğitimde video konferans 
çözümlerinin en büyük avantajı 
kuşkusuz işitme kaybı gibi engeli 

platformların kullanımında yüzde 
894 ila yüzde 6774 artış gördü.

Sosyal mesafe kurallarının uzun 
bir süre daha devam edeceği 
baz alındığında, uzmanlara göre 
yakın dönemde pandemi öncesi 
dünyaya dönmek pek olası 
değil. Kaldı ki, pandemi öncesi 
bile esnek çalışma, daha iyi bir 
iş-yaşam dengesi arayan birçok 
çalışan ile ivme kazanıyordu. 
Şirketler de en iyi yetenekleri işe 
almak ve elde tutmak için daha 
esnek çalışma uygulamalarına 
duyulan ihtiyacın farkındaydı. 
Uzmanlar, sosyal mesafe 
kurallarının devam etmesine ek 
olarak, hem çalışan verimliliği 
hem şirket tasarrufu hem de orta 
ve uzun vadede yurtiçi-yurtdışı 
seyahat kısıtlamaları sebebiyle, 
video konferans çözümlerinin 
kalıcı olacağını vurguluyor. 

Uzaktan sürdürülen iş ve eğitim 
hayatındaki hareketliliğinin salgın 
sonrasında da yaygınlaşması 
öngörüldüğünden, bulut tabanlı 
görüntülü/sesli konferans ve iş 
birliği araçlarına olan talep de 
uzun vadede güçlü kalacak.
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Pandemi döneminde 
e-ticaret pazarı iki kat 
büyüdü
Tüm dünyada COVID-19 etkileri 
devam ederken uzaktan 
sürdürülen yaşam tarzı, salgından 
korunmak için en güvenli 
önlemlerden biri haline geliyor. 
COVID-19’un e-ticaret üzerindeki 
faktörü ise dünya çapında 
e-ticaret işletmelerinin muazzam 
büyümesine yol açan çevrimiçi ve 
sanal alışveriş talebinin artmasıyla 
sonuçlandı.

Pandemiden önce insanlar, her 
türlü işletmeyle etkileşimde 
bulunmakta ve hareket etmekte 
özgürdüler. Bu nedenle e-ticaret 
pazarı, günümüzde olduğu kadar 
trend değildi. Salgından etkilenme 
ve hayati korku, insanları bu 
dönemde çevrimiçi alışveriş 

yapmaya teşvik etti ve bu da 
çevrimiçi alışverişte büyük bir 
hareketliliğe neden oldu.

Digital Commerce 360 
araştırmasına göre çevrimiçi 
harcama, 2020’nin ilk altı ayında, 
geçen yıla göre 60,42 milyar dolar 
ile yüzde 30,1 artarak toplam 
347,26 milyar dolara ulaştı. 
e-ticaret satışları 2018 yılından 
2019 yılına kadar sadece yüzde 
12,7 artış göstermişti.

Müşterilerin yarısından fazlasının 
sosyal mesafe kurallarına uymaya 
çalışması ve artan yeni ürün 
hacimleriyle birlikte, çevrimiçi 
alışverişte ciddi bir artış söz 
konusu oldu. Sosyal mesafe ve 
sağlık önlemleriyle ilgili devlet 
talimatlarına uyan insanlar, 
alışveriş için kalabalık yerlere 

gitmekten kendilerini kısıtlıyor ve 
bu da e-ticaret sektörünü olumlu 
etkiliyor.

Sağlık ürünlerinden giyim ve 
kozmetik ürünlerine, kitaplardan 
market alışverişlerine kadar 
çevrimiçi olan her işletme pazarda 
ilgi görüyor. Daha önce e-ticaret 
web sitesi hizmetlerine yatırım 
yapan işletmeler, şimdi çok iyi 
oranlarda kâr elde ediyor.

Teknoloji 
benimsendikçe 
e-ticaret platformları 
hareketleniyor
Küresel e-ticaret sektörü, 
daha fazla insan sürekli olarak 
internete bağlı olduğundan çarpıcı 
bir oranda büyümeye devam 
ediyor. 4G ve 5G bağlantısı gibi 
yeni teknoloji uygulamalarının 

e-ticaret’in büyümesini hızlandırıyor
Küçük yatırımlarla başlanabilen e-ticaret girişimleri, uzun vadede yatırım 
getirisini karşılayarak büyük kazançlar sağlıyor.

Teknolojinin hayatı kolaylaştırması
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yapmak için yeni bir mecra olan 
Facebook Shop’un tanıtıldığını 
duyurdu. Yeni özellikler, işletmelere 
dijital vitrinlerinin görünümü 
üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor 
ve yeni koleksiyonlar oluşturmayı 
kolaylaştırıyor.

Kuşkusuz e-ticaret pazarında 
başarılı olmak için doğru ürün 
yelpazesine sahip olmak, ardından 
ürünleri bulmayı, satın almayı 
ve teslim etmeyi kolaylaştırmak 
gerekiyor. Ancak çevrimiçi 
alışverişi daha ‘eğlenceli’ hale 
getirmek için teknoloji sayesinde 
pek çok yeni fırsatlar bulunuyor. 
AR (artırılmış gerçeklik) gibi 
teknolojiler, müşteri dönüşüm 
oranını artıran diğer seçenekler 
arasında yer alıyor.

Bu dönemde bir 
e-ticaret sitesi 
başlatmak güvenli mi?
Bazı sektörler mağazalarını 
yeniden açmaya başlarken, 
kısıtlamalar “normal” hayata 
dönmeyi bir süre daha, belki 
de kalıcı olarak erteliyor. Öte 
yandan, geleneksel cadde 
mağazalarında ürün ve hizmet 
satan şirketler için bu etkinin yıkıcı 
olduğu da kanıtlanmış bir gerçek 
olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 
dijital işletmelere bakıldığında, 
kısıtlamaların büyük ölçüde ters 
bir etkisi oldu. İnsanların evlerinde 
daha fazla vakit geçirmesi, ürün 

kullanıcıya kesintisiz bir deneyim 
sağlaması, pazar büyümesi 
üzerinde olumlu bir etki 
yaratıyor. Dahası, akıllı telefonların 
benimsenmesi özellikle 65 yaş 
üstü kullanıcılarda da önemli bir 
hızda ivme kazanıyor. Böylece 
müşterilerin çevrimiçi alışverişteki 
görünürlüğü giderek artırıyor. 
Yerleşik kuruluşlar ve büyük 
şirketler, iletişim ve altyapıdaki daha 
az harcama gereksinimi nedeniyle 
çevrimiçi ticarete yöneliyor.

E-ticaret, kuruluşlara potansiyel 
müşterilere daha kolay ulaşma 
imkanı sunuyor ve bu nedenle 
şirketler yeteneklerini sergilemede 
daha az efor harcıyor. Google ve 
Facebook reklamları gibi çevrimiçi 
pazarlama araçlarının artan önemi 
nedeniyle e-ticaret de giderek 
yükseliyor. Öyle ki, Grand View 
Research’e göre, küresel e-ticaret 
pazarının 2020’den 2027’ye kadar 
yüzde 14,7 bileşik yıllık büyüme 
oranında (CAGR) büyümesi 
bekleniyor.

Facebook tarafından sağlanan 
verilere göre de, salgın sırasında 
çevrimiçi alışverişe geçiş hızla 
hızlandı ve şu anda, dünya 
çapında insanların tahmini yüzde 
85’i çevrimiçi alışveriş yapıyor. 
Fırsattan yararlanan sosyal medya 
platformu, yakın zamanda kendi 
uygulamasındaki işletmeleri 
keşfetmek ve ürün alışverişi 

ve hizmet satın almak için onları 
e-ticaret platformlarına yöneltti.

COVID-19 etkisi iki yönlü olarak 
karşımıza çıkıyor; geleneksel 
cadde dükkanları büyük bir 
kayıpla karşı karşıya kalırken, 
e-ticaret platformlarındaki 
COVID-19 etkisi oldukça faydalı 
oldu ve satışlarda benzeri 
görülmemiş bir artış sağladı.

E-ticaret girişimi başlatmak, her 
zaman iyi bir seçenektir; çünkü 
insanların rahatlığından ödün 
vererek dışarıda alışveriş yapmak 
yerine, çok daha basit, pratik 
ve zahmetsiz olarak ürünleri 
çevrimiçi satın alma eğilimleri 
daha yüksektir. Bununla birlikte, 
COVID-19 salgını sırasında bir 
e-ticaret girişimi başlatmak, uzun 
vadede büyük miktarda yatırım 
getirisi sağlayacaktır.

Özetle, bir e-ticaret işi başlatmanın 
avantajları veya COVID-19’un 
e-ticaret sektörü üzerindeki etkisi 
oldukça belirgindir. Çevrimiçi 
alışveriş kullanımı giderek 
yaygınlaşırken e-ticaret sektörü, 
işletmelere yalnızca süreci 
istikrara kavuşturmanın bir yolunu 
sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 
pandemiden sonra bile sürecek 
bir rekabet avantajı elde etmeye 
yardımcı oluyor.
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Biz, Yemeksepeti olarak zaten 
dijitalde doğmuş ve her zaman 
dijital yeniliklere öncülük 
etmiş bir şirketiz. Bu zorlu 
süreçte de daha öncesinde 
olduğu gibi tüketici beklentileri 
doğrultusunda ürünlerimizi 
geliştirmeye devam ettik. Yeni 
normal düzenine geçişle birlikte 
edindiğimiz ve muhtemel olarak 
hayatımıza entegre olacağını 
öngördüğümüz alışkanlıkları 
göz önünde bulundurarak yeni 
projeler ve fikirler üretmek için 
çalışmaya devam ediyoruz.

E-ticaretin yeni yükselen 
yıldız olduğu bir gerçek ama 
bu her alanda, her e-ticaret 
girişiminin başarılı olacağı 
anlamına gelmiyor. Her şeyden 
önce içine girdiğimiz pazarı 
iyi analiz etmemiz çok önemli. 
Rakipleriniz kimler, pazarda neye 
ihtiyaç var bilmeden e-ticarete 
yönelmek çok başarılı sonuçlar 
doğurmayacaktır.

Diğer yandan, tüketici 
alışkanlıkları sürekli değişiyor. 
Bu değişim pandemiyle birlikte 
daha da çok fark edilmeye 
başladı. Artık karşımızda daha 
titiz, hassas ve duyarlı bir tüketici 
kitlesi var. Bu kitlenin ihtiyaçlarını 
anlamak bir markanın başarılı 
olabilmesi için bir zorunluluk.

Markanın başarısı, kitlenin 
ihtiyaçlarını anlamaktan geçiyor
Pandemi öncesinde de 
dijitalleşme zaten hayatımızın 
önemli bir noktasındaydı. 
Son birkaç yıldır hızlanan 
dijital dönüşüm hem üretim 
biçimlerimiz hem de tüketici 
davranışları üzerinde etkili 
olmaya başlamıştı. COVID-19 
pandemisinin tüm dünyayı 
etkisi altına almasıyla birlikte bu 
sürecin daha da hızlanması ve 
dünyanın dijitalleşmeye daha 
fazla uyum sağlaması kaçınılmaz 
bir sonuç oldu. 2020 yılında 
talihsiz bir zorundalık sebebiyle 
de olsa sektörde ciddi bir 
büyüme yaşandı.

Yeni nesil teknolojileri 
entegre edebilmek, 
sağlam bir altyapıyla 
mümkün!
Dijital dünyada var olan bir 
şirketseniz altyapınız üzerinde 
sürekli olarak çalışmanız gereken 
bir alan. Sadece kritik süreçlerde 
değil, sürekli olarak yenileme 
yapılması altyapınızın düzgün 
çalışması için bir gereklilik. 

Teknolojik inovasyonların takipçisi 
değil, öncüsü bir şirket olarak, 
klasik e-ticaret şirketlerinden 
kullanıcı beklentileri açısından 
daha da farklı bir noktada 
konumlanıyoruz. Kullandığımız 
teknoloji sayesinde günde 
altı yüz bine yakın siparişi en 
hızlı şekilde kullanıcılarımıza 
ulaştırabiliyoruz. Her zaman 
için müşteri memnuniyetini 
odak noktası olarak belirleyen 
bir marka olarak bu teknolojiyi 
kullanıcılarımıza verdiğimiz 
hizmeti iyileştirmek adına aktif 
olarak kullanıyoruz. Düzenli olarak 
testler gerçekleştiriyor, yapılan 
değişiklikleri her gün takip edip 
raporlayarak yapılanların hizmet 
kalitesine nasıl etki ettiğini de 
ölçüyoruz.

Temel prensibimiz ise “sürekli 
geliştirme ve iyileştirme”. 

Pandemi süreciyle birlikte e-ticaret platformlarının kullanımı ve e-ticaret 
sitelerinin sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla iki kat büyüdü. Halen etkisini 
sürdüren salgın, kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmada 
tetikleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Dijital dönüşüm, kullanıcılar 
tarafından da hızla benimseniyor ve dijitalleşmenin çeviklik, kolaylık ve 
esneklik gibi avantajları e-ticaret girişimcilerini teşvik ediyor. Niş ürünler 
ve hizmetler özelinde dahi kendi hedef kitlesini bulan e-ticaret siteleri, 
hem kullanıcı hem de firma döngüsüyle birbirlerini beslemeyi sürdürüyor. 
Yemeksepeti CTO’su Bülent Akar, başarılı bir e-ticaret platformunun 
sırlarını İŞTE Teknoloji okurları için paylaştı…
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her şey değişmeye başladı, 
dijitalleşme büyük bir hızla 
yol aldı. Bu yeni dijital dünya 
sürekli bir gelişim gösterdiği 
için girişimcilerin de daha 
hızlı, daha çevik, daha dinamik 
olması gerekiyor. Teknoloji hızla 
değişirken, tüketici trendleri 
de aynı hızda değişmeye 
devam ediyor. Artık başarılı 
olabilmek için bu değişimleri 
aynı hızda takip etmek ve 
bunlara uygun işler ortaya 
koymak gerekiyor. Yeni normal 
düzeninin bizlere ne getireceği 
ve müşteri davranışlarını ne 
yönde değiştireceği henüz net 
olarak ortada olmasa bile şu an 
için tüm girişimcilerin önceliği 

Yaptığımız tüm geliştirmelerin 
etkisini takip ederek kullanıcımıza 
en iyi hizmeti sağlamayı 
amaçlıyoruz. 

Hızla değişen tüketici 
trendleri, aynı hızda 
takip edilmeli
Şu anda ciddi bir kriz yaşayan 
dünyada artık ekonominin itici 
gücünün e-ticaret olduğunu 
biliyoruz. 2020 yılında sektörde 
ciddi bir büyüme yaşandı, 
dijitalleşme oranı yıl başında 
öngörülenin çok daha üstüne çıktı. 

İçinde bulunduğumuz bu dönem 
tüm öngörüleri boşa çıkardı, 
daha önceden doğru kabul edilen 

bu davranışları iyi analiz edip 
doğru aksiyonu hızlı bir şekilde 
alabilmek olmalı.

Diğer yandan pandemi süreci 
bize gösterdi ki kriz senaryolarına 
hazırlıklı olmak çok önemli. Ne 
kadar büyük bir şirket olursanız 
olun krizlere karşı hazırlıklı 
değilseniz ayakta kalmanız 
mümkün değil. Bu hazırlık da 
özellikle dijital dünyaya uyum 
sağlamak zorunda olduğumuz bu 
dönemde, sağlam bir altyapıya 
sahip olmakla mümkün. Yeni 
girişimcilerin, değişen dünya 
trendlerini takip ederken asıl 
yatırımı altyapıya yapmaları 
gerektiğini de bilmeleri gerekiyor.



Turkcell
Dijital İmza ile 
başarılı işlere
imza atın
Güvenli Dijital İmza ile tüm belgelerinizi ıslak imza deneyimiyle
dijital olarak imzalayın, dilediğiniz yerden kolayca ulaşın.
Verileriniz kırılmaz şifrelerle güvenle saklansın, zamanınız size kalsın.

Güvenli Dijital İmza; evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanması için hazırlanmış, gelişmiş güvenlik protokolleri ile 
korunan, biyometrik imza aracı sunan servisimizdir. Superonline abonesi olan kurumsal müşteriler servisten yararlanabilir. Taahhütsüz olarak aylık 
veya 24 ay taahhütlü olarak abonelik yapılabilir. Taahhütlü abonelik 24 ay sonunda sona erer ve abonelik taahhütsüz fiyat ile devam eder. Servis 
iptal edilmediği sürece aylık otomatik olarak yenilenir. Kampanyada değişiklik hakkı saklıdır. Detaylı bilgiler için: turkcell.com.tr

dijital_imza_21x27.indd   1 22.07.2020   18:38
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Katlanabilir elektrikli scooter ile şehir içi yolculuklarda 
trafik sorunu ortadan kalkıyor

Kalp ritmini takip eden tişörtler hayat kurtarıyor

Elektrikli scooter sürüş deneyimi ve ekonomik yön-
leriyle her geçen gün popülerliğini artırıyor. Bu kom-
pakt ürünlere hem hijyen kuralları hem de kullanım 
biçimleri bakımından kişisel olarak sahip olmak iste-
yenlerin sayısı günden güne yükseliyor. Xiaomi Mijia 
Elektrikli Scooter uzay sınıfı alüminyum kaplamasıyla 
oldukça dayanıklı ve 12.5 kg ağırlığı ile şehir içi kulla-
nımda oldukça pratik. 30 km seyahat mesafesi sunan 
elektrikli scooter kevde, ofiste ya da araba bagajında 
saklarken oldukça az yer kaplıyor. Mi Elektrikli Scoo-
ter ek güvenlik için 6 metreye kadar ultra parlak 1.1W 
farlara da sahip. Şok emici lastiklerle daha pürüzsüz 
bir sürüş sunan scooter’ın gösterge tablosundaki 4 
LED bildirim ışıkları sayesinde kalan batarya ömrü ra-
hatlıkla takip edilebiliyor.

Kalp atış hızını ölçen giyilebilir spor bantları yeni bir 
teknoloji değil. Ancak kumaşa basılmış tek bir EKG 
kullanan akıllı malzeme şirketi KYMIRA’nın yeni tişör-
tü, kalp atışlarını doğru bir şekilde ölçerek verileri Blu-
etooth aracılığıyla buluta yüklüyor. Bu hayat kurtarıcı 
üründe algoritmalar, aritmi kalp atışları gibi düzensiz 
kalp atışlarını doğru bir şekilde tespit etmek için veri-
leri işliyor. Üstelik bu akıllı tişörtten herkes faydalana-
biliyor. KYMIRA’nın CEO’su ve kurucusu Tim Browns-
tone akılı tişörtü, halihazırda kalp rahatsızlığı olanlara 
kalp krizi konusunda yeterince uyarıda bulunmak için 
klinik uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirmeyi 
planladıklarını söylüyor.

Hava kirliliğinden korunmanın daha ‘akıllı’ seçeneği!
COVID-19 salgını ile teknoloji şirketlerinin akıllı maske 
üretimleri yükselişe geçti. Futuristik tasarımcı Wenzhi 
Lee tarafından, değişken hava kalitesine sahip kentsel 
alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan akıllı maske, 
kendinizi ne zaman koruyacağınızı öngörümenizi gere-
kitren koşulları ortadan kaldırıyor. Bluetooth aracılığıy-
la, kullanıcıların akıllı telefonuyla eşleştirilen tasarımın 
yerleşik sensörleri, havadaki zararlı parçacıkları algılıyor 
ve maskeden nefes almanın uygun olduğu durumlarda 
kullanıcıyı uyarıyor. Bağlı cihazların dijital ağı sayesinde 
maske, şehir içerisinde riskli alanları sürekli ve gerçek 
zamanlı olarak izleme için haritalandırıyor.
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Dünyanın ilk biyonik gözü, görme kaybını tamamen 
ortadan kaldırabilir!

Fotoğraf çekmenin sınırlarını ortadan kaldıran mobil mikroskop

Monash Üniversitesi’nden gelen haber, görme engelli 
insanlara umut oldu. Ekip, geliştirdikleri biyonik göz 
ile görme sorunu olan insanların tekrar görebilece-
ği bir sistem kurduklarını açıkladı. ‘Gennaris biyonik 
görme sistemi’ olarak adlandırılan biyonik göz, sinyal-
lerin retinadan beynin görme merkezine iletilmesine 
izin vermek için hasarlı optik sinirleri atlayarak çalışı-
yor. Alıcıdan gelen sinyalleri alan beyne, 9 mm’lik bir 
set yerleştiriliyor. Biyonik göz böylelikle, 172 noktaya 
kadar fosfen kombinasyonlarından görsel bir desen 
oluşturuyor. İlk aşamada koyunların beyinlerine siste-
mi implante eden araştırmacılar, minimum yan etkiyle 
başarılı sonuçlar elde etti. Bilim insanları, Melbour-
ne’da yapılması beklenen ilk insan klinik araştırması 
ile sistemi bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonların sınırlı zoom kabiliyeti TINYSCOPE 
mobil mikroskop ile aşılıyor! TINYSCOPE telefonunuz-
la 400x’e kadar mikro fotoğraflar çekmeyi mümkün 
hale getiriyor. Bu süper hafif aksesuar, telefonunuzu 
profesyonel bir mikroskoba dönüştürüyor. Çocuklar 
için de oldukça ilgi çekici olan bu portatif mikroskop, 
net ve eşit bir aydınlatma sağlamak için telefonunuz-
daki flaştan yararlanıyor. Nesnelerin ayrıntıları, tele-
fonunuzun ekranında yüksek tanımlı olarak görüntü-
leniyor. Laboratuvar çalışması, STEM uygulamaları ve 
açık havada keşif gibi geniş yelpazede kullanılabilen 
mikro kamerayı daha verimli kullanabilmek için uy-
gulama mağazalarındaki “TINYSCOPE” uygulamasını 
indirin ve detayların keyfini çıkarın. 

Her ortama ayak uyduran su geçirmez hoparlör!
Herhangi bir işle ilgilenirken müzik dinlemekten keyif 
alıyorsanız veya duştayken önemli telefon çağrılarını ka-
çırmak istemiyorsanız su geçirmez hoparlörler tam size 
göre! Asmak için özel olarak tasarlanan silikon saplı kü-
çük taşınabilir hoparlör, 10 metre mesafeye kadar Blu-
etooth özellikli herhangi bir cihaza bağlanabiliyor. Sıç-
ramaya karşı dayanıklı bu minik cihaz Android, iPhone, 
iPad, tablet, akıllı telefon, iPod’lar ve MP3/MP4 oynatı-
cılar dahil Bluetooth özellikli cihazlarla çalışabiliyor. Tek 
şarjla 6 saate kadar performans sağlayan bu hoparlör, 
telefon görüşmeleri yapmak için dahili mikrofon, güç ve 
ses kontrol düğmeleri ile USB şarj kablosuna da sahip.
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Katı haldeki inorganik maddeler, 
özellikle elektrikli araçlar, cep 
telefonları, dizüstü bilgisayar 
bataryası ve güneş enerjisine 
bağlı teknolojiler için oldukça 
önemli. Fakat bu alanlardaki 
sektörlerin istenen görevleri 
karşılaması için doğru maddeyi 
bulmak oldukça zorlu bir süreç. 
Güney Karolina Üniversitesi’nde 
bilgisayar bilimleri alanında 
profesör olan Jianjun Hu, doğru 
maddeyi bulmak için hipoteze 
dayalı bir sistem geliştirdi. 
Karmaşık kimyasal yapıları 
ve muazzam sayıda madde 

olması, bilgisayarla simülasyon 
ve görüntüleme teknolojileri 
kapasitesinin çok üzerinde kalıyor. 
Bunun yerine araştırmacılar, 
derin öğrenme tabanlı akıllı 
algoritmalara ve dilimize Üretken 
Çekişmeli Ağ olarak geçen GAN 
(Generative Adversarial Network) 
sistemiyle iki büyüklük sırası 
ilkesine bağlı olarak, madde 
arama sürecini çok daha hızlı ve 
verimli hale getirmeye çalışıyorlar. 
Bu yeni arayış sayesinde 
maddelerin işlevlerini çok daha 
kısa sürede keşfetme potansiyeli 
bulunuyor.

NPJ Computational Materials’da 
yayımlanan bu çalışma, Güney 
Karolina Üniversitesi Mühendislik 
ve Bilişim Fakültesi ile Çin’in 
önde gelen eğitim kurumlarından 
Guizhou Üniversitesi’nin ortak 
çalışmasının bir sonucu olarak 
ortaya çıktı. 

Hipoteze dayalı yeni 
materyaller kapıda!
Google’ın derin öğrenme 
teknolojisi AlphaGo’dan ilham 
alan bu çalışma, aslında bir 
Uzakdoğu strateji oyunu Go’dan 
hareket ediyor. Hatırlayacağınız 

Derin öğrenme algoritması 

Bilim insanları, derin öğrenme aracılığıyla hipoteze dayalı malzemeler 
üretme projesi ile madde keşifleri için önemli bir gelişmeye imza attı.

yeni teknoloji alanlarında 
madde keşfini hızlandırıyor
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üzere AlphaGo, dünyanın bu 
spordaki en iyi oyuncularını alt 
ederek akıl almaz bir başarıya 
imza atmıştı. Yeni çalışma, 
AlphaGo’nun hamlelerini baz 
alıyor. Araştırmacılar, GAN sinir 
ağlarını kullanarak, kimyasal 
olarak geçerli formülleri bir 
araya getirmek için farklı 
elementlerdeki atomların 
kimyasal bileşim kurallarını 
öğreniyor. Veritabanlarında kayıtlı 
ICSD ve OQMD gibi on binlerce 
inorganik madde üzerinden, 
makine öğrenimi sayesinde 
hipoteze dayalı milyonlarca 
kombinasyon geliştirilebiliyor.

“Var olabilecek, henüz 
keşfetmediğimiz sonsuz sayıda 
madde var.” diyen Jianjun 
Hu, geliştirilen algoritmanın 
üretime dönük bir motor gibi 
işlediğini söylüyor. Hu, bu modeli 
kullanarak var olması muhtemel 
ancak henüz hiç karşılaşılmamış 
teorik maddeleri, gerçekte varmış 
gibi kullanabildiklerini belirtiyor.

Yük nötrlüğü ve elektronegatiflik 
gibi kimyasal kısıtlamalardan 
bağımsız olarak geliştirilebilen 
modeller sayesinde derin 
öğrenmenin akıllı algoritması, 
gözlem yoluyla maddenin 
formülüne dayalı milyonlarca 
teori üretmeyi başardı. 

Algoritmanın öngörü gücü 
hem bilinen malzemelerle 
hem de malzeme keşif 
literatüründeki son bulgularla 
karşılaştırılarak doğrulandı. 
Guizhou Üniversitesi’nde bu 
çalışmaya önemli katkı sunan 
Prof. Dr. Shaobo Li, “Kullandığımız 
algoritmanın önemli bir avantajı, 
kontrol mekanizmaları sayesinde 
son derece geçerli olması 
bakımından eşsiz bir konumda 
olması.” diyor 

Madde keşfi için bugüne kadar 
birçok algoritma kullanılmıştı. 
Geçmiş dönemdeki algoritmalar 
da milyonlarca madde 
keşfedebilecek potansiyele 
sahipti. Ancak keşfedilen bu 
maddelerde büyük oranda 
stabilite sorunu yaşanıyordu. 
Yeni algoritma sayesinde Hu’nun 
ekibinin ortaya koyduğu yeni 
inorganik maddelerin yüzde 70’i 
stabil durumda ve böyle olduğu 
için de sentezlenebiliyor.

Güney Karolina Üniversitesi’nde 
mekanik mühendisi olarak bu 
projede görev alan Ming Hu ise 
“Maddelerin sembollerini yan 
yana koyarak siz de yeni bir 
kombinasyon deneyebilirsiniz. 
Fakat sizin rastgele geliştirdiğiniz 
bu kombinasyon fiziksel olarak 
var olmayabilir. İşte bu yüzden 

bizim algoritmamız sentezlenebilir 
ve işlev bakımından geçerli 
sayılabilecek yeni oluşumların 
tahmini konusunda çıtayı birkaç 
adım yukarı taşıyor. Dolayısıyla 
yeni maddenin işlevini de daha 
hızlı ortaya koyabiliyoruz.” diyor.

Ortaya çıkan yeni maddeler; 
elektrikli araç, yeşil enerji, güneş 
enerjisi, akıllı telefon gelişimi 
gibi daha verimli madde ve 
işleve dayalı sektörlerde çalışan 
araştırmacalara yeni ufuklar 
açacak. Halihazırda yeni madde 
keşfinin ne kadar yavaş bir süreç 
olduğu düşünülürse, aslında yeni 
maddelerin tasarım ve üretimde 
nasıl sıçramalar yapacağını 
heyecanla takip edeceğiz.

Ekibin bir sonraki hedefi ise 
üretilen formüllerin kristal 
yapısını tahmin etmek ki şu 
an için bu oldukça zorlu bir 
süreç. Bu nedenle uluslararası 
ekiplerin desteğini alan Güney 
Karolina Üniversitesi şimdiden 
çalışmalarına başlamış durumda. 
Eğer yakın zamanda bu sorunun 
da üstesinden gelinirse, 
yeni maddelerin enerjiye 
dönüştürülmesi, depolanması ve 
diğer uygulama alanlarında hayal 
bile edilemeyen yeni sayfaların 
açması an meselesidir. 
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Pandemi ve ardından gelen 
durgunluk, birçok işletme için 
RPA’e olan ilgiyi artırdı. Araştırma 
şirketi Gartner, esneklik ve 
ölçeklenebilirlik aracılığıyla 
kritik iş süreçlerini dijital olarak 
güçlendirmeyi amaçlayan 
küresel kuruluşların yüzde 
90’ının, 2022’ye kadar RPA’i 
benimsemiş olacaklarını tahmin 
ediyor. Bu öngörü çerçevesinde 
ise küresel RPA yazılım gelirinin, 
2020’ye kıyasla yüzde 19,5 artış 
göstererek 2021’de 1,89 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor.

Gartner araştırmacılarına göre, 
RPA projelerinin temel itici 
gücü; süreç kalitesini, hızını 
ve üretkenliğini iyileştirme 
becerileridir. Bunların her biri, 
kuruluşlar COVID-19 sürecinde 
maliyetlerini azaltmaya çalışırken 
giderek daha önemli hale geliyor. 
Araştırmacılar, şirketlerin RPA 

yazılımına yatırım yaparak dijital 
optimizasyon girişimlerinde hızla 
ilerleme kaydedebileceklerini 
ve bu trendin yakın zamanda 
ortadan kalkmayacağını ifade 
ediyor.

Öte yandan Gartner, COVID-19 
etkisi nedeniyle RPA talebinin 
büyümesini ve hizmet 
sağlayıcılarının RPA çözümlerini, 
müşterilerine daha kalıcı bir 
şekilde sunmasını bekliyor. Dijital 
süreçlerin, yalnızca maliyet 
düşürme faydaları açısından 
değil, aynı zamanda pandemi 
gibi gelecekteki etkilere karşı 
faaliyetlerini güvence altına almak 
isteyen son kullanıcılar tarafından 
da tercih edileceği belirtiliyor.

Kuruluşlar RPA 
kapasitelerini artıracak
Gartner’ın verilerine göre, 
bugün ile 2024 sonu arasında 

büyük kuruluşlar, mevcut RPA 
portföylerinin kapasitesini 
üç katına çıkaracak. Yeni 
harcamaların çoğunluğu ise 
ekosistem içindeki ortaklardan 
veya tedarikçilerinden yeni 
ek kapasite satın alan büyük 
kuruluşlar tarafından gelecek.

RPA müşterileri 
sadece CIO’lardan 
oluşmayacak
İşletme kullanıcıları arasında 
RPA bilinci arttıkça, RPA’in 
benimsenmesi de hızlanacak. 
Gartner, 2024 itibarıyla tüm yeni 
RPA müşterilerinin neredeyse 
yarısının, BT organizasyonu 
dışındaki alıcılardan geleceğini 
tahmin ediyor. Araştırma 
şirketi, önde gelen RPA yazılım 
sağlayıcılarının yalnızca CIO’lar 
yerine CFO’lar ve COO’ları da 
hedeflediğini söylüyor.

RPA pazarı gelecek yıl çift haneli 
büyüyecek
Gartner’a göre, COVID-19 salgınına rağmen robotik süreç otomasyonu 
(RPA) pazarının 2024 yılına kadar çift haneli oranlarda büyümesi 
bekleniyor.
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Ağ ve tedarik zinciri yönetimi 
çözümleri sunan BluJay Solutions’ın 
“Teslimat Deneyimi” başlıklı bir 
raporu, tüketici beklentilerinin 
karşılandığı bir teslimat deneyimi 
ile reeldeki teslimat deneyimi 
arasındaki kopukluğa dikkat 
çekiyor. Rapora göre, online alışveriş 
yapanların değişen profili ve 
ihtiyaçları doğrultusunda, tüketici 
beklentileri de genişliyor. Teslimat 
deneyimi; geciken teslimatlar, uzun 
bekleme süreleri ve proaktif iletişim 
eksikliği gibi sorunlar nedeniyle 
engelleniyor.

COVID-19, e-ticaretin büyümesini 
hızlandırmaya devam ederken, 
perakendecilerin tüketici teslimat 
beklentilerini karşılaması hatta 
beklentilerin üstüne çıkması 
gerekiyor. “Teslimat Deneyimi” 
raporuna göre pandemi, çevrimiçi 
perakendecilerin kapılarını, daha 
önce çevrimiçi alışverişe geçiş 
yapmakta tereddüt eden yeni 
tüketici kitlelerine açtı. Kuşkusuz 
ülkelerde yapılan kısıtlamalar, bu 
yönelimde büyük etki gösterdi.

Raporda öne çıkan en büyük 
konularından birisi de COVID-19 
ile tüketicinin temassız teslimat 
seçeneklerine artan ilgisi ve daha 
fazla şeffaflık, güvenilirlik ve doğru 
teslimat bilgileri oldu. Rapor, 50 
yaşındaki insanların yarısından 
fazlasının ve 18 ila 49 yaş arasındaki 
insanların neredeyse yüzde 70’inin 
iki haftada bir çevrimiçi alışveriş 
yaptığını gösteriyor. Yiyecek, sağlık 
takviyeleri veya bakım ürünlerinin 
yanı sıra giyim, ayakkabı ve küçük 
elektronik cihazlar en çok tercih 
edilen kategoriler arasında yer aldı.

Öte yandan teslimat deneyimi 
beklentileri de büyük oranda 
değişti. Tüketiciler için satın alma 
işlemlerinden önce teslimatı izleme 
yeteneği, teslimat zamanı ve maliyet 
gibi bilgileri kontrol etmek, artık 
satın alma yolculuğunda önemli 
bir husus oldu. Fakat teslimatın 
zamanında olmaması tüketiciler 
için büyük bir sorun. Rapora göre 
tüketiciler, evde birilerinin olmasına 
rağmen kuryelerin teslimat 
yapmamasından memnun değil.

Ücretsiz/hızlı teslimat ve teslimat 
takip bilgilerinin görünürlüğü, 
çevrimiçi alışveriş yaparken göz 
önünde bulundurulması gereken 
en önemli noktalardır. Diğer 
hususlar ise ücretsiz iadeler ve 
teslimat ayrıntılarını belirleme veya 
değiştirme gibi daha özelleştirilebilir 
özelliklerdir. Raporun çıktılarına 
göre, iade politikaları söz konusu 
olduğunda tüketiciler, özellikle 
ücretsiz ve kolay süreçlere dikkat 
ediyor.

Teslimat seçenekleri noktasında 
çevre dostu gibi ekstra teslimat 
özelliklerine olan ilgiye rağmen, 
çoğu tüketici bu hizmet için daha 
fazla ödeme yapma konusunda 
çekimser. Aynı gün teslimat ise 
tüketicilerin fazladan ücret ödemeyi 
tercih ettiği en önemli hizmet oldu.

Tüketiciler artık temassız ve aynı 
gün teslimatı tercih ederken, 
perakendecilerin ve taşıyıcıların 
ileriye dönük yeni modeli 
nasıl yöneteceklerini yeniden 
değerlendirmeleri gerekiyor.

Tüketici beklentileri, çevrimiçi alışveriş alışkanlıkları ve teslimat tercihleri 
önemli ölçüde değişiyor, tedarikçilere olan talebi artırıyor.

Temassız teslimat
norm haline geldikçe tüketici 
davranışı değişiyor
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Dünyanın en büyük kurumsal 
sürdürülebilirlik girişimi olan 
Birleşmiş Milletler (BM) Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin ilk imzacıları 
arasında yer alan Turkcell, BM’nin 
75’inci kuruluş yıl dönümü 
kapsamında iş dünyasıyla 
birlikte başlattığı küresel iş birliği 
inisiyatifine de destek verdi.

Turkcell’in de imzacı olduğu 
inisiyatif, BM’nin 75’inci yıl 
dönümünün “eşi benzeri 
görülmemiş bir bozulma ve 
küresel dönüşüm” dönemine 
denk geldiğini hatırlatarak; ülkeler, 
şirketler ve nesiller arasında 
uluslararası iş birliğinin derhal 
başlatılması gerektiğini savunuyor.

İnisiyatifte, COVID-19 başta olmak 
üzere, iklim değişikliği, ekonomik 
belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve 
artan dezenformasyon gibi krizler 
karşısında hem kamu hem de özel 
sektörün sorumlu davranması 
gerektiğinin altı çizilirken, 
hükümetlere ve özel şirketlere, 
kendilerine yönelik hazırlanan üçer 
maddelik taahhütnamelere imzacı 
olmaları çağrısında bulunuluyor.

Murat Erkan: Her 
şey sürdürülebilir bir 
gelecek için
Turkcell Genel Müdürü Murat 
Erkan, tüm dünya için sürdürülebilir 
bir gelecek sağlamak adına 
başlatılan inisiyatife destek veren 
şirketler arasında olmaktan 
büyük gurur duyduklarını söyledi. 
Turkcell olarak imzacısı oldukları 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 
ilkesini şirketin politikalarına ve 
stratejilerine adapte ettiklerini 
hatırlatan Erkan, Turkcell’in 
sürdürülebilirlik konusundaki 
gelecek hedeflerine bağlı 
olduğunu belirtti.

Erkan, “Sürdürülebilirlik iş yapış 
biçimimizin temel değerlerinden 
biri. Bu nedenle tüm süreçlerimizi 
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 
değerlendiriyoruz. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin de en büyük 
destekçilerinden biriyiz. Sosyal 
sorumluluk projelerimizi, sahip 
olduğumuz teknolojinin gücüyle 
toplumsal fayda yaratma hedefimiz 
doğrultusunda yürütüyoruz. 

İnisiyatif çerçevesinde taahhüt 
ettiğimiz başlıklara hizmet eden 
hali hazırda süre gelen projelerimiz 
var: İyi yönetim adına 2020 yılının 
başında Yapay Zeka İlkelerimizi 
ilan ettik, birlikte iş birliği 
yaptığımız STK ve kamu kuruluşu 
ile paydaşların güçlendirilmesine 
hizmet ederken, fırsat eşitsizliği 
ile mücadelede Geleceği Yazan 
Kadınlar projemiz ile kadınların 
sosyal ve ekonomik olarak 
güçlenmelerini destekliyoruz. 
Bunun yanı sıra engellilere yönelik 
hayata geçirdiğimiz İçimdeki 
Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli 
Betimleme, Hayal Ortağım ve 
İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla 
da fırsat eşitsizliğinin ortadan 
kaldırılması için çalışıyoruz. Doğal 
kaynaklarımızı doğru kullanma 
bilinciyle 2030 yılına kadar elektrik 
tüketimimizi tamamen yenilenebilir 
kaynaklardan karşılamak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bugün de Birleşmiş Milletler’in 
75’inci yılı kapsamında başlatılan 
küresel iş birliği inisiyatifine destek 
olarak bu yöndeki hassasiyetimizi 
yine ortaya koymuş oluyoruz.” 
diye konuştu.

Turkcell, Birleşmiş Milletler’in 
75’inci kuruluş yıl dönümü 
kapsamında iş dünyasına 

yönelik başlattığı küresel iş 
birliği inisiyatifine imzacı oldu. 

Turkcell’den BM’nin 
‘küresel iş birliği’ 

inisiyatifine 
destek
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İlk testlerde güvenlik halatlarına 
bağlı olarak havalanan CEZERİ, 
test uçuşlarının başarılı olması 
üzerine halatsız olarak da test 
edildi. Tamamıyla otonom uçan 
ve akıllı uçuş sistemine sahip 
olan CEZERİ Uçan Araba, aynı 
anda yapılan iki farklı uçuşu 
da başarıyla tamamlayarak 
yerden 10 metre yükseldi. Adını 
sibernetik ve robotik ilminin 
kurucusu, Artuklu Sarayı’nın 
başmühendisi Cizreli Müslüman 
bilim insanı El CEZERİ’den alan 
CEZERİ Uçan Araba, kavramsal 
tasarımla başlayan çalışmalar 
sonrasında ilk uçuşunu 
gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye’nin ilk uçan 
arabası CEZERİ, 
kentsel ulaşımı kökten 
değiştirecek
Gelecekte kentsel hava 
taşımacılığında köklü bir 
değişiklik yapması beklenen 
CEZERİ Uçan Araba, yolcu ve 
kargo taşımacılığında aktif olarak 

rol alacak şekilde tasarlandı. 
Uçan Araba, şehir içi ulaşımda 
otomobillerin alternatifi olacak 
elektrikli bir “Kentsel Hava 
Taşımacılığı” (KHT) aracı olarak 
öne plana çıkıyor. İlk milli uçan 
araba CEZERİ’nin kentsel 
hava taşımacılığı kapsamında 
şehir merkezleri ve banliyöleri 
kapsayan, güvenilir yolcu ve 
kargo taşıma ekosistemine 
hayat vermesi amaçlanıyor. Ek 
olarak, sağlık sektörü ve askeri 
alanlarda lojistik destek amaçlı 
kullanılabilmesi için çalışmalar 
sürüyor.

CEZERİ Uçan Araba’nın hayata 
girmesi ile şehir içi ulaşımda 
trafik sıkışıklığının azalması, 
trafikte geçirilen zamanın en 
aza indirilebilmesi ve ulaşımdan 
kaynaklanan hava kirliliğinin 
azaltılması hedefleniyor. CEZERİ 
ile ayrıca trafik kazalarının 
azalması, daha hızlı kargo 
taşımacılığı hizmeti sağlanması 
ve sağlık kurumlarının acil 

ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde 
cevap verilmesi bekleniyor.

Üst düzey güvenlik ile 
uçurulabilecek şekilde tasarlanan 
CEZERİ Uçan Araba, 8 adet elektrikli 
motor ve pervane ile gücünü şarj 
edilebilir bataryalardan alarak yüzde 
100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli 
akıllı uçuş sistemine sahip olan 
CEZERİ ayrıca, yapay zeka sistemleri 
ile donatılacak.

CEZERİ Uçan Araba’nın gelecekte 
100 km/s seyir hızına çıkması, 
uçuş irtifasının 2000 metreye 
ulaşması ve batarya teknolojisinin 
de gelişimiyle 1 saat havada 
kalarak 70-80 kilometre menzile 
ulaşması hedefleniyor.

CEZERİ Uçan Araba ilk defa 
17-22 Eylül 2019’da Atatürk 
Havalimanı’nda düzenlenen 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali’nde geniş 
kitlelere tanıtılmış ve dünya 
basınında büyük ilgi görmüştü.

Milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş 
testlerinden başarıyla geçti. Türk mühendislerince tasarlanıp üretilen 230 
kg’lık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

Türkiye’nin 
ilk uçan arabası 
CEZERİ 
ilk uçuş testini 
başarıyla 
tamamladı
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Rüzgar ve güneş enerjisiyle 
güçlendirilen ve Mayflower 
adı verilen ilk %100 otonom 
gemi, başta İngiltere’nin 
güney kıyılarında denemelere 
başlayacak. COVID-19 nedeniyle 
görevi ertelenen Mayflower 
daha sonra, önümüzdeki altı 
ay boyunca Nisan 2021’deki 
başlayacak olan transatlantik 
yolculuğundan önce birkaç sefer 
ve göreve çıkacak. Yapılacak 
denemeler, araştırmacıların bulut 
tabanlı AI Kaptanı’nın denizdeki 
koşulları ve karşılaştığı zorlukları 
nasıl ele aldığını izlemelerine 
olanak tanıyacak.

Yüksek teknolojili geminin 
dümeninde, IBM’in yapay zeka 
platformu Watson’ın teknolojisini 
kullanan yerleşik bir yapay zeka 
kaptanı yer alacak. Geminin 
operatörleri Mayflower’a önce 

nereye gidileceğini söyleyecek. 
Akıllı gemi daha sonra hava 
durumu, okyanus akıntıları, 
çarpışma düzenlemeleri ve 
diğer değişkenleri göz önünde 
bulundurarak, varış noktasına 
nasıl gideceğini kendisi tespit 
edecek. Mayflower ayrıca, enlem 
ve boylamı gibi bilgileri diğer 
teknelere aktaran bir radar, 
kamera ve Otomatik Tanımlama 
Sistemi (AIS) kombinasyonunu 
kullanarak okyanus trafiğine 
gerçek zamanlı olarak tepki 
verebilecek.

Deniz araştırma kuruluşu 
ProMare liderliğindeki ve IBM 
tarafından desteklenen gemi, 
denizin ekosistemi hakkında 
uzaktan veri toplamak ve hatta 
balinaları ve yunusları dinlemek 
için üç araştırma bölmesi 
taşıyacak. Özellikle Dünya’nın 

şeklini analiz etmeyi içeren bir 
projede, okyanus seviyesini tam 
olarak ölçmek için çok hassas 
bir GPS kullanılacak. Toplanan 
numunelerin ise okyanusta 
tam olarak nereden alındığını 
bileceklerini söyleyen proje 
araştırmacıları, bu noktada 
tuzluluk, alg miktarı, pH değeri ve 
oksijen seviyeleri gibi bilgilere de 
sahip olacak. Araştırmacıların, 20 
mil kadar hızlı seyahat edebilecek 
robotik gemi tarafından toplanan 
su örneklerindeki mikroplastikleri 
analiz etmeye kadar çok sayıda 
hedefi bulunuyor.

15 metre uzunluğundaki geminin 
transatlantik yolculuğunda 
sorunlarla karşılaşma ihtimali 
çok yüksek ancak Mayflower 
projesinin yöneticisi, geminin 
bunu başaracak kadar sağlam 
olduğuna inanıyor.

IBM’in ana teknoloji partneri olduğu 15 metrelik otonom trimaran, küresel 
ısınma ve deniz yaşamına dair önemli veriler toplarken, otonom gemiciliğin 
de sınırlarını zorlayacak.

İlk otonom gemi 
Mayflower, 

Atlantik’i 
geçmeye 
çalışacak
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Alibaba Cloud, sanal olarak 
düzenlenen 12. yıllık Apsara 
Konferansı’nda ilk bulut 
bilgisayarını lanse etti. “Wuying” 
olarak adlandırılan akıllı telefon 
boyutundaki ilk bulut bilgisayarı, 
bir ekrana bağlanarak normal 
bir kişisel bilgisayarla tamamen 
aynı işlevleri sunuyor. Diğer 
bilgisayarlardan farklı olarak 
Wuying, tüm iş yükleri ve 
hesaplamaları cihaz yerine 
bulutta yapıyor.

Alibaba Group Baş Teknoloji 
Sorumlusu Jeff Zhang, Wuying’in 
amacının video düzenleme, 
animasyon oluşturma, yazılım 
geliştirme ve çevrimiçi müşteri 
hizmetleri gibi görevleri “esnek 
bilgi işlem gücüne” erişimi olan 
küçük bir bilgisayarla sağlamak 
olduğunu vurguladı. Jeff 

Zhang, sağlam arka uç bulut 
kaynakları sayesinde küçük 
bilgisayarın, yüksek çözünürlüklü 
animasyonların render süresini 
geleneksel kişisel bilgisayarlara 
kıyasla 90 dakikadan 10 dakikaya 
düşürmek için yeterli güce 
sahip olduğunu da açıkladı. 
Zhang ayrıca, COVID-19 salgını 
nedeniyle birçok insan evden 
çalışmaya geçtiği için özellikle 
böyle bir cihazın kullanışlı 
olabileceğini belirtti.

Hem evde kişisel kullanım için 
hem de işletmelerin çalışma 
ortamlarına uygun olan bu 
kompakt bulut bilgisayarı, 
çalışmak için yalnızca bir ekrana 
ihtiyaç duyuyor. Bu da düzenli 
donanım yükseltme ihtiyacını 
ortadan kaldırıyor. Bununla 
birlikte Wuying, yerleşik RAM, 

CPU ve sınırlı depolama alanına 
gibi geleneksel bilgisayarlara 
kıyasla, bir CPU’ya gereksinim 
duymuyor ve tüm veriler 
Alibaba’nın bulut sunucularında 
saklanıyor. Alibaba ayrıca, 
Wuying’in harici cihazlar gibi 
herhangi bir arayüze sahip 
olmaması nedeniyle normal 
PC’lerden daha iyi güvenlik 
sunduğunu ekliyor.

Cihaz ve ilgili hizmetler için 
fiyatlandırma sağlamayan 
Alibaba, tüm kullanıcı verilerinin 
veri merkezi benzeri bir güvenlik 
ortamında saklanarak tam veri 
koruması sağlanacağını söyledi. 
Bilgisayar başlangıçta kurumsal 
müşterilere sunulsa da gelecekte 
bireysel tüketiciler için de 
kullanılabilir olacak.

Alibaba ilk bulut bilgisayarı 

Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, yüksek performanslı bir masaüstü 
bilgisayarın gücüne sahip 60 gram ağırlığındaki kompakt cihazını tanıttı.

Wuying’i piyasaya sürdü!
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Kişisel hijyen ve virüsten koruma 
amaçlı olarak, Bütünsel Tıp Uzmanı 
Emine Baran tarafından tasarlanan 
giyilebilir dezenfektan saat 
CoolFast, Dünya teknoloji tasarım 
arenasında yer aldı. CoolFast, Çin’de 
düzenlenen ve dünyanın en prestijli 
uluslararası tasarım yarışmalarından 
olan Design Intelligence Award’te 
(DIA) finaline kalan 10 üründen 
biri oldu. Her yıl yaşam ve 
teknoloji alanlarında geliştirilen 
tasarımların yer aldığı yarışmaya 
bu yıl 36 ülkeden 7 bin 280 
tasarım başvurusu katılım sağladı. 
Türkiye’den yarışmaya katılan ürün, 
finale kadar yükseldi.

Tıbbi ve günlük kullanım için 
tasarlanan ürün, dolum özelliği ile 
de çevreyi koruyor. Kişisel hijyen 
ve temas ortamı dezenfektasyonu 
için oldukça pratik ve hızlı giyilebilir 
dezenfektan saat, bir kişinin günlük 
ihtiyacı olan 30-35 ml ürünü 
haznesinde taşıyor. CoolFast’in 
dolum özelliği sayesinde, 
dezenfektan tüketimi nedeniyle 

artan plastik kullanımının da önüne 
geçmesi hedefleniyor. Giyilebilir 
Dezenfektan Saat CoolFast, nabız ve 
ateş ölçme yetenekleriyle de sağlık 
takip aracı olarak işlev görüyor.

Kişisel hijyen tedbirlerinin günlük 
hayatımızın bir parçası olması 
gerekliliğinden yola çıktığını 
söyleyen Emine Baran, ürünü 
öncelikle aktif temas halindeki 
sağlık çalışanlarını düşünerek 
geliştirdiklerini belirtiyor.

Eski bir sağlık çalışanı olarak risk 
alanının önemsenmesi gerektiğini 
aktaran Baran, tasarımı hakkında 
şu açıklamada bulundu: “COVID-19 
ve benzeri her türlü virütik 
hastalıktan korunmak için öncelikle 
el ve temas yüzeylerinin hijyenini 
sağlamamız önemli. Özellikle 
sağlık çalışanlarımız aktif bir temas 
halinde. Aynı zamanda okullarda 
çocuklarımız, kamu çalışanları, 
seyahat etmek zorunda kalanlar 
ve hatta evinden çıkmak zorunda 
kalan herkes risk altında. Her ne 

kadar dezenfektan ürünleri taşısak 
da sürekli yinelemek için bile bulaş 
riskini artıracak şekilde çantamız, 
çekmecemiz ve açık alanlardaki 
dezenfektan cihazlara temas 
ediyoruz. İlgili alanların dahi temas 
öncesi temizliğinin sağlanmasını 
amaçlayan CoolFast ile günlük 
dezenfektanımızı kolumuzda 
ve anlık kullanıma hazır şekilde 
taşıyacağız.”

“Marketten aldığımız poşetten toplu 
taşıma alanlarına kadar COVID-19 
ile mücadele ettiğimiz tüm temas 
alanlarında önce hijyeni hedefledik. 
Yüzeye dokunmadan dezenfektan 
püskürtecek ve aynı zamanda ele 
de püskürterek hijyen sağlamayı 
amaçladık. Günlük hayatımızın bir 
parçası olan CoolFast, eluslarası 
arenada yerini aldı. Ülkemizde de 
kontrol altında tutmaya çalıştığımız 
pandemi sürecinde ve sonrasında 
da öncelikle kişisel tedbir ve hijyenin 
önemi şart. Seri üretim için yatırımcı 
arayışına başladık. CoolFast’i 20 TL 
maliyetle satışa sunabileceğiz.”

Temas ve el hijyenini sağlamak üzere tasarlanan CoolFast, finale kalan 10 
üründen biri oldu.

“CoolFast” 
dünya 
arenasında!

Yerli tasarım 
giyilebilir 
dezenfektan saat 
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Microsoft, en etkileyici 
ürünlerinden birini, ofise geri 
dönen işletmeler için daha 
çekici hale getirecek büyük 
bir yükseltme yaptı. Bilgi işlem 
devi, Microsoft Surface Hub 
2S’nin artık Windows 10 Pro 
ve Windows 10 Enterprise 
sürümlerinde mevcut olacağını 
açıkladı. Böylelikle kullanıcılar, 
çok çeşitli uygulama ve yazılım 
araçlarının yanı sıra Windows 
Hello desteği ve üçüncü taraf 
aksesuarlara bağlanma yeteneği 
de dahil olmak üzere daha 
geniş bir Windows 10 hizmet 
yelpazesinden yararlanabilecek.

Surface Hub 2S, geçen yıl ilk kez 
piyasaya sürüldüğünde daha önce 

standart Windows 10 platformu 
yerine yalnızca Windows 10 Team 
OS üzerinde çalışıyordu. Windows 
10 Pro ve Enterprise sürümlerine 
geçiş, cihazın artık Win32 ve 
x64 uygulamalarının yanı sıra 
Microsoft Mağazası’ndaki 
hizmetlerden de yararlanabileceği 
anlamına geliyor.

Surface Hub 2S, Surface Hub 
2 Parmak İzi Okuyucusu veya 
üçüncü taraf Windows Hello 
aksesuarlarından herhangi biri ile 
kullanıcılar, oturum açmak için 
artık biyometrik taramaları da 
kullanabilecek. Ayrıca Microsoft 
Defender ATP antivirüs güvenlik 
hizmetleri için de destek var. 
Bu da cihaza önemli bir koruma 

artışı ve Windows 10 uyumlu USB 
aksesuarları için destek sağlıyor.

Microsoft’un Nisan 2019’da 
tanıttığı Surface Hub 2S, kurumlar 
için oldukça ideal olan 50 inçlik 
bir ekrana sahip. Surface Hub 
2S, çıkarılabilir, mobil bir web 
kamera olan ve cihazın her 
tarafına takılan Surface Hub 
2 Kamera ile birleştirilebiliyor. 
Bilgisayar aynı zamanda beyaz 
tahta olarak kullanım sağlayan 
Surface Hub 2 Pen ile birlikte 
geliyor.Kullanıcılar, birden çok 
uyumlu cihazın video görüşmeleri 
için senkronize edilmesine olanak 
tanıyan Coordinated Meetings 
adlı özellik dahil olmak üzere, 
Microsoft Teams ile entegrasyonu 
deneyimleme fırsatı yakaladı.

Microsoft’un en büyük bilgisayarı 

Surface Hub 2S artık Windows 10 Pro ve Enterprise sürümleriyle birlikte geliyor.

kurumsal hayatın gözdesi
Surface Hub 2S
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Müşterilerine en iyi hizmeti vermek 
için çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdüren Turkcell, Türkiye’de 
yine bir ilke imza atarak yeni 
nesil Wi-Fi 6 teknolojisini evlerde 
sunmaya başladı. Yenilikçi 
teknolojisi sayesinde, fiber 
şebekesi üzerinden ultra yüksek 
hızlarından verilmesine olanak 
sağlayan Wi-Fi 6 aynı zamanda 
mevcut teknolojilere göre ev 
içerisinde daha geniş kapsama 
imkanı sunuyor. Ayrıca bu teknoloji 
yapay zeka tabanlı yazılımıyla 
evlerde yeni nesil servislerin de 
kullanılmasına imkan tanıyor. 

Ev içinde Wi-Fi bağlantısını 
güçlendiren Wi-Fi 6 ile sabit 
internet bağlantısı evin her yerine 
taşınarak, mevcut teknolojilere 
göre çok daha fazla kapsama elde 
ediliyor. Bu sayede duvarlardan 
kaynaklanan kapsama sorunu da 
çözülürken, modem içerisinde 
bulunan bulut tabanlı yapay zeka 

çözümü ile bireysel fiber kullanan 
Turkcell müşterileri, Wi-Fi ağlarına 
daha verimli ve düşük gecikme 
süresiyle bağlanabiliyor. Ayrıca 
bağlantıda kullanılan Wi-Fi 6 
akıllı modem, düşük gecikme 
gerektiren online oyunlar gibi 
durumları otomatik olarak 
algılayarak Wi-Fi bağlantısını buna 
uygun hale getiriyor.

 “Sektörümüzdeki 
öncü rolümüzü ev 
internetinde de 
sürdürüyoruz”
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Turkcell Genel Müdürü 
Murat Erkan şunları söyledi: 
“Türkiye’nin Turkcell’i olarak 
birinci önceliğimiz müşterilerimizi 
en yeni ve en kaliteli hizmetle 
buluşturmak. Bu amaçla bugüne 
kadar gerek mobilde gerekse sabit 
internette birçok ilke imza attık. 
Bu sayede yeni nesil teknolojileri 
müşterilerimizin kullanımına 

sunduk. Özellikle pandemi 
döneminde müşterilerimizin, 
evlerinde hızlı ve kaliteli Wi-Fi 
hizmetine olan ihtiyacı bir kat daha 
arttı. Bu nedenle sabit internette 
yeni bir dönemi başlatacak, bizim 
de üzerinde çalıştığımız yeni nesil 
teknoloji Wi-Fi 6’nın laboratuvar 
testlerini hızlı ve başarılı bir şekilde 
tamamlayıp müşterilerimizin 
kullanımına hazır hale getirdik. 
Türkiye’de yine ilk kez Turkcell 
müşterilerinin kullanabileceği Wi-
Fi 6 teknolojisiyle müşterilerimiz 
evlerinin her noktasında aynı 
performansla fiber internetlerini 
kullanabilecek. Bundan böyle de 
ülkemize yeni nesil teknolojileri 
kazandırmak ve müşterilerimize en 
iyiyi sunmak için çalışmalarımızı 
aralıksız olarak sürdüreceğiz.”

Turkcell’in yeni sunduğu Wi-Fi 6 
teknolojisinden ilk etapta altyapısı 
uygun olan yeni bireysel fiber 
müşterileri yararlanabilecek. 

Turkcell Wi-Fi 6 ile
evlerde yeni internet dönemini başlattı
Turkcell’in hayata geçirdiği ve Türkiye’de evlerde ilk kez kullanılmaya başlanan 
Wi-Fi 6 teknolojisiyle ev internetinde yeni bir dönem başlıyor.
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Qualcomm’un mobil işlemci 
ve 5G segmentlerindeki 
girişimleri birbiriyle yakından 
bağlantılıdır. Şirketin teknolojisi, 
hem tüketicilerin mobil ağlara 
bağlandıkları telefonlarda hem de 
mobil ağların içinde bulunabiliyor.

Yeni Snapdragon 732G mobil 
işlemci, üst orta seviye cihazlar 
üreten telefon üreticilerini 
hedefliyor. İşlemci, Google’ın 
Pixel 4 modeline güç veren 
Qualcomm’un mevcut 
Snapdragon 730G’si için 
bir yükseltme barındırıyor. 
Snapdragon 732G kullanıcılara 
güçlü bir oyun deneyimi, gelişmiş 
cihaz üzerinde yapay zeka ve 
üstün performans sağlayacak.

Qualcomm, yüzde 15 daha iyi 
performans sağlamak için çipin 
yerleşik Adreno 618 grafik 

işlem birimini geliştirdi. Merkezi 
işlem birimi ise önceki nesil 
Snapdragon 730G’ye göre 2.3 
GHz’lik hafif bir artış göstererek, 
en yüksek hızda çalışan 
güncellenmiş bir birincil çekirdek 
içeriyor.

Qulacomm’un 5G geliştirme 
çabalarıyla ilgili yaptığı diğer 
duyuru, mühendislerinin mmWave 
5G teknolojisini kullanarak 
“dünyanın ilk uzatılmış menzilli” 
aramasını gerçekleştirdikleri 
yönünde oldu. Sinyal 3,8 
kilometre yol kat etti. Bu kilometre 
taşı, mevcut 5G teknolojisinin 
taşıyıcılar için zorluklar yaratan 
menzil sınırlamaları nedeniyle 
dikkate değerdir. Sorun özellikle, 
en büyük bağlantı hızlarını 
sağlamayı vaat eden teknolojinin 
bir versiyonu olan mmWave 5G’yi 
etkiliyor. Taşıyıcılar, mmWave baz 

istasyonlarının yalnızca birkaç yüz 
fitlik mesafelerdeki bağlantıları 
destekleyebildiğini ortaya koydu. 
Bu da belirli bir alanı yeterince 
kaplamak için çok sayıda 
konuşlandırılmalar gerektiği 
anlamına geliyor.

Qualcomm, ağ ekipmanı üreticisi 
Ericsson’un taşıyıcı donanımına 
“uzatılmış menzilli yazılım” 
uygulayarak menzili 5,95 km’ye 
çıkarmayı başardı. Yonga üreticisi, 
paketleri göndermek için X55 
5G modemi ve QTM527 anten 
modüllerinden güç alan bir cihaz 
kullandı. Qualcomm projeyi, 
5G’nin yalnızca mobil bağlantı için 
değil, aynı zamanda geleneksel 
kablolu geniş ev bandına bir 
alternatif olarak da uygulanabilir 
hale getirme yolunda bir 
kilometre taşı olarak görüyor.

Qualcomm 5G teknolojisi için 
performans iyileştirmeleri sunuyor
Qualcomm, mobil cihazlar için yeni bir işlemci piyasaya sürdü ve daha 
güçlü 5G ağ teknolojisi için teknik bir kilometre taşını duyurdu.
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Yapay zeka şirketi Xanadu, 
kuruluşların kuantum bilişim 
gücünden yararlanmalarına 
yardımcı olmak için dünyanın 
ilk halka açık fotonik kuantum 
bulut platformunun piyasaya 
sürüldüğünü duyurdu. Platform, 
geliştiricilerin gate tabanlı fotonik 
kuantum işlemcilerine 8, 12 ve 
yakında 24 kübitlik makinelerde 
erişmelerine olanak tanıyacak.

Fotonik tabanlı kuantum 
bilgisayarlar eski platformlara 
göre birçok avantaj sunuyor. 
Kanadalı kuantum teknoloji 
şirketi Xanadu’nun kuantum 
işlemcileri, oda sıcaklığında 
çalışarak mevcut fiber optik tabanlı 
telekomünikasyon altyapısına 
kolayca entegre edilebiliyor. 
Xanadu’nun benzersiz kübit 
türü, çip entegreli silikon fotonik 
cihazların ürettiği özel bir ışık 
türü olan sıkıştırılmış durumlara 
dayanıyor. Toronto merkezli 
şirketin kurucusu ve CEO’su 
Christian Weedbrook, kuantum 
bilgisayarların neden fotonik 
kullandığını bir basın toplantısında 
açıkladı:

“Fotoniğin, Xanadu’nun çok sayıda 
kuantum işlemciyi bir araya getirme 
yeteneği ile evrensel hataya 
dayanıklı kuantum hesaplamaya 
yönelik en uygun yaklaşımı 
sunduğuna inanıyoruz. Hem 
kuantum hem de klasik fotonik için 
dünyada bir ilk olan bu ekosistemi 
sağlamaktan heyecan duyuyoruz. 
Mimarimiz yeni ve kuantum 
hesaplamaya yönelik geleneksel 
ana bilgisayar benzeri yaklaşımlara 
kıyasla, internet gibi ölçeklenecek 
şekilde tasarlandı.”

Xanadu Kuantum 
Bulutu
Xanadu’nun ortakları ve 
müşterileriyle birlikte akademik 
kurumlar, kuantum girişimleri ve 
büyük ulusal laboratuvarlar şu 
anda Xanadu Quantum Cloud’un 
ön sürümünde testler yapıyor. 
Ancak şirket, en karmaşık 
sorunlarını çözmek için kuantum 
bilişimden yararlanmayı planlayan 
bir dizi yeni kurumsal müşteriye 
erişimi genişletmeyi planlıyor. 
Kuantum bulutuna ek olarak 
Xanadu, geliştiriciler için Github’da 
yaygın olarak bulunan çeşitli açık 

kaynaklı araçlar da geliştirdi. 
Bunlar arasında, kuantum fotonik 
donanım üzerinde programları 
simüle etmek ve yürütmek 
için çapraz platform Python 
kütüphanesi olan Strawberry Fields 
ve kuantum makine öğrenimi, 
kuantum hesaplama ve kuantum 
kimyası için yazılım kütüphanesi 
olan PennyLane bulunuyor.

Xanadu’nun ekibi, yeni nesil 
fotonik kuantum bilgisayarlarını 
geliştirmek için sıkı çalışıyor 
ve CEO Christian Weedbrook, 
şirketin, bulut sistemlerinde kübit 
sayısını altı ayda bir yaklaşık ikiye 
katlayabileceğine inanıyor. Şirket 
ayrıca fotoniğin hakim olacağına 
inandığı güvenli iletişim ve 
kuantum ağı üzerinde çalışıyor.

Kurumsal olarak kuantum 
bilişimin benimsenmesi hala ilk 
aşamalarda. Xanadu buna rağmen, 
bulut üzerinden fotonik kuantum 
hesaplamaya ilk kez erişim 
sağlayarak, geliştiricilere yeni 
gelişen bu teknoloji için potansiyel 
iş uygulamalarını keşfetme şansı 
sağlayacak.

Xanadu, fotonik kuantum hesaplamayı geliştiriciler ve işletmeler için daha 
erişilebilir hale getiriyor.

Dünyanın ilk 
fotonik kuantum bilgisayarı 
halka açıldı!
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COVID-19, hızlı 
inovasyonu 
teşvik etti çünkü 
problem çözme 
ön plana çıktı, 
bu bakış açısıyla 
ürünlerden çok, 
hızlı çözümlere 
odaklanıldı. 
Değişen 
beklentileri 
anlamanın, 
doğru çözümleri 
ve deneyimleri 
tasarlamanın 
hayati bileşenler 
olduğu bir kez 
daha görüldü

COVID-19’un sebep olduğu 
pandemi ile birlikte zorlu rekabet 
koşulları kendini gösterdi. Tüm 
sektörlerde, müşterilerinin 
davranışlarını iyi gözlemleyen ve 
onları dikkatle dinleyen şirketler 
ön plana çıkmaya başladı. Bu 
perspektiften baktığımızda, bu 
şirketlerin ortak özelliklerinin 
müşterilerine ihtiyaç duydukları 
hizmeti ihtiyaç duydukları anda 
sağlamaları, doğrudan ve sık 
iletişim kurmaları, güven veren 
davranış ile sadakat oluşturmaları, 
şeffaflığı koruyan ve esnekliği 
canlandırıp alternatifler 
sunabilmeleri olduğunu görüyoruz. 
Bu özelliklerle birlikte yeni normalde 
birçok marka için dijitalleşme en 
öncelikli iş haline geldi.

Firmaların ana odaklarına 
dijitalleşmeyi almalarının kritik 
önem taşıdığını araştırmalar da 
destekliyor. TING İstanbul’un 
11 farklı sektörden oluşan 
yöneticilerin görüşleri ile 
hazırlanan “Dijital Düşünme 
Araştırması”na göre katılımcıların 

yüzde 70,3’ü şirketlerinin dijital 
stratejisinin olduğunu iletiyor.

COVID-19, hızlı inovasyonu teşvik 
etti çünkü problem çözme ön 
plana çıktı, bu bakış açısıyla 
ürünlerden çok, hızlı çözümlere 
odaklanıldı. Değişen beklentileri 
anlamanın, doğru çözümleri ve 
deneyimleri tasarlamanın hayati 
bileşenler olduğu bir kez daha 
görüldü.

Yeni dönemle birlikte yapılan başka 
bir müşteri beklenti araştırma 
sonucunda da kişiselleştirme, 
empati ve önceki döneme 
göre yüzde 26 artış gösteren 
kolaylaştırma ön plana çıkıyor.
 
Turkcell olarak dijital 
dönüşümümüzü uzun zaman 
önce tamamlamış olsak da 
pandemi dönemi; yeni şeyler 
öğrendiğimiz, çevik bir şekilde 
süreçlerimizi anlık takip ederek, 
gerekli değişiklik ve yenilikleri 
hem dijitalleşme aksiyonlarımızı 
hem de operasyonel verimlilik için 

Baycan Kaçan

Kurumsal ve Ev 
Müşteri Deneyiminde 
“Yeni Normal”
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yeni aksiyonlarımızı hayatımıza 
kattığımız bir dönem oldu.

COVID-19 sonrasında 
müşterilerin beklentileri de 
değişti. Bazı örnekler vermek 
gerekirse, artık sanal market 
alışverişi yapılıyor, trafikte 
daha az vakit geçiriliyor, daha 
verimli çalışılıyor, uzaktan eğitim 
alıyor yani daha fazla internet 
kullanılıyor. Özetlemek gerekirse 
insan yaşamının değiştiğini 
söyleyebiliriz. Turkcell Kurumsal 
olarak biz de alışkanlıkların 
değiştiği bu dönemde, müşteri 
talep ve davranışlarını anlık 
takip ederek yeni adımlar 
attık. COVID-19 süresince 
müşterilerimizin yanında 
olduğumuzu hissettirerek 
hayatlarını kolaylaştırdık.

Çalışmalarımızdan bazıları şöyle;

Çalışan güvenliğimiz 
için evden operasyon 
yönetimine geçiş
COVID-19 pandemi süreci, bizim 
için lokasyon bağımsız bir iş 
hayatı nasıl olmalı öğretisini 
hızlandırdı. Çalışanlarımızın 
sağlığı ve kesintisiz hizmete 
devam edebilmek için Çağrı 
Merkezi operasyonlarımızı 
evden çalışma sistemine adapte 
ederek daha verimli ve güvenli 
bir operasyon yönetimi sağladık.

İş ortaklarımız 
ve kurumsal 
müşterilerimizin 
pandemi döneminde de 
yanındayız
Türkiye’de COVID-19 vakasının 
görülmesiyle birlikte en önemli 
önceliğimiz bayi çalışanlarımız 
ve kurumsal müşterilerimiz 
oldu. Müşterilerimizle temas 
noktamız olan bayilerimizin 
bilgilendirilmesi ve 
güvenliklerinin sağlanması için 

iş ortaklarımızın maske, eldiven 
ve hijyen setlerini hazırladık. 
Saha operasyonlarımızda 
pandemiye özel planlama 
yaptık.

Çalışanlarımızın da sağlığını 
düşünerek özel sağlık 
sigortalarının kapsamına 
COVID-19 tedavisini de ekledik. 
Nöbetçi ekip sistemi ile 
ülkemizin her bir noktasında 
hizmet bekleyen kurumsal 
müşterilerimizin yanında olduk.

Birçok firmanın iş yapış şeklinin 
ve iş hacminin etkilendiği bu 
dönemde müşterilerimizin 
sesini dinledik, finansal olarak 
da aksiyonlarımızı aldık. 
Kurumsal müşterilerimizden 
gelen talepleri değerlendirip, 
Finans ekiplerimiz ile koordineli 
çalışarak müşterilerimizin 
hayatlarını kolaylaştıracak 
yöntemler ile güvende 
hissetmelerini sağladık.

Kurumsal robotik 
çözümlerle 
“İNSANSIZLAŞTIRMA”
Yüksek hacimli ve muhakeme 
gerektirmeyen rutin talepleri 
RPA ve Text Analytics gibi yeni 
teknolojileri kullanarak robotlar 
aracılığıyla yapmaya başladık. 
Böylece insan kaynağımızı 
katma değeri yüksek işlere 
kanalize ettik. Kurumsal 
müşterilerimizin aylık 50 bin 
işlemini robotlar gerçekleştiriyor.

Temassız kurumsal 
abonelik süreçleri ile 
“Yeni Normal” dönem
Müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın güvenliği için 
kişisel temas gerekmeden 
dijital kanallarımızdan taleplerini 
iletebilecekleri ve abonelik 
ile abonelik sonrası süreçleri 
tasarladık.

Mobil imza onayı ile yeni tesis 
ve numara taşıma işlemlerinin 
yapılmasını hayata geçirdik. Bu 
sayede ziyaret gerekmeksizin 
müşterilerimizin de zamanını 
almadan dakikalar içerisinde 
işlemlerinin tamamlanmasını 
sağlıyoruz. Bu uygulamayı 
tüm işlerimizi kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırmaya devam 
ederken, paralelde dijital 
kanallardaki işlem yelpazemizi 
genişletecek geliştirmelere de 
devam ediyoruz.

Dijital dönüşüm, iş 
ortaklarımızda!
Fiber, DSL, Superbox gibi 
ürünlerimizin satışında fiziksel 
evrakı ortadan kaldırıp, dijital 
ortama taşıyarak dijital imza 
süreçlerini hayata geçirdik. 
Mobil ürünlerimizde de dijital 
imza teknolojisini hayata 
geçirmek için çalışmalarımız 
devam ediyor.

Özetle, COVID-19, iş yerinde 
ve iş ortaklarımızla olan 
ilişkilerimizi ve davranışlarımızı 
derinden etkileyerek dijital 
omni-channel deneyimlere 
taşınmasını hızlandıracaktır. İş 
dünyası liderleri, ortalama olarak 
5 yıl sonra şirketlerinin rekabetçi 
kalmak için bugünkünden dört 
kat daha hızlı ve kaliteli deneyim 
süreci yaratmaları gerektiği 
düşünüyorlar.

Kurumsal ve ev müşterilerimizin 
dijitalleşmeye ve süreçlerin 
kolaylaşmasına yönelik verdiği 
olumlu tepkiler, doğru zamanda 
doğru inisiyatifler ortaya 
koyduğumuzu destekler yönde. 
Müşterilerimizi dinleyerek ve 
davranışlarını gözlemleyerek 
kurumsal dünyada yeniliklere 
öncü olmaya devam edeceğiz.
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IoT Platformu; 
Veritabanı 
Yönetimi, Veri 
Depolama 
Yönetimi, 
Haberleşme 
Yönetimi, Cihaz 
Yönetimi, Protokol 
Yönetimi, 
İş Zekası 
Yönetimi, Alarm 
Yönetimi, Veri 
Görselleştirme, 
Ek Araçlar, Veri 
Analizi Yönetimi, 
Harici Platform 
Desteği ve Çapraz 
Yönetim gibi 
modüllerden 
oluşmaktadır

Nesnelerin interneti ve bulut 
tabanlı çözüm ekosistemi 
konularını önceki yazılarımızda 
detaylı olarak ele almıştık. Son 
yazımızda ise dikkat çektiğimiz 
nokta gerçek bir IoT Platformunun 
sahip olması gereken özellikler 
oldu. Bu yazımızda ise IoT 
Analytics’in efektif olarak 
açıklamalarının yer aldığı “IoT 
Ekosisteminde Bilmeniz Gereken 
5 Madde”den bir diğerini ele 
alacağız.

Uygulama ya da çözümünüze IoT 
Platformu demeden ya da öyle 
lanse etmeden önce aşağıdaki 
modüllere sahip olduğundan emin 
olmak gerekir. Bununla birlikte, 
IoT Platformlarının temel ayrıştırıcı 
özelliği ‘bağımlılık’ durumunu 
ortadan kaldırması ve Çapraz 
Yönetim imkanı sunmasıdır.

En basit anlamda IoT Platformu; 
Veritabanı Yönetimi, Veri 
Depolama Yönetimi, Haberleşme 
Yönetimi, Cihaz Yönetimi, 
Protokol Yönetimi, İş Zekası 
Yönetimi, Alarm Yönetimi, Veri 
Görselleştirme, Ek Araçlar, Veri 
Analizi Yönetimi, Harici Platform 
Desteği ve Çapraz Yönetim gibi 
modüllerden oluşmaktadır.

Elbette ki bakış açısı ve inceleme 
yönteminize göre barındırılan bu 
modülleri, farklı adlandırabilir ve 
yerleştirebilirsiniz.

IoT Platform modülleri ve 
açıklamaları
IoT Platformu Bağlantı Yönetimi: 
Nesnelerin interneti dünyasında 
IoT haberleşme teknolojileri 
genişlemiş ve türlü ihtiyaçlara 
göre şekillenmiştir. LPWAN 
tanımı IoT ile birlikte çıkmıştır. Bu 
sebeple IoT Platformları birçok 
IoT haberleşme teknolojisini 
desteklemeli ve bağımlılık 
yaratmamalıdır. 2G kullanma 
zorunluluğu ya da sadece LoRA 
veya sadece Sigfox destekleme 
yaklaşımı kabul edilememeli, 
özetle, tüm ağ teknolojilerini 
destekler nitelikte olmalıdır.

IoT Platformu Protokol Yönetimi: 
Platform geçmiş ya da yeni nesil 
akıllı teknolojiler kapsamında 
geliştirilmiş cihazların platforma 
entegrasyonu konusunda 
esneklik sağlamalıdır. Birden 
fazla protokolü desteklemeli ve 
bu protokollerin dönüşümünü 
sağlayan agent’lar ile entegre 
olabilmelidir.

IoT Platformu Cihaz Yönetimi: 
Cihaz yönetimi ve protokol 
yönetimini aynı modül olarak 
da gösterilebilir. Fakat bizim 
bu modülleri ayrı tutmamızın 
sebebi; marka bağımsız cihazların 
yönetilmesine olanak sağlaması 
ve uzaktan güncellemeler 
sağlayabilmesidir.

Ömer Gazimihal

IoT Mimarisi ve 
İçeriği
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IoT Platformu Uygulama 
Yönetimi: Akılı aydınlatma, Enerji 
ve Yönetimi ya da Atık Yönetimi 
gibi çözümler IoT Platformunda 
uygulama tabanında yer alır. 
Bir başka deyişle, uygulamanız 
dikey çözümdür, IoT Platformu 
ise yatay çatı platformdur. IoT 
Platformları yüzlerce hatta 
binlerce uygulamayı içinde 
barındırabilir ve uygulamalar 
arası etkileşimi sağlayabilir. Atık 
Yönetimi uygulamanızdan gelen 
veriyi Enerji ve Yönetimi’nde 
işleyerek anlamı bilgi üretme 
şansınız vardır.

IoT Platformu İş Zekası 
Yönetimi: Uygulamalar birer iş 
zekasına sahiptir. Bu da verilerin 
işimize yaramasını sağlar. IoT 
Platformları, uygulamaların 
içerdiği iş zekasını kendi 
içinde barındırmasına ve 
geliştirilmesine olanak sağlar ki, 
kestirimci bakım gibi öğrenme 
ve tahminleme gerektiren 
çözümlerin nesnelerin interneti 
platformunda yer almasını 
kolaylaştırır. Görece daha büyük 
verileri barındırabildiğinden 

öğrenme ve tahminleme 
modülleri daha gelişmiştir.

IoT Platformu Alarm Yönetimi: 
Hemen her uygulamanın 
sahip olduğu modüldür. 
Ancak nesnelerin interneti 
platformlarında bu modül, 
uygulamaların çapraz 
çözümlerle etkileşimli 
olarak oluşturulmasına ve 
yönetilmesine olanak sağlar.

IoT Platformu veri 
modülleri
IoT Platformu Veri 
Görselleştirme: Hemen her 
uygulama veri görselleştirmesini 
sağlayan bir modüle sahiptir. 
Bu modül aynı zamanda, 
IoT platformlarındaki 
uygulamaların hem çapraz 
çözümlerle etkileşimli olarak 
oluşturulmasına hem de 
yönetilmesine olanak sağlar.

IoT Platformu Veri Analizi 
Yönetimi: Son kullanıcıya 
sağlanacak faydayı 
gerçeklemenizi sağlayan en 
önemli modüldür. Veri Analizi 

modülü ile IoT Platformları, 
işletmenizin fiziksel dünyasını 
anlamanızı ve dijitalize etmenizi 
sağlar.

IoT Platformu Ek Araçlar 
Modülü: Bu modülde, ek 
araçlar ile özel çözüm ve 
gereksinimlerin karşılanması 
hedeflenir.
IoT Platformu Harici Platform 
Desteği: Bu modül işletmelerde 
mevcutta yer alan ERP, CRM vb. 
platformlar ile entegrasyonu 
sağlar. Bu entegrasyonlar 
sayesinde uçtan uca 
operasyonel verimlilik amaçlanır.

IoT Platformu Çapraz Yönetimi 
Modülü: Çapraz Yönetim 
modülü, IoT Platformlarını 
middleware katman olarak 
konumlandırmanıza olanak 
sağlar. Böylelikle işletmenizde 
yer alan mevcuttaki yazılım 
çözümlerinizi platforma 
taşımadan, ancak platform 
ile haberleşmesini sağlayarak 
bir değer yaratmanıza olanak 
sağlar.



Detaylı bilgi:
www.turkcell.com.tr/iotplatform 

Turkcell IoT Platform; varlıkları izleyen, yöneten ve üretilen akan verileri analiz ederek kurumların faydası için aksiyona dönüştüren nesnelerin interneti platformudur. 
Turkcell Superonline abonesi kurumsal müşteriler, bu hizmet ile bağlantılı varlıklarını altyapı yatırımı yapmadan Bulut üzerinden ve tek noktadan yönetebilir, gerçek 
zamanlı olarak diğer uygulamaları ile entegre edebilir. Detaylar: https://www.turkcell.com.tr/iotplatform

Turkcell IoT Platform ile hiçbir altyapı yatırımı yapmadan
cihaz ve makinelerinizi Bulut aracılığıyla uzaktan yönetin,
iş verimliliğinizi yükseltin.

Akıllı teknolojilerle işinizi büyütün, dünyaya entegre olun.
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