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Depolama şekli

verileri bir lütuf ya da yük haline getirebilir
IDC’nin Rethink Data raporuna göre, doğru depolama altyapısına
sahip olmayan işletmeler kendilerine sunulan verilerin yüzde 68’inden
yararlanamıyor.
IDC’nin yakın tarihli bir raporuna
göre, dünyadaki veri miktarı büyük
bir hızla artmaya devam edecek.
Yeni teknoloji kullanıcıları ve yeni
gelişen teknolojiler tarafından
yönlendirilen bu büyüme ise
birtakım fırsatlar sunuyor. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta;
ham verilerin yalnızca yararlıysa
değerli olduğudur ve bugün çoğu
için bu geçerli değil. Nitekim,
Rethink Data da işletmelerin
kendilerine sunulan verilerin yüzde
68’inden yararlanamadığını ortaya
koyuyor.
Verilerden yaranılamamasının
nedeni, büyük veri kümelerini
yönetmenin karmaşık ve
maliyetli olmasıdır. BT liderleri de
gelecekteki potansiyel getirilere
rağmen, elde tutma maliyeti
nedeniyle verileri sıklıkla ayırır.
Bunu saklamayı tercih etseler
bile, bazı gizli maliyetler hesaba
katıldığında genel bulutta büyük
veri kümelerini depolamanın
3
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toplam sahip olma maliyeti çok
büyük olabilir.
CIO’ların karşılaştığı zorluk da tam
olarak burada yatıyor: Bilgileri
akıllıca yakalamaya, depolamaya
ve analiz etmeye olanak tanıyan
uygun maliyetli bir veri yönetimi
stratejisi nasıl oluşturulur? Cevap;
daha verimli ve ölçeklenebilir uçtan
uca veri depolama çözümlerinde
yatmaktadır ancak doğru çözümü
seçmek de her zaman kolay
değildir.

Veri depolama altyapısı iş
kurtarmada kritik bir role sahip
Doğru çözümü seçmenin
karmaşıklığı, şirketleri genellikle
eksik bir uyumla karşı karşıya
bırakır ve verileri varlıktan ziyade
bir yük haline getirir. Burada bulut
bilişim devreye giriyor; birçok
uygulama oluşturma ve barındırma
esnekliği sunarken şirket içi daha
iyi güvenlik, performans ve maliyet
kontrolü sağlıyor. Bir işletmenin

depolama altyapısı, yalnızca
kapasitesini veya esnekliğini
belirlemez. Veri depolama
aynı zamanda, veri talepleri
doğrultusunda büyümesi gereken
performans gücünün de temelini
oluşturur.
AI ve IoT gibi veriye aç yeni gelişen
teknolojiler yüksek vaatlerini yerine
getirmeye başladı. Dünyanın
teknolojiye olan bağımlılığı da
hiç bu kadar büyük olmamıştı.
Analistlere göre içerisinde
olduğumuz bu dönem ise verilerin
nasıl ve nerede saklandığını gözden
geçirmek için en doğru zaman.
Burada doğru depolama sistemleri,
eski donanımlarla uğraşmak veya
uygun olmayan bulut paketlerini
kullanmak yerine, işletmelerin
ileriye odaklanmalarını, yeni
teknolojileri benimsemelerini ve
büyüme fırsatlarını yakalamalarına
imkan veriyor.

GÜNCEL

Turkcell’den Türkiye’ye

dünya standartlarında yeni veri merkezi
Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell’in Tekirdağ’ın
Kapaklı ilçesinde hayata geçirdiği Avrupa Veri Merkezi, yüzde 75 yerlilik
oranıyla Türkiye’de bir ilk oldu.
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de
kalsın” vizyonuyla çalışmalarını
sürdüren Turkcell, Türkiye’ye
yeni nesil bir veri merkezi daha
kazandırdı. Dünya standartlarına
uygun olarak inşa edilen ve en
son teknolojiyle donatılan Turkcell
Avrupa Veri Merkezi’nin açılışı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu ile Tekirdağ Valisi
Aziz Yıldırım’ın katılımıyla Turkcell
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Aksu ve Turkcell Genel Müdürü
Murat Erkan’ın ev sahipliğinde
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde
gerçekleştirildi. 37 bin 277
metrekarelik alana kurulan ve 7 bin
238 metrekarelik beyaz alana sahip
Avrupa Veri Merkezi ile birlikte
Turkcell’in bu alanda yaptığı yatırım
miktarı 2,5 milyar TL’yi aştı.
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‘Yerli veri merkezi olmazsa
olmazımız’
Açılış töreninde bir konuşma
yapan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu,
bugün Türkiye’nin siber güvenlik
konusunu millî güvenlik
kapsamında değerlendirdiğini
vurguladı. Veri ve veri gizliliğinin
korunması meselesinin artık
uluslararası zeminde büyük önem
taşıyan bir konu haline geldiğinin
altını çizen Karaismailoğlu,
‘Türkiye’nin verisi, Türkiye’de
kalmalı’ görüşünden yola çıkarak
kurumların yatırımlarını bu
yaklaşımla yapmasının son derece
önemli olduğunu söyledi.
“Ülkemizin, vatandaşlarımızın,
bu ülke için değer üreten

işletmelerin verilerinin gizliliği
için ‘yerli veri merkezi’ yatırımları
olmazsa olmaz.” diye konuşan
Karaismailoğlu, “Bilgi ve iletişim
sektöründe, her türlü doğal
afet ile fiziki ve siber saldırılara
karşı verinin saklanması ve
yedeklenmesi hayati önem
taşımakta. Bu anlamda Turkcell’in
bugün açılışını yaptığımız
Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve
yedekli bir teknoloji yatırımı. Veri
merkezinin yerlilik oranının yüzde
75’lerde olması da kıymetli bir
gelişme. 9 büyüklüğünde depreme
dayanıklı şekilde tasarlanan
ve inşa edilen veri merkezimiz,
Ankara, İzmir ve Gebze veri
merkezlerinin bilgi yedekliği ve
güvenliği açısından son derece
önemli.” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL

6 bin sensör ile 40 bin
nokta sürekli izleniyor

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine
son verirken veri merkezinin
milletimize hayırlı olmasını
temenni ederek Turkcell ailesine,
başarılarının devamını diledi.

“Yatırımlarımızla Türkiye’yi
‘Veri ve bulut teknolojileri
üssü’ haline getireceğiz”
Avrupa Veri Merkezi’nin açılış
töreninde konuşma yapan Turkcell
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Aksu ise şunları söyledi:
“İnternet trafiğinin geçiş noktası
haline gelen Türkiye; verinin
taşınması ve saklanması
konusunda kilit bir öneme sahip.
Turkcell olarak amacımız; bu
coğrafi üstünlük ile şirketimizin
sahip olduğu ileri ve yenilikçi
teknolojiyi kullanarak, ülkemizi
dünyanın en önde gelen ‘veri ve
bulut teknolojileri üssü’ haline
getirmek. Bu hedefin yeni bir
adımı olarak bugün açılışını
yaptığımız Turkcell Avrupa Veri
Merkezi’ni kamu kurumlarının,
özel sektörün ve bölge ülkelerinin
hizmetine sunmanın onur
ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Ülkemizin ‘bölgesel bir üs olma’
konumunu güçlendirebilmek
için yatırımları teşvik eden milli
politikaların benimsenmesini ve
hızla uygulamaya geçirilmesini
çok değerli buluyoruz. Bu
vesileyle Türkiye’de yerli ve
milli teknolojilerin geliştirilmesi
5
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noktasında önümüzü açarak
bizleri cesaretlendiren Sayın
Cumhurbaşkanımız ile her
zaman desteğini yanımızda
hissettiğimiz Sayın Bakanımıza ve
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Yeni nesil veri
merkezlerimizle ‘Siber
Vatan’a sahip çıkıyoruz”
Veri güvenliğini ‘Siber Vatan’
olarak tanımladıklarını
vurgulayan Turkcell Genel
Müdürü Murat Erkan ise
“Turkcell olarak veri konusunu
milli mesele olarak görüyoruz.
Uzun yıllardır ‘Türkiye’nin verisi
Türkiye’de kalmalı’ diyerek
yatırımlarımızı buna göre
yapıyoruz. Milli servetimiz veriyi,
küresel risk ve tehditlere karşı
korumak hepimizin görevi. Bu
doğrultuda inşa ettiğimiz veri
merkezlerimizde yerlilik oranımızı
da hızla arttırıyoruz. Bugün
açılışını gerçekleştirdiğimiz
Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik
oranımız yüzde 75 seviyesine
ulaşarak Türkiye’nin yerlilik
oranı en yüksek veri merkezi
oldu. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan böyle de verimize sahip
çıkarak ülke sınırları içerisinde
tutmak için çalışmalarımızı
aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu
vesileyle yeni veri merkezimizin
Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını
dileriz.” dedi.

İstanbul Havalimanı’na
85 kilometre uzaklıktaki
Avrupa Veri Merkezi, 9
büyüklüğündeki depreme
dayanıklı olup depremin
hemen sonrasında hizmet
vermeye devam ediyor.
Kapıların ve duvarların
yangına da 120 dakika
boyunca dayanıklı olduğu
veri merkezinde, 6 bin sensör
ile 40 bin nokta sürekli
izleniyor. Turkcell Avrupa
Veri Merkezi ayrıca sahip
olduğu Tier III sertifikası
sayesinde kurumlara sunucu
barındırma, bulut bilişim,
erişim, yedekleme, siber
güvenlik, felaket kurtarma,
yönetilen hizmetler ve
cihaz temini hizmetlerini
de sağlıyor. Avrupa Veri
Merkezi aynı zamanda yeşil
bina ve çevreye uyumlu
olduğunu belgeleyen “Leed
Gold” sertifikasına da sahip
durumda bulunuyor.

Türkiye’nin en
teknolojik veri
merkezinde yerlilik
oranı yüzde 75
Bugün Avrupa’nın ve
Türkiye’nin en teknolojik
veri merkezi konumunda
olan Avrupa Veri Merkezi,
aynı zamanda yerlilik oranı
en yüksek veri merkezi
olmasıyla da dikkat
çekiyor. Bina genelinde
yüzde 75 yerli üretim
kullanan Turkcell, yeni veri
merkezinde yerli üreticilerin
geliştirdiği iklimlendirme
sistemleri, kabinetler ve güç
kaynakları ile hizmet veriyor.

GÜNCEL

Gartner:

AI endüstrisi henüz evrimsel aşamada
Yapay zekanın hala “evrimsel aşamada” olduğunu söyleyen analiz
firması Gartner’ın yeni bir çalışmasına göre, işletmeler AI’ın henüz
sağlamadığı yetenekleri arıyor.
Pandemi, teknolojinin
büyümesinde önemli bir rol
oynadı. AI ürünleri üzerinde
çalışan girişimler, 2019’a kıyasla
15 milyar dolar artarak 2020’nin
4. çeyreğinde 73 milyar dolardan
fazla yatırım aldı. Uç yapay zeka,
bilgisayarla görme, karar zekası ve
makine öğrenimi gibi teknolojilerin
ise er ya da geç çeşitli pazarları
kökten değiştireceği beklenen bir
gerçek. Gartner’ın son çalışması
bu kapsamda, birçok işletmenin
yapay zekayı şu anda donanımlı
olmadığı görevler için kullanmak
6
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istediğini ortaya koyuyor. Bu
işletmeler, çeşitli AI girişimlerini
ölçeklendirirken uygulama, risk
yönetimi ve etik konularına da
odaklanıyor.
Analist firmaya göre AI pazarı,
diğer taraftan yüksek oranda AI
yeniliklerinin ortaya çıkmasıyla
evrimsel bir aşamada kalıyor. Bu
da genellikle mevcut AI araçları
yeteneklerinin ötesinde, belirli
teknoloji yetenekleri arayan son
kullanıcıların pazar eğilimini
gösteriyor.

Sorumlu yapay zeka
Gartner daha fazla güven, şeffaflık,
tarafsızlık ve denetlenebilirlik
beklediklerinden dolayı “sorumlu
yapay zeka”nın paydaşlar için
çok önemli olduğunu açıklıyor.
Sorumlu yapay zeka, verilerde
önyargılar oluşturulsa bile
tarafsızlığın sağlanmasına
yardımcı oluyor. Analiz firması,
şeffaflık ve açıklanabilirlik
yöntemleri gelişiyor olsa da
şirketlere güven kazanmak ve
AI’ın olasılıklı doğasıyla mücadele
ederken mevzuata uygunluğu

GÜNCEL

sağlamalarını tavsiye ediyor. Öte
yandan Gartner, 2023 yılına kadar
yapay zeka geliştirme ve eğitim
çalışmaları için işe alınan tüm
personelin sorumlu yapay zeka
konusunda uzmanlık sergilemesi
gerekeceğini söylüyor.

Küçük ve geniş veri
Veriler, başarılı AI girişimlerinin
temelini oluşturur. Küçük veriler,
daha az veri gerektiren ancak
yine de yararlı bilgiler sunan
analitik tekniklerin uygulanması
ile ilişkilidir. Geniş veriler ise çeşitli
veri kaynaklarının analizini ve
sinerjisini sağlar. Küçük ve geniş
veri yaklaşımları, daha sağlam
analitik ve yapay zeka sağlarken,
kuruluşların büyük verilere olan
bağımlılığını azaltır ve daha
zengin, daha eksiksiz durumsal
farkındalık sunar.
Gartner’a göre, 2025 yılına kadar
kuruluşların yüzde 70’i, odaklarını
7
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büyük veriden küçük ve geniş
veriye kaydırmaya, analitik için
daha fazla bağlam sağlamaya ve
yapay zekayı daha az veriye aç
hale getirmeye mecbur kalacak.
Bu yaklaşımlar daha sağlam
analitik sağlarken iş sorunlarına
daha 360 derecelik bir bakış açısı
elde etmeye yardımcı olacak.

AI platformlarının
operasyonelleştirilmesi
İş dönüşümü için yapay zekadan
yararlanmanın aciliyeti ve kritikliği,
yapay zeka platformlarının
operasyonel hale getirilmesi
ihtiyacını artırıyor. Bu da AI
projelerini konseptten üretime
taşımak anlamına geliyor. Böylece
kurum çapındaki sorunları çözmek
için AI çözümler güvenilebilir bir
hal alıyor.
Gartner araştırması, yapay zeka
projelerinin yalnızca yarısının pilot
aşamasından üretime geçtiğini ve

bunun ortalama 9 ay sürdüğünü
tespit etti. Araştırma şirketine
göre, yapay zeka düzenleme ve
otomasyon platformları (AIOAP’ler)
ve model operasyonelleştirme
(ModelOps) gibi yenilikler yeniden
kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik
ve yönetişim sağlayarak yapay
zekanın benimsenmesini ve
büyümesini hızlandırıyor.

Kaynakların verimli kullanımı
Yapay zeka dağıtımlarında yer
alan verilerin, modellerin ve bilgi
işlem kaynaklarının karmaşıklığı
ve ölçeği göz önüne alındığında,
yapay zeka inovasyonu bu tür
kaynakların maksimum verimlilikte
kullanılmasını gerektirir.
Çoklu deneyim, bileşik yapay
zeka, üretken yapay zeka ve
transformatörler, çok çeşitli iş
sorunlarını daha verimli bir şekilde
çözme yetenekleri nedeniyle
yapay zeka pazarında görünürlük
kazanıyor.

GÜNCEL

Veri ihlali raporu:

Maliyetler pandemide
rekor seviyeye ulaştı
IBM’in yeni verilerine göre, veri ihlalleri artık şirketlere olay başına
ortalama 4,24 milyon dolara mal oluyor ve bu, raporun 17 yıllık
tarihindeki en yüksek rakam.
İşletmeler geçen yıl teknoloji
yaklaşımlarını hızla uyarlamak
zorunda kaldılar. Birçok şirket
çalışanlarını evden çalışmaya
teşvik etti veya şart koştu.
Kuruluşların %60’ı bu nedenle
pandemide bulut tabanlı
faaliyetlere geçti.

Uzaktan çalışma etkisi

IBM tarafından hazırlanan
çalışma, pandemi sırasında ciddi
operasyonel değişimler nedeniyle
güvenlik olaylarının daha maliyetli
ve kontrol altına alınmasının daha
zor hale geldiğini, maliyetlerin

Pandemi sırasında uzaktan
operasyonlara hızlı geçiş, daha
pahalı veri ihlallerine yol açmış
gibi görünüyor. Uzaktan çalışma
olay bazında bir faktör olarak
belirtildiğinde ihlaller, bu faktöre
sahip olmayan kuruluşlara kıyasla

8
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de önceki yıla göre %10 arttığını
gösterdi. Bulgular, güvenliğin bu
hızlı BT değişikliklerinin gerisinde
kalmış olabileceğini ve kuruluşların
veri ihlallerine yanıt verme becerisini
engellediğini ortaya çıkardı.

ortalama olarak 1 milyon dolardan
fazlasına mal oluyor.

Sağlık ihlali maliyetleri arttı
Salgında sağlık, perakende,
konaklama ve tüketici üretimi/
dağıtım gibi büyük operasyonel
değişikliklerle karşı karşıya
kalan endüstriler de veri ihlali
maliyetlerinde yıldan yıla önemli
bir artış yaşadı. Sağlık hizmeti
ihlalleri, bir önceki yıla göre 2
milyon dolarlık bir artış göstererek
olay başına 9,23 milyon dolar ile
açık ara en maliyetli alan oldu.

GÜNCEL

Gizliliği ihlal edilmiş kimlik
bilgileri, güvenliği ihlal
edilmiş verilere yol açtı
Çalınan kullanıcı kimlik bilgileri,
çalışmadaki ihlallerin en yaygın
temel nedeniydi. Aynı zamanda,
müşteri kişisel verileri (isim,
e-posta, şifre gibi), veri ihlallerinde
en yaygın olarak açığa çıkan bilgi
türüydü ve ihlallerin %44’ü bu tür
verileri içeriyordu. Bu faktörlerin
kombinasyonu, saldırganlara
gelecekteki ek veri ihlalleri için
kaldıraç sağlayan kullanıcı adı/
şifre ihlalleri ile sarmal bir etkiye
neden olabilir.

veri ihlali maliyetleri (3,61 milyon
dolar), öncelikli olarak genel bulut
(4,80 milyon dolar) veya özel bulut
yaklaşımı (4,55 milyon dolar)
olanlara göre daha düşüktü.
Veri ihlali maliyetleri geçen yıl
rekor seviyeye ulaşırken rapor aynı
zamanda AI, otomasyon ve sıfır
güven yaklaşımının benimsenmesi
gibi modern güvenlik taktiklerinin
etkisine dair olumlu işaretler de
gösterdi. Bu modern taktikler
olayların maliyetini daha da
düşürmede fayda sağladı.

Modern yaklaşımlar
maliyetleri düşürdü

Uzaktan çalışmanın ve
buluta geçişin veri ihlalleri
üzerindeki etkisi

Yapay zekanın benimsenmesi,
güvenlik analitiği ve şifreleme,
bir ihlalin maliyetini azaltan ilk
üç faktördü ve bu araçları önemli
ölçüde kullanmayan şirketlere
kıyasla 1,25 milyon ila 1,49
milyon dolar arasında tasarruf
sağladı. İncelenen bulut tabanlı
veri ihlallerinde ise hibrit bulut
yaklaşımı uygulayan kuruluşların

Pandemi sırasında toplumun
dijital etkileşimlere daha fazla iç
içe olmasıyla şirketler, giderek
daha fazla çevrimiçi hale gelen
bu dünyaya uyum sağlamak için
değişirken, uzaktan çalışmayı
ve bulutu benimsedi. Rapor, bu
faktörlerin veri ihlali yanıtı üzerinde
önemli bir etkisi olduğunu buldu.
İncelenen kuruluşların yaklaşık

9
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%20’si, uzaktan çalışmanın veri
ihlalinde bir faktör olduğunu
bildirdi ve bu ihlaller şirketlere
4,96 milyon dolara mal oldu
(ortalama ihlalden yaklaşık %15
daha fazla).
Araştırmada, bir buluta geçiş
projesi sırasında ihlal yaşayan
şirketler ortalamadan %18,8 daha
yüksek maliyete sahipti. Bununla
birlikte çalışma ayrıca, genel bulut
modernizasyon stratejilerinde
daha ileride olanların, olayları daha
etkili bir şekilde algılayabildiğini
ve müdahale edebildiğini,
erken aşamada benimsemeye
başlayanlara göre de ortalama 77
gün daha hızlı olduğunu tespit etti.

Gizliliği ihlal edilmiş kimlik
bilgileri büyüyen bir risk
Rapor ayrıca, veri ihlallerinde
tüketici veri (kimlik bilgileri dahil)
güvenliğinin ihlal edildiği ve daha
sonra başka saldırıları yaymak
için kullanılabilecek büyüyen
bir soruna da ışık tuttu. Ankete
katılan kişilerin %82’sinin hesaplar

GÜNCEL

arasında parolaları yeniden
kullandıklarını kabul etmesiyle
birlikte, güvenliği ihlal edilmiş
kimlik bilgileri, veri ihlallerinin hem
önde gelen nedenlerinden hem de
sonuçlarından birini temsil ederek
işletmeler için daha da artan bir
risk oluşturdu.

Açığa çıkan kişisel veriler
İhlallerin yaklaşık yarısı yani %44’ü,
raporda en yaygın ihlal edilen kayıt
türünü temsil eden ad, e-posta,
şifre ve hatta sağlık verileri gibi
açıkta kalan müşteri kişisel
verilerini de analiz etti. Müşterinin
kişisel olarak tanımlanabilir
bilgilerinin (PII) kaybı, diğer veri
türlerine kıyasla en pahalısıydı.

En yaygın saldırı yöntemi
Ele geçirilen kullanıcı kimlik
bilgileri, saldırganlar tarafından
giriş noktası olarak kullanılan en
yaygın yöntemdi ve incelenen
ihlallerin %20’sini temsil ediyordu.
Güvenliği ihlal edilmiş kimlik
bilgilerinden kaynaklanan ihlallerin
tespit edilmesi en uzun süreyi aldı
ve tespit edilmesi ortalama 250
gün sürdü.
10
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Modernize edilen
işletmelerin ihlal maliyetleri
daha düşük
Pandemi sırasında bazı BT yönleri
veri ihlali maliyetlerini artırırken, iş
operasyonlarını modernize etmek
için herhangi bir dijital dönüşüm
projesi uygulamadıklarını söyleyen
kuruluşlar aslında daha yüksek
veri ihlali maliyetlerine maruz kaldı.
COVID-19 nedeniyle herhangi
bir dijital dönüşüm geçirmemiş
kuruluşlarda bir ihlalin maliyeti
ortalamadan 750 bin dolar daha
yüksekti. Bu rakam ortalamadan
%16,6 daha fazla.
Sıfır güven güvenlik yaklaşımını
benimseyen şirketler ise veri
ihlalleriyle başa çıkmak için daha
iyi konumlandılar. Bu yaklaşım,
kullanıcı kimliklerinin veya ağın
kendisinin zaten tehlikeye atılmış
olabileceği varsayımıyla çalışıyor
ve bunun yerine kullanıcılar, veriler
ve kaynaklar arasındaki bağlantıları
sürekli olarak doğrulamak için
yapay zekaya ve analitiklere
dayanıyor. Olgun bir sıfır güven
stratejisine sahip kuruluşların
ortalama veri ihlali maliyeti 3,28
milyon dolardı. Bu yaklaşımı hiç

uygulamayanlara göre rakamlar,
1,76 milyon dolar daha düşük.
Rapor ayrıca, önceki yıllara kıyasla
daha fazla şirketin güvenlik
otomasyonu uyguladığını ve
bunun önemli maliyet tasarrufları
sağladığını da ortaya koydu.
Ankete katılan şirketlerin yaklaşık
%65’i, iki yıl önceki %52’ye kıyasla,
güvenlik ortamlarında otomasyonu
kısmen veya tamamen devreye
aldıklarını bildirdi. “Tam olarak
konuşlandırılmış” bir güvenlik
otomasyon stratejisine sahip olan
kuruluşların ortalama ihlal maliyeti
2,90 milyon dolarken, otomasyonu
olmayanlar bu maliyetin iki
katından fazlasını, 6,71 milyon
dolar maliyet ile yaşadı.
Olay müdahale ekiplerine ve
planlarına yapılan yatırımlar, veri
ihlali maliyetlerini de azalttı. Olay
müdahale planlarını da test eden
bir olay müdahale ekibine sahip
şirketlerin ortalama ihlal maliyeti
3,25 milyon dolar olurken, ikisi de
yerinde olmayan şirketler ortalama
5,71 milyon dolar maliyetle
karşılaştı. Bu da önceki yıla kıyasla
%54,9’luk bir farkı temsil etti.

GÜNCEL

Turkcell’in hızı
dünyanın zirvesinde
Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) hazırladığı rapora göre,
Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5G
hızında Avrupa’nın en iyi operatörü oldu.
Türkiye’nin Turkcell’i, Küresel
Mobil Tedarikçiler Birliği’nin
(GSA) Ağustos 2021’de
yayınladığı son Küresel Durum
Raporu’nda Avrupa’nın en hızlı
4.5G şebekesine sahip operatörü
oldu. Dünyanın en hızlı LTE
şebekelerine sahip operatörlerinin
sıralandığı rapora göre Turkcell
LTE şebekesinde sunduğu 1.6
Gbps hız ile dünyanın en hızlı
üç operatöründen biri olurken
Avrupa’da ise liderliği elde etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Turkcell Genel Müdürü
Murat Erkan şunları söyledi:
“Müşterilerimize en iyi hizmeti
sunma odağından vazgeçmeden
aralıksız çalışmaya ve yatırım
11
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yapmaya devam ediyoruz.
Geniş spektrumumuz ve doğru
planlanmış modern altyapımız
sayesinde tüm dünyada örnek
gösterilen bir mobil iletişim
şebekesine sahip olmaktan gurur
duyuyoruz. Gelişmiş yeteneklerle
donattığımız esnek şebekemiz,
müşterimizin ihtiyaçlarına en
uygun teknolojiyi sağlayarak
eşsiz bir deneyim sunuyor. Bugün
Turkcell’in üstün 4.5G şebekesinde
sunduğu 1.6 Gbps’lik hız dünya
çapında birçok operatörün 5G
şebekelerinde sunduğu hızdan
daha fazla. Bunu dünya çapında
mobil iletişimin devlerinin üyesi
olduğu Küresel Mobil Tedarikçiler
Birliği’nin yayınladığı bağımsız
rapor da bir kez daha teyit etmiş

oldu. Türkiye’nin dört bir yanında
her müşterimize en iyi iletişim
ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye
kadar olduğu gibi bundan sonra
da var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz.”
Küresel Mobil Tedarikçiler
Birliği’nin yayınladığı rapora
göre, dünya genelinde 151
ülkede toplam 336 operatör,
gigabit hızlar sunabilen gelişmiş
LTE şebekelerini devreye aldı.
Şebekesinde bu gelişmiş
teknolojilerin hepsini birden
kullanmakta olan Turkcell ise
sunduğu 1.6 Gbps’lik hız ile dünya
sıralamasında ilk üç operatörden
biri olarak yer alıyor.

VİZYON

‘Dijital Yakalı’
çalışanlar
iş hayatının
ayrılmaz bir
parçası
olacak
Başarılı bir dijital dönüşüm
hakkında önemli açıklamalarda
bulunan Hayat Holding Global
CIO’su Gülsün Gönültaş
Akhisaroğlu, “Dijital
dönüşüm bir orkestra
şefi gibi, iş stratejilerini
bilen ve anlayan, yeni
ve dijital teknolojilerle
daha da ileriye
taşıyan CIO’lar
tarafından
yönetilebilir.”
dedi.
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VİZYON

Hayat Holding
çatısı altında, 13
ülkedeki toplam 36
üretim tesisinde ileri
teknolojilerle üretilen
46 Türk markası dünya
çapında milyonlarca
tüketiciye ulaştırılıyor
Gülsün Gönültaş Akhisaroğlu...
Onu 2019’un Temmuz ayından
bu yana Hayat Holding Global
CIO’su olarak çalışma hayatını
halihazırda sürdüren, IT
dünyasının başarılı bir kadın
profesyoneli olarak tanıyoruz.
Liderlik gömleğini giydiği
şirketlerdeki başarılı iş stratejileri
ile organizasyon, sistem ve
süreçlerin dönüşümünde etkin rol
alan ve yeni teknolojiler ile dijital
çözümlerinin uygulanmasına
öncülük eden Akhisaroğlu, 25
yılı aşkın süredir de otomotiv,
savunma sanayi ve enerji gibi
farklı sektörlerdeki Motors
Türkiye, General Motors Avrupa,
Chevrolet Otomotiv Türkiye,
BMC Otomotiv ve SOCAR - STAR
Rafineri şirketlerinde, bilgi
teknolojileri alanında üst düzey
yöneticilik deneyimleri bulunuyor.
Akademik hayatında da başarılı
bir geçmişe sahip olan Gülsün
Gönültaş Akhisaroğlu’nun
Ege Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümünde lisans,
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği’nde yüksek lisans
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
İşletme bölümünde yüksek lisans
dereceleri var.
Kökleri 1937’ye uzanan Hayat
Holding ise dünyada 17.000’e
yakın çalışanı ile ağaç bazlı panel
sektöründe Kastamonu Entegre,
14
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hızlı tüketim sektöründe Hayat,
liman işletmeciliği sektöründe
Limaş başta olmak üzere
farklı sektörlerde 41 şirketiyle
faaliyetlerine devam ediyor. Holding
çatısı altında 13 ülkede 36 üretim
tesisinde ileri teknolojilerle üretilen
46 Türk markasını dünya çapında
milyonlarca tüketiciye ulaştırıyor.
Hayat Holding’in dijital dönüşüm
stratejisi, IT yapısı, gelecek
hedefleri, GİG ekonomisi ve daha
fazlasını konuştuğumuz Gülsün
Gönültaş Akhisaroğlu’nu Ekim
sayısında sizler için ağırladık...

“H4Y4T D1G1T4L
WORKSPACE projemizle, IDC
CIO Summit 2021 ödülüne
layık görüldük”
Gülsün Gönültaş Akhisaroğlu
ile sohbetimize, devam
eden pandemi sürecinde

Hayat Holding’in IT yapı
taşlarında yaşanan değişimleri
sorarak başladık. Yatırım ve
planlamalarındaki dönüşümlerden
bahseden Akhisaroğlu, sözlerine
şöyle başladı:
“Hayat Holding organizasyonuna
katılmamla birlikte, Hayat Holding
şirketlerimizin büyüme ve yatırım
odaklı iş stratejilerini destekleyen
dijital dönüşüm yolculuğuna
şirketlerimizin her alanında ihtiyacı
olan dijitalleşme projeleri ile
başladık. Ayrıca büyük veri, ileri
analitik, makine öğrenmesi gibi
alanlarda hem altyapı yatırımı
yaparak hem de ekip oluşturarak
veriye dayalı organizasyona
dönüşüm ile rekabet avantajı
sağlayacak dönüşüm projelerine
başladık. 2020 yılı ilk çeyreği
sonunda hayatımıza giren
pandemi ile birlikte, 2020 yılı

VİZYON

H4Y4T D1G1T4L
WORKSPACE adlı
projemiz, IDC CIO
Summit 2021
proje ödüllerinde
”Future of WorkBorderless
Organization”
kategorisinde ödüle
layık görüldü
dijital dönüşüm programımızı
yürütürken, pandemi ile
zorunluluk haline gelen, Holding
şirketlerimizin uzaktan çalışma
ihtiyaçlarına cevap veren ortak
çalışma ve etkileşim platformlarını
global ölçekte 14 ülkede
devreye aldık. H4Y4T D1G1T4L
WORKSPACE adını verdiğimiz
projemiz IDC CIO Summit 2021
proje ödüllerinde “Future of
Work- Borderless Organization”
kategorisinde ödüle layık görüldü.
Bu proje ve altyapı ile Hayat
Holding bünyesinde çalışan
tüm ekiplerimize, dijital çalışma
ve iş birliği platformu sağladık.
Hibrit çalışma, uzaktan çalışma
ve uzaktan destek hizmetlerinin
sağlıklı verilebilmesi için kapsamlı
bir “Bilgi Güvenliği” programı
başlattık. Bilgi Güvenliği bizim
stratejimizin önemli bir bileşeni.
Dijital Dönüşüm programımız
kapsamında, şirketlerimizin iş
önceliklerini destekleyen bir bilgi
güvenliği yaklaşımı benimsedik.
Risklerimizin bilincinde olarak,
uzaktan erişim ve iş birliğini
desteklerken üretim tesislerimizde
IT&OT entegrasyonunu sağlayan,
AR/VR gibi yeni teknolojileri ve
IoT yapılarını da kapsayan farklı
güvenlik çözümleri ile denetim ve
kontrol sistemleri konumlandırdık.
15
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Pandemi ile beraber geçmiş
deneyimlerimize dayalı
bilginin yeterli olmadığı ve
alışkanlıkların değiştiği bu yeni
ortamda Hayat Holding Bilgi
Teknolojileri olarak bizim de
önceliklerimiz, standartlarımız
ve iş yapış şekillerimiz değişti.
Pandemi ile müşteri deneyimi
ve beklentilerinin değiştiğini
görüyoruz. Hayat Holding ve bilgi
teknolojileri açısından değişimi
ve etkilerini iyi analiz edip ürün
ve hizmetlerimize yansıtarak
değişime uyum sağladık.
Pandemi ile birlikte, tüketici
açısından ürün özellikleri ile ilgili
beklentiler değişti. Sağlık, hijyen
ve topluma saygı ön plana çıktı.
Hayat Holding şirketlerimizde,

tüketicilerin beklentilerini
karşılayan, rekabette farklılık
yaratan inovatif ürünler için
ürün geliştirme çalışmalarına
yoğunlaştık. 2020 yılında,
Hayat Kimya Kişisel Sağlık
kategorimiz altında Evony
marka cerrahi maske üretimine
başladık. Kastamonu Entegre
tesislerimizde, pandemi ile birlikte
önem kazanan hijyenik yüzey
ihtiyacına yanıt veren mikrop ve
bakterileri barındırmayan panel
ve laminat parke üretimine
başladık. Bilgi Teknolojileri olarak
yaptığımız çalışmalar arasında;
Hayat ekipleriyle RPA uygulamaları
kullanarak yapılandırılmamış veri
formatında bulunan müşteri talep
ve yorumlarından ürün gelişimine
katkı sağlanması, Kastamonu

VİZYON

100 üzerinde proje
ile programımızı
hızlandırarak
çalışmalarımıza
devam ediyoruz
Entegre ekipleriyle de görüntü
işleme ve analitik yöntemleri
kullanarak üretim süreçlerinin ve
üretim kalitesinin iyileştirilmesi
projelerini sayabiliriz.
Bu dönemde tüketicilerin ürüne
ulaşım ve alım kanalları değişti.
E-ticaret ve dijital kanallar klasik
yöntemlerin yerini aldı. Hayat
pazar yeri uygulamaları ile
e-ticaret kanallarında doğrudan
tüketicilerimize ulaşmaya devam
ettik. Bu dönemde Global Tedarik
zinciri ekiplerimiz ile işlerini daha
iyi yönetmelerini sağlayacak bulut
tabanlı dashboard projelerini
canlıya aldık. Ayrıca, süreç
iyileştirmeye odaklandığımız
Global Tedarik Zinciri yönetimi
projesinin de kapsamda olduğu
SAP S/4 HANA dönüşümümüz
hızla devam ediyor.
Yeni yatırımlarımız için kurulum
sırasında yerinde verilen teknik
mühendis ekip desteğini, pandemi
nedeniyle seyahat kısıtları yaşanması
nedeniyle, ekiplerimizin seyahat
etmeden uzaktan destek verecekleri
AR/VR uygulamaları ile sağladık.
2020 yılı başında, IT Proje
portföyümüzde 100 üzerinde
projeyi hayata geçirdik. 2021
yılında da portföyümüzde 100
üzerinde proje ile programımızı
hızlandırarak çalışmalarımıza
devam ediyoruz. 2021 yılı
uzaktan çalışma ile işlerimizi
yürüttüğümüz bir yıl oldu. Bir
yandan portföyümüzü yönetip
16
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diğer yandan pandemi ile
tetiklenen yeni ihtiyaçlara cevap
ve öncelik verirken, şirketimizin
büyüme stratejileri ve yeni yıkıcı
teknolojilerin sağlayacağı faydaları
göz önünde bulundurup orta-uzun
vade teknoloji yatırım planımıza
uygun olarak çalışmalarımıza
devam ediyoruz.”

“ERP ve IoT teknolojilerini
bulut tabanlı analitik
platformuyla birleştirerek
optimizasyon projeleri
gerçekleştiriyoruz”
İçerisinde bulunduğumuz dönemin
en temel konusu dijital dönüşüm.
Bu çerçevede dijitalleşme
kapsamında neleri değiştirme

ihtiyacı duyduklarını Gülsün
Gönültaş Akhisaroğlu’ndan dinledik:
“Pandemi ile birlikte uzaktan
çalışma ve uzaktan işi yönetme
ihtiyaçları zorunluluk haline geldi.
Rekabetçi avantaj sağlayabilmek
ve uzaktan işi yönetebilmek için
hammadde tedariğinden başlayıp
müşteriye kadar uzanan değer
zincirinde, her aşamada veriye
ulaşmak, veriyi toplamak ve ileri
analitik ile veriye dayalı çözümler
üretmek önemli hale geldi. Hayat
Holding olarak ürünlerimizi en
optimum seviyede üretebilmek,
distribütörlere zamanında, eksiksiz
ve doğru sevkiyat yapabilmek, doğru
müşteriye doğru coğrafyada doğru

VİZYON

Telekom ve iletişim
teknolojilerinin
gelişmesi, 5G
uygulamaları, veri
saklama ve işleme
kapasite ve hızlarının
artması ile toplanan
veriler, İleri Analitik
uygulamalarıyla
geleceğe yol gösteren
kılavuzlara dönüştü

ürün sunabilmek ve ürünlerimizi
müşterimizin ihtiyaçlarına göre
geliştirebilmek için veri odaklı
dönüşümden ve ileri analitikten
faydalanıyoruz. ERP ve IoT
teknolojilerini bulut tabanlı analitik
platform ile birleştirerek kurduğumuz
esnek yapılar ile optimizasyon
projeleri gerçekleştiriyoruz.
Sektörel gelişmelere baktığımızda,
telekom ve iletişim teknolojilerinin
gelişmesi, 5G uygulamaları, veri
saklama ve işleme kapasite ve
hızlarının artması ile kurumlarda
toplanan verilerin İleri Analitik
uygulamaları ile artık geleceğe
yol gösteren kılavuzlara
dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Uçtan uca büyük veri ve ileri
analitik uygulamaları ile üretimde
kesintisiz çalışma, kestirimci
bakım ve hatta uçtan-uca müşteri
deneyimi optimizasyonu projeleri
gündemimizde yer alıyor.
Sahadan gerçek zamanlı alınan
satış bilgileri, entegre çalışan ve
anlık güncellenen stok bilgileri ve
fabrikalarımızdan alınan üretim
verilerini birleştirilerek, ilgili
distribütörün ve satış noktasının,
ne zaman hangi ürüne ihtiyacı
17
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olacağını öngörerek tedarik zinciri
ve üretim süreçlerini başlatmayı
hedefliyoruz.

“Bulut teknolojilerine
dönüşüm hızlanarak devam
edecek”

Ar-Ge merkezimiz ile yaptığımız
analitik projeleri sayesinde
hammadde, coğrafik lekeler,
leke ve kumaş yıpranması
verileri ile en uygun formülü
tahmin ediyoruz. Bu
çalışmalarımıza, müşteri talep
ve isteklerini de ekleyerek
en çok tercih edilen ürünlere
ulaşmayı hedefliyoruz.”

Son zamanlarda altyapıda da ciddi
değişiklikler görülüyor. Şirketler
bir taraftan otonom sistemlere
geçerken bir taraftan da veri
artmaya başladı ve bu veriyi
saklayacak, anlamlandıracak
altyapılara da ihtiyaç söz konusu.
Gülsün Gönültaş Akhisaroğlu, yılın
geri kalanında ajandandalarındaki
bu tür altyapısal dönüşümleri
aktardı:

VİZYON

Hem artan veriler hem
de şirketlerin değişen
ve gelişen ihtiyaçlarına
cevap vermek üzere,
bulut teknolojilerine
dönüşüm hızlanarak
devam edecek
“Şirketlerde üretilen ve kullanılan
veri her gün katlanarak artıyor.
Veriye ulaşmak, temizlemek,
zenginleştirmek ve kullanıma
hazır hale getirdikten sonra hem
saklamak hem de performanslı
ve güvenlik standartlarına uygun
olarak kullanmak altyapısal
değişiklikler gerektiriyor.
Biz, Hayat Holding dönüşüm
programımız kapsamında,
şirketimizin büyümesi ile
artan ihtiyaçlarına esnek
çözüm üretebilmek için bulut
teknolojilerini ve yönetilen
hizmetleri kullanıyoruz. Bu
sayede hem performanslı hem
güvenilir hem de operasyonel
yükleri hafiflemiş bir bilgi
teknolojileri altyapısına dönüşümü
gerçekleştiriyoruz.
Hem artan veriler hem de
şirketlerin değişen ve gelişen
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere,
esnek, çevik ve güvenilir altyapılar
sunan bulut teknolojilerine
dönüşümün hızlanarak devam
edeceğini öngörüyorum. Global
oyuncuların pazarda yerlerini
sağlamlaştırmaları, Türkiye’de
veri merkezi ve bulut tabanlı
yatırımların artması dönüşüme
pozitif etki sağlayacaktır.

“GİG ekonomisi, şirketlerin
iş yapış şekillerini
değiştirecek”
Dijitalleşme ve çalışma
şekillerindeki dönüşüm,
18
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GİG ekonomisi modelinin
popülaritesini de artırdı.
Akhisaroğlu bu yaklaşımın
şirketler ve özellikle BT tarafında
sunacağı fırsatları değrlendirdi:
“Pandemi ile artan dijitalleşme ve
uzaktan çalışma olanakları, hem
iş veren hem de çalışan açısından
esneklik getirmekle birlikte, yeni
çalışma şekilleri organizasyon
modellerini ve iş yapış şekillerini
değiştirmeye başladı.
GİG ekonomisi, şirketlerin kısa
süreli çalışma düzenlemesi ile
serbest çalışan kişilerle çalıştığı
piyasa sistemini tanımlamaktadır.
Teknoloji platformlarının gelişip
yaygınlaşması ile belli bir

uzmanlığa sahip kişiler, bilgi
ve deneyimlerini ihtiyacı olan
kişi ve kuruluşlara kolayca
ulaştırabilmektedirler. Serbest
çalışan kişiler teknolojiyi yakından
takip etmekte ve iş piyasası
için gerekli olan yetkinlikler
doğrultusunda kendilerini
geliştirmektedirler.
Bilgi Teknolojileri gibi
teknik hizmet ve bilgi satan
personellerin oluşturduğu
GİG ekonomisi, şirketlerin iş
yapış şekillerini değiştirecek.
Özellikle yapay zeka, robotik,
veri bilimi ve blok zinciri gibi
özel beceriler arayan işletmeler
için bu bilgilere sahip serbest

VİZYON

Birçok şirket,
teknolojiyi adapte edip
dijitalleşirken aslında
fiilen dijital dönüşümü
gerçekleştirmediğinin
farkına varmıyor
çalışanları, ihtiyaç durumunda
projelerde kısa süreli istihdam
edip işletme için gerekli
olan kısa süreli yetkinlik ve
becerilerin kullanılmasını
sağlayacaktır.

“Dijital dönüşümde kültürel
değişime gereken önem
verilmiyor”
Dijitalleşme süreçlerinde
şirketlerin gözden kaçırdığı/daha
az üzerinde durduğu noktalara
dair sorumuzu Gülsün Gönültaş
Akhisaroğlu şöyle yanıtladı:
“Dijital dönüşüm programlarını
hazırlarken birçok şirket,
ne yapacağını ve nereden
başlayacağını bilmiyor. Bazı
şirketler yeni teknolojiyi
trend olduğu için kullanmaya
çalışıyor. Hayat Holding Dijital
Dönüşüm programımızda
yolculuğumuza, şirketimizin iş
stratejilerini anlayarak başladık.
İş stratejilerini kuvvetlendiren,
hızlandıran ve ileriye taşıyan
yeni teknolojileri programımıza
dahil ettik. Örneğin, AR/VR
uygulamalarını yatırımlarla
büyüyen organizasyonumuzda,
üretim tesislerimizin uzaktan
kurulumu, teknik personelin
uzaktan eğitimi gibi alanlarda
konumlandırarak maliyetleri
azaltırken, kurulum ve eğitim
süreçlerini hızlandırdık.
Dijital dönüşüm konuları gündem
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olduğunda, şirket yönetim
kurulları dönüşümün hızlıca,
hatta bir yıldan kısa sürede
tamamlanmasını bekliyor. Dijital
dönüşüm kolayca ve bir yılda
tamamlayabileceğiniz bir şey
değil. Aslında, sık sık değişen
ve yenilenen yeni teknolojileri
inceleyip programınıza
dahil ederek kuruluşunuzu
geliştirmeyi, süreçlerinizi,
ürünlerinizi ve hizmetlerinizi yeni
pazar ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde dönüştürmeyi ve işinizi
yarının zorluklarına uyarlamayı
içeren sürekli devam edecek
bir yolculuk. Bu nedenle biz
H4Y4T D161T4L Strateji ve
Dijital Dönüşüm Yol Haritamızı
her yıl güncellenen iş stratejileri
ve gelişen yeni teknolojiler ile
gözden geçirip yol haritamıza
yansıtmamızı sağlayacak şekilde
sürekli gelişen ve güncellenen
bir plan olarak hazırladık ve
güncel tutuyoruz. H4Y4T
D161T4L Strateji ve Dijital
Dönüşüm Yol Haritası çalışmamız
daha ilk yılında bize ödüller
getirdi. CXO Medya ”Turkcell Özel
Ödülü” kategorisinde kapsamlı
Dijital Dönüşüm çalışmamız
ile 2020 yılı CIO Ödülü’nü

almanın gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Ayrıca, IDC CIO
Summit 2021 proje ödüllerinde,
H4Y4T D161T4L Strateji ve
Dijital Dönüşüm Yol Haritası
programımız “IT Governance”
kategorisinde ödüle layık
görüldü.
Başarılı bir dijital dönüşüm
şirketin, müşterilerin
hatta sektörün ürettiği
verilerin değerlendirilmesi,
anlamlandırılması, rekabetçi
avantaj ve gelecek ile
ilgili kararların alınması
mekanizmalarında
kullanılmasıyla gerçekleşir.
Birçok şirket, teknolojiyi
adapte edip dijitalleşirken
aslında fiilen dijital dönüşümü
gerçekleştirmediğinin farkına
varmıyor ve dijital dönüşüm
için sağlam bir veri temeline
ihtiyaçları olduğunu anlamıyor.
Ayrıca, çok daha fazla kaynaktan
ve fazla miktarda veri toplayan
ve bunları iş stratejilerini
oluştururken kullanmayan
çok sayıda organizasyon var.
Hayat Holding’te biz verinin
önemini, değerini biliyor ve
dijital dönüşüm stratejimizde

VİZYON
veri destekli içgörüleri
kullanıyoruz. Müşteriye temas
eden her noktadan ve müşteri
faaliyetlerinden topladığımız
verileri analiz ediyor ve
bunlardan ürün geliştirme
süreçleri dahil birçok aşamada
faydalanıyoruz, iyileştirme
gerektiren tüm aşamaları
belirleyip optimizasyon
çalışmalarımıza devam ediyoruz,
yeni pazarları anlamak ve girmek
için yeni ürünler ve hizmetler
tasarlıyoruz, daha iyi stratejik
kararlar almak için gelecekteki
pazar senaryolarını simüle
edecek yapıları hazırlıyoruz.
Dijital dönüşüm ile ilgili ön plana
çıkmayan en önemli konulardan
biri dijital dönüşümde kültürel
değişime gereken önemin
verilmemesidir. Dijital dönüşüm
bir orkestra şefi gibi, iş
stratejilerini bilen ve anlayan,
yeni ve dijital teknolojiler ile
daha da ileriye taşıyan CIO’lar
tarafından yönetilebilir. Fakat,
dijital dönüşüm yalnızca üst
düzey yöneticilerin ve Bilgi
Teknolojileri ekibinin işi değildir,
tüm organizasyonun işidir.
Başarılı bir dönüşüm tüm
ekiplerin katılımı ile gerçekleşir.
Süreçlerin değişmesi,
sistemlerin değişmesi ve yeni
teknolojilerin kullanılması
tüm organizasyon tarafından
ortak olarak kararlaştırılmalı
ve uygulamaya alınmalıdır.
Dijital dönüşüm stratejisi
yönetim seviyesinde başlasa
da her departman, her
çalışanın süreçteki rolünü ve
çalışmalarının bu hedeflere
ulaşmaya nasıl katkıda
bulunduğunu net bir şekilde
anlaması gerekir. Başarılı bir
dijital dönüşüm, kurum içi ortak
hedef birliği ve kuruluşunuzdaki
tüm iş birimleri ve işlevler
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arasındaki yakın iş birliği ile
sağlanabilir. Ayrıca dijital
dönüşüm şirket çapında bir
zihniyet değişikliği ve yetenek
değişikliği gerektirebilir. Sürecin
verimliliğini artırmak ve herkesi
geleceğe hazırlamak için yeni
roller oluşturulması ve mevcut
ekipleri kademeli olarak
yeniden tanımlamak gerekebilir.
Unutulmaması gereken önemli
konulardan bir tanesi de dijital
dönüşüm programınıza aldığını
teknolojiler ne kadar yenilikçi
olursa olsun, hiç kimse onları
anlamıyorsa veya onları doğru
şekilde nasıl kullanacağını
bilmiyorsa, hiçbir faydası
olmayacaktır. Bu nedenle şirket
içi yetkinliklerin oluşturulması ve
bu oluşumu destekleyen eğitim
ve sertifikasyonların programa
eklenmesi önemli konular
arasında yer almaktadır.”

“Dijital asistanlar,
üretkenlik ve erişilebilirlik
taleplerini karşılayarak
çalışanlara değer katan
faaliyetlere geçişi
destekleyecek”
Hayat Holding Global CIO’su
Gülsün Gönültaş Akhisaroğlu
ile sohbetimizi, sektörde
ve teknoloji kullanımında
nelerin dönülemez bir şekilde
değişeceğini ve gelecekteki
hedeflerini sorarak tamaladık.
Akhisaroğlu, diyerek sözlerini
şöyle noktaladı:
“Dijitalleşme ile hayatımıza
giren Dijital Yakalı çalışanların
iş hayatının ayrılmaz bir parçası
olacağını düşünüyorum. Dijital
asistanlar, Robotik Süreç
Otomasyonu (RPA), sohbet
robotları ve sesli asistanlar gibi
teknolojilerle hayat buldu ve
ekiplerimiz ile birlikte çalışmaya
başladı. Hayat Holding’te
bizlerle birlikte çalışan ilk RPA

robotumuzun adı H4Y4T-e.
Dijital asistanlar, kuruluşlarının
üretkenlik ve erişilebilirlik
taleplerini karşılamalarına
yardımcı olacak ve çalışanlar
için değer katan faaliyetlere
geçişi destekleyecekler. Dijital
iş gücü, günümüzün manuel
iş süreçlerinin büyük bir
bölümünü devralabilecek ve
otomatikleştirebilecek. Halen
H4Y4T-e 80 tane farklı süreçte
görev alarak işimize değer
katıyor.
Sanal gerçeklik (VR) ve
artırılmış gerçeklik (AR)
uygulamalarının endüstriyel
ortamlarda kullanımı
organizasyonlara esneklik
kazandırdı. Hayat Holding
bünyesinde kurulum, bakım,
destek gibi bir çok süreçte,
bulunduğumuz yerden ve
teknoloji desteği ile farklı
lokasyon ve sektörlere
hizmet verebilir hale geldik.
Teknoloji birçok sektörü
etkiliyor. Potansiyel müşteriler
ürünler daha üretilmeden
AR/VR uygulamaları ile
test edebilirler. Eğitim
kurumları geleneksel öğretim
yaklaşımlarını değiştiriyor.
Hem okullarda verilen eğitim
hem de kurumlarda verilen iş
sağlığı güvenliği eğitimleri, bu
teknolojiler ile canlı benzeri
simülasyonlara dönüşmektedir.”

“Dijital fabrikalara ve
veriye dayalı organizasyona
dönüşüm yolculuğumuz
devam edecek”
“Devam eden dijital dönüşüm
programımız kapsamında 2021’e
hızlı başladık. 2020 yılında
başlayan Hayat Holding Asya
yatırımının tamamlanması ve
Vietnam üretim operasyonunun
faaliyete alınabilmesi için

VİZYON

Bilgi Teknolojileri
bünyesinde
oluşturduğumuz
Endüstriyel Bilgi
Teknolojileri ekibimiz
ile birlikte, üretim
ve otomasyon
ekiplerimiz
ile çalışarak,
Endüstri 4.0
dönüşüm projeleri
gerçekleştiriyoruz

gerekli Bilgi Teknolojileri
altyapıları ile SAP sistemi
dahil standardımızda olan
tüm kurumsal çözümleri ve iş
uygulamalarını 2021 yılında
devreye aldık. Aynı bölgede
satış ofislerimiz ile hizmet
vereceğimiz Tayland ve Malezya
şirketlerimiz için devreye
alma çalışmalarımız devam
ediyor. 2021 projelerimiz
arasında; kapsamlı SAP
S/4HANA dönüşümümüz,
Türkiye’de kullanılan İnsan
Kaynakları ve Saha Satış
uygulaması gibi uygulamaların
global ölçekte tüm ülkelerde
kullanıma alınması gibi ülkelere
yaygınlaştırma projeleri,
süreçlerin otomatikleştirilmesi
için RPA projeleri yer alıyor.
Bilgi Teknolojileri bünyesinde
oluşturduğumuz Endüstriyel
Bilgi Teknolojileri ekibimiz ile
birlikte, üretim ve otomasyon
ekiplerimiz ile çalışarak,
Endüstri 4.0 dönüşüm projeleri
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl
Kastamonu Entegre şirketimizde
sahadan veri toplama
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altyapılarını standartlaştırıp
yaygınlaştırırken, ürün kalitesini
artırma hedefiyle görüntü işleme
projelerine odaklandık. Hayat
Kimya İleri Analitik ekibimiz ile
şirketimizin Büyük Veri yatırımını
yapıp İleri Analitik projelerini
portföyümüze ekliyoruz.
Analitik modeller kullanarak
üretim kesintilerinin azaltılması
projeleri, Ar-Ge ekibimiz ile
formül optimizasyonu, yeni
kurulacak tesislerimiz için
lokasyon optimizasyonu, üretim
tesislerimizde kestirimci bakım
projeleri ve enerji optimizasyon
projeleri gibi farklı alanlarda
çalışıyoruz. Bu çalışmalar ile
Hayat Holding bünyesinde
dijital fabrikalara ve veriye
dayalı organizasyona dönüşüm
yolculuğumuz devam ediyor.

Turkcell ile devam
eden iş birlikleriniz
var. İlerleyen dönemde
kullanmayı planladığınız
farklı Turkcell ürün ve
çözümleri de olacak mı?
Türkiye’nin önde gelen
holdinglerinden biri olarak,
kurumsal ihtiyaçlarımız
için Turkcell’in sunduğu
İnternet, MPLS, GSM gibi
temel hizmetlerden etkin
bir şekilde faydalanıyoruz.
Hayat Holding Global
Bilgi Teknolojileri olarak
2020 yılında 7 yıllık bir
Strateji ve Dijital Dönüşüm
Yol Haritası hazırladık,
düzenli geliştirmeler

Artan dijitalleşme ve veri odaklı
yönetim ile uçtan uca şeffaf
ve izlenebilir sistemler kurup
olası tehdit ve riskleri daha
çevik ve daha esnek yaklaşımlar
ile yönetmeyi hedeflediğimiz
Bilgi Güvenliği sıkılaştırma
projelerimiz devam ediyor.

ve güncellemeler ile

Önümüzdeki dönemde
portföyümüzde hem dijitalleşme
hem de dijital dönüşüm
alanında projelerimiz olacak.
Dijital dönüşüm programımız ile
şirketimizin nesiller boyu fayda
sağlama vizyonunun, dünyada
herkesin kaliteli ve doğaya dost
ürünlere erişmesini sağlama
hedefinin ve global ölçekte
üretim yatırımları ve inovatif
ürünler geliştirerek büyüme
stratejisinin bir parçası olarak,
programımızı yeni teknolojiler ile
güncel tutup nesiller boyu fayda
sağlayan çözümler üretmeye
devam edeceğiz.”

dönemlerde Turkcell’in

programımız devam ediyor.
Dönüşüm projelerimizin
kapsamında yer alan
bulut teknolojileri, IoT ve
yapay zeka gibi alanlarda
hızlı veri iletişimi önemli
bir yer tutuyor. İlerleyen
sağladığı standart kurumsal
hizmetlere ilave olarak, 5G
teknolojisinin sağlayacağı
hiper-iletişim hızı, bulut
teknolojileri, IoT ve diğer
çözümlerin, Dönüşüm
Yol haritamızda yer alan
projelerin başarılı bir
şekilde tamamlaması ve
stratejik hedeflerimize
ulaşma konusunda önemli
bir katkısı olacağını
değerlendiriyorum.

VİZYON

Elif Yenihan Kaya
“Yılın Telekom Kadını” seçildi
Endüstriye yön veren en başarılı kadın yöneticilerin yarıştığı
“Telco Woman of the Year” ödülünü bu yıl Turkcell Erişim Şebeke
Teknolojilerinden Sorumlu Direktör Elif Yenihan Kaya aldı. Kaya, “Bu
ödüle layık görülmemde Turkcell olarak hem mobil hem de sabit şebeke
teknolojilerinde başardıklarımızla öne çıktığımız bir yıla imza atmış
olmamızın etkisi büyük.” dedi.
22
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VİZYON

Bu ödüle layık
görülmemde Turkcell
olarak hem mobil
hem de sabit şebeke
teknolojilerinde
başardıklarımızla
öne çıktığımız bir yıla
imza atmış olmamızın
etkisi büyük

Turkcell ailesinin başarılı kadın
yöneticilerinden Elif Yenihan
Kaya, 5G World’te “Telco Woman
of the Year” ödülünü almaya
hak kazandı. Türkiye’yi dünya
arenasında temsil ederek
başarısını ödülle taçlandıran
Kaya ile “5G World Awards
2021” hikayesini ve teknoloji
sektöründe kadın olmayı
konuştuk...

Elif Hanım öncelikle sizi
tanımak isteriz.
24 yıllık Turkcell kariyerimde,
500 bin mobil müşterimiz
olan günlerden günümüze,
Turkcell şebekesinin 2G, 3G,
4.5G ve Fiber dahil tüm iletişim
teknolojilerinde en kaliteli
hizmeti sunan, müşterisine
her zaman ilkler ve enleri
yaşatan, teknolojide dünya
lideri bir altyapıya sahip olması
için çalıştım. Bu vizyonu
hayata geçiren etkin rollerde,
çeşitli uzmanlık ve yöneticilik
pozisyonlarında görev aldım.
Halihazırda Erişim Şebeke
Teknolojilerinden Sorumlu
Direktör olarak çalışmaktayım.
Hem Turkcell’in hem de
Türkiye’nin geleceğine yön veren
önemli bir görevde rol aldığımı
her zaman hissettim. O yüzden
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kadınları telekomünikasyon

layık görüldünüz. Hem
organizasyonu hem de
ödülü getiren projenizi
anlatır mısınız?

endüstrisinde aktif rol almaya

Bu etkinlik, her yıl düzenlenen,

davet etmek isterim.

sektörün en önemli

işim benim için çok keyifli. Bu
vesile ile kendisine güvenen,
yetenekli gençleri ve özellikle

2021 yılında prestijli bir
uluslararası etkinlik olan
5G World’te “Telco Woman
of the Year” ödülüne

organizasyonlarından bir tanesi.
Bu yıl 800’e yakın operatör,
3 bin 200’den fazla katılımcı,
200’den fazla firma etkinlikte yer
aldı. 230 konuşmacının katıldığı

VİZYON

Gururla söylemek
isterim ki; dünyanın
en iyi 4.5G şebekesini
sunuyoruz. Güçlü
altyapımız sayesinde
müşterimize en iyi
hizmetleri önümüzdeki
yıllarda da sunmaya
devam edecek
kapasiteye ve güce
sahibiz
etkinlikte, ben de gelecek
teknolojiler içerisinde büyük
önem kazanan mobil sanallaşma
çözümü OpenRAN hakkında
bir panele konuşmacı olarak
katıldım.
“Telco Woman of the Year”
ödülü için telekomünikasyon
sektöründeki analist firmalarda
çalışan 25 kişilik bir jüri, yıl
boyunca yapılan çalışmaları
değerlendirerek bir aday listesi
belirliyor. Öncelikle aday listesine
seçilmiş olmak hem kendim
hem de ekibim adına büyük bir
mutluluk. Elbette tüm sektör
temsilcilerinin desteği ile ödüle
layık görülmek de ayrı bir onur.
Bu ödüle layık görülmemde
Turkcell olarak hem mobil hem
de sabit şebeke teknolojilerinde
başardıklarımızla öne çıktığımız
bir yıla imza atmış olmamızın
etkisi büyük. Uluslararası
standart kuruluşlarındaki aktif
varlığımız ile teknolojilerin
tasarlanması ve geliştirilmesine
direkt katkı sağlamaya devam
ettik. Tüm dünyada cep
telefonu kullanıcılarının yüzde
60’ından fazlasına 200’den
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fazla şebeke ile hizmet veren
operatörlerin oluşturduğu
NGMN (Next Generation Mobile
Networks) kuruluşunda,
uluslararası projelerde
liderlik görevi üstlendik. Yeni
teknolojilerin standartlarının
testlerine ve tecrübe aktarımına
liderlik yapıyoruz. Bu projeler
kapsamında sonuçlarımızı
detaylı raporlar ile tüm dünya
operatörlerinin kullanımına
sunuyoruz.
Bunun yanında, Ar-Ge ekibimiz
ile Türkiye içinde ve uluslararası
arenada birçok başarılı
çalışmaya imza atıyoruz. Araç
ve drone haberleşmesi, yapay
zeka ile şebeke otomasyonu
ve yönetimi, farklı endüstrilerin
ihtiyaç duyduğu çözümlerin
geliştirilmesi konularında örnek
çalışmalar yapıyoruz.

Gururla söylemek isterim ki;
dünyanın en iyi 4.5G şebekesini
sunuyoruz. Güçlü altyapımız
sayesinde müşterimize en
iyi hizmetleri önümüzdeki
yıllarda da sunmaya devam
edecek kapasiteye ve güce
sahibiz. 2021 yılı içerisinde
yaptığımız çalışmalar ile 4.5G
şebekemizin hızını 1.6 Gbps’a
çıkarttık ve dünyanın en hızlı LTE
şebekesine sahip ikinci operatör
olarak örnek gösterildik.
Yeni nesil enerji çözümleri
ve yapay zekâyı birleştirerek,
şebeke altyapımızda yeşil
enerji kullanımını artırdık ve
sürdürülebilirlik politikamız
çerçevesinde karbon ayak izimizi
küçülttük.
Tüm bu çalışmalarımızın
teknoloji dünyasında izlenmesi,

VİZYON

Turkcell olarak,
müşterilerimize
her zaman en
kaliteli ve yenilikçi
servisleri sunmak için
çalışıyoruz. 1,6 Gbps
hızları destekleyen
4.5G şebekemiz
üzerinden Superbox
ürünümüz ile fiberin
olmadığı yerlerde 4.5G
kalitesinde internet
servisi sağlıyoruz

fark edilmesi ile birlikte böyle
bir ödüle layık görülmek, hem
kendim hem de ekibim adına
büyük bir gurur kaynağı.

Teknoloji sektörü genel
olarak erkek istihdam
ağırlıklı olsa da bugün pek
çok kadın lider, şirketlerine
ve sektöre yaptıkları
katkı ile göz dolduruyor.
Bu katkıyı tescilleyen bir
lider olarak, “teknoloji
ve kadın” başlığını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Teknoloji sektörü ve özellikle
“iletişim teknolojileri” alanı,
günümüzde hızlı bir değişim
ve gelişim yaşıyor. Yeni
teknolojilerin çok daha kapsayıcı
ve esnek bir biçimde toplumun
ve dijitalleşme yolunda hızla
ilerleyen çeşitli sektörlerin
tüm ihtiyaçlarını gözeterek
tasarlanması bekleniyor.
Burada da kadınlar; üretkenliği,
uzlaştırıcı kişiliği, çok yönlü
düşünebilme yetkinliği ve çözüm
geliştirebilme yetenekleriyle fark
yaratıyor. Buna paralel olarak da
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teknoloji geliştirme ve yönetimi
faaliyetlerinde kadın istihdamı
giderek artıyor.
Öte yandan, günümüzde
mühendislik eğitimi kadın-erkek
ayrımı barındırmayan, kas gücü
gerektirmeyen, teknoloji ve
yazılım-odaklı bir formasyona
kavuşmuş durumda. Ayrıca,
teknoloji alanında çalışanlar
dediğimizde aklımıza illa ki
mühendislik eğitimi almış kişiler
gelmemeli. İşletme, ekonomi
veya pazarlama eğitimi almış ya
da kendi kendini yetiştirmiş ve
teknolojiye ilgi duyan bireylerin
sektörde öncü işler yaptıklarını
da görüyoruz. Biz de Turkcell
olarak kız öğrencilerin ve genç
kadınların teknoloji alanında
çalışmalarını teşvik edecek
pek çok etkinliğin içinde yer
alıyoruz. Örneğin, “Geleceği
Yazan Kadınlar” TOBB iş birliğiyle
hayata geçirdiğimiz çok önemli
bir proje. Teknolojide kadın
istihdamını artırmak amacıyla
hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin
en büyük kadın yazılım, eğitim
ve gelişim platformu olan
bu projeye olan başvurular,
artık kadınların bu sektörde
eskisinden çok daha fazla söz
sahibi olacağının işaretini veriyor.
Önümüzdeki yıllarda
ülkemizdeki kadınların, benim
aldığım ödülün üzerine pek
çok uluslararası ödül daha
ekleyeceğine olan inancım tam.

Turkcell, yüksek hızlı
erişim altyapısıyla en yeni
teknolojileri destekliyor.
Turkcell erişim çözümleri
bu anlamda hem bireysel
hem de kurumsal
kullanıcılara ne gibi
yenilikler sunuyor?
Turkcell olarak, müşterilerimize

her zaman en kaliteli ve
yenilikçi servisleri sunmak için
çalışıyoruz. 1,6 Gbps hızları
destekleyen 4.5G şebekemiz
üzerinden Superbox ürünümüz
ile fiberin olmadığı yerlerde
4.5G kalitesinde internet
servisi sağlıyoruz. Türkiye’nin
her yerinde müşterilerimize
kaliteli ve yüksek hızlı fiber
internet deneyimi sunmak için
gündüz gece çalışıyoruz. Üstün
fiber altyapımız üzerinden 10
Gbps hızlara çıkabiliyoruz.
Bu altyapıyı Türkiye’de ilk kez
ve yine dünyada ilk sıralarda
Turkcell’in sunmaya başladığı
WiFi 6 teknolojisi ile de
destekliyoruz. Yeni nesil sabit
erişim sanal altyapımız SD-WAN
ile servislerimizi sanallaştırıyor,
sabit servis alan kurumlara ve
bireylere daha esnek ve hızlı
çözümler sağlayabiliyoruz.
Geçtiğimiz aylarda 4.5G
şebekemiz üzerinden, yeni
nesil hücresel nesnelerin
interneti servisi LTE-M’i elektrikli
scooter’lar ile şehir içi ulaşımda
kullanmaya başladık. LTE-M ile
gelişmiş nesnelerin interneti
teknolojisini sunan ilk ve tek
operatörüz. Yapay zekayı tüm iş
süreçlerimizde kullanarak verimli
ve kaliteli servisi garanti altına
alıyoruz.
Turkcell olarak Türkiye’de mobil
iletişimin başladığı ilk günden
itibaren her zaman en kaliteli
mobil servisleri müşterilerimize
sunduk. Bugün üstün 4.5G
ve fiber altyapımız ile ve
sonrasında gelecek tüm yeni
nesil teknolojilerde, liderliğimize
yakışır yenilikçi çözümleri
müşterilerimize sunmaya
ve onların hayatlarına değer
katmaya devam edeceğiz.

VİZYON

Kurumsal
hayat
Samsung
ürünleri ile
mobilize
oluyor

Pandemi ile mobil cihaz, tablet ve saatler gibi cihazların gerçek değerinin
anlaşıldığını dile getiren Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir,
“Samsung, bu yeni yaşam tarzına uyum sağlamaları için kullanıcılara yeni
cihazlar sunuyor.” dedi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olduktan
sonra kariyerine Ford Motor
Company’de Planlama Lideri
olarak başlayan Murat Azdemir,
2008 - 2009 yılları arasında
Turkcell’de Ticari Planlama
Müdürü görevini üstlendikten
26

EKİM 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

sonra 2009 - 2017 yılları
arasında Türk Telekom’da
Kıdemli Pazarlama Müdürü,
Tüketici Segmenti Pazarlama
Direktörü ve Strateji Direktörü
ve Mobil Segment Pazarlama
Direktörü olarak çeşitli görevleri
yerine getirdi. Samsung
Electronics’e katılmadan önce

Digiturk - BeIN Media Group’ta
Pazarlama Başkan Yardımcısı ve
CMO görevlerini üstlendi.
2020 yılından bu yana Samsung
Electronics Türkiye’de Mobil İş
Birimi Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdüren Murat

VİZYON

Galaxy ekosistemi
içindeki ürünlerimizin
birbirleriyle entegre
çalışmaları, kullanıcıların
kendileri için önemli olan
şeylere daha fazla zaman
ayırmasını sağlıyor
Azdemir, Samsung’un en güncel
akıllı telefonları Galaxy Z Fold
3 ve Z Flip 3 hakkında merak
edilenleri yanıtlarken, kurumsal
ürün ve hizmetlerinin yanı
sıra, Turkcell iş birliklerine de
değindi...

Gündem ile başlamak
istiyoruz. Akıllı telefon
pazarının en iddialı
liderlerinden Samsung,
özellikle katlanabilir cihaz
portföyünü de her geçen
gün genişletiyor. Galaxy
Z Fold 3 ve Z Flip 3 ise en
güncel modellerden. Bu
cihazların son kullanıcı
ve kurumsal müşterilere
katkıları neler?
Farklı form faktörleri
eşliğinde telefonun biçimini
özgürleştirmek, kullanım
olasılıklarını da katlıyor. Bu da
kullanıcıya büyük bir esneklik
ve özgürlük kazandırıyor.
Böylelikle çalışırken, eğlenirken,
içerik üretirken veya tüketirken
bireylerin kendilerini çok daha
rahat ve verimli hissedeceği
ideal bir kullanım imkanı
sunuyoruz. Bu telefonlarımızı
tercih eden kullanıcılar,
Youtube’da sevdikleri içerikleri
izlerken farklı işlerini de yapmaya
devam edebiliyor. Örnek vermek
gerekirse, bir anne telefondan
bebeğini izlerken diğer taraftan
aynı ekran üzerinden online
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alışveriş yapabiliyor. Bir çalışan
toplantıdayken ya da sunum
yaparken diğer taraftan
maillerini cevaplayabiliyor. Ya da
sosyal medyada yayın yapmak
isteyen veya özel görüşmeleri
organize eden bir kullanıcı
başka bir aparata ihtiyaç
duymadan bu telefonları çok
rahat kullanabiliyor. Kısacası bu
telefonlarımızın katlanabilmesi
özgürlüğün de katlanarak
artması anlamına geliyor.
Diğer yandan, Galaxy ekosistemi
içindeki ürünlerimizin

birbirleriyle entegre çalışmaları
da kullanıcıların kendileri için
önemli olan şeylere daha fazla
zaman ayırmasını sağlıyor. Bu
sayede kullanıcılar mükemmel
bir esneklik de yaşayabiliyorlar.
Örneğin, katlanabilir Galaxy Z
Serisi ile mükemmel uyumla
çalışan Galaxy Buds2 kulaklık,
gün boyu kullanım için rahatlık
sağlayan bir tasarıma ve
nerede olursanız olun anı
yaşayabilmeniz için üstün bir
ses kalitesine sahip. Galaxy
Buds2; Galaxy akıllı telefonlar,
tabletler veya akıllı saatler için

VİZYON

Samsung ve
Turkcell gibi iki
büyük teknolojik
ürün tedarikçisi ve
iletişim & teknoloji
hizmetleri şirketinin
iş birliği, hem
kurumsal hem de
bireysel kullanıcılara
eşsiz deneyimler ve
ayrıcalıklar sunacak
mükemmel bir arkadaş. Aynı
şekilde Galaxy Watch4 ve Galaxy
Watch4 Classic saatlerimiz de
bu ekosistemimizi daha da
zenginleştiriyor.
Kendi ekosistemimizde bu
birlikteliği oluştururken dünyanın
önde gelen şirketleriyle de
birlikte çalışıyor, ekosistemimizi
genişletmeye de devam ediyoruz.
Bu sayede kurumsal dünyada
verimliliği artıracak özellikler
sunuyoruz. Katlanabilir Galaxy
Z Serisi ile iş dünyasındaki
kullanıcılar, katlanabilir ekranlar
için daha fazla uygulamaya da
erişebiliyor. Örneğin Google,
Microsoft ve diğer birçok
öncü şirketle iş birliklerimizin
kapsamını genişleterek,
kullanıcıların en sık kullandıkları
uygulamalardan kendi
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış
haliyle faydalanabilmesini
sağlıyoruz. Microsoft Teams
uygulamasıyla verimli bir
birliktelik sunuyoruz. Katlanabilir
Galaxy Z Serisi’nin Esnek Mod’u,
Office ve Teams’in bir araya
gelmesi, tamamen verimli
toplantı deneyimlerini mümkün
kılıyor. En iyi iş verimliliği için
Microsoft Outlook’un Çift Panel
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Modu, Samsung katlanabilir
akıllı telefonlarda kullanıcılara
e-postanın tamamını okurken
diğer e-postaları tıpkı masaüstü
uygulamasında olduğu gibi yan
tarafta görüntüleme olanağı
tanıyor.

Kurumsal müşterilere
yönelik ürün, hizmet, servis
ve bilgi güvenliği adına
sağladığınız çözümlerden
bahsedebilir misiniz?
Samsung olarak, mobil
ve giyilebilir ürünlerinde
hazır gelen Knox güvenlik
platformu ile hem kurumsal
müşterilerimize hem de bireysel
kullanıcılarımıza savunma

sanayi seviyesinde güvenli
bir mobil dünya sağlıyoruz.
Aynı zamanda binlerce cihazı
dakikalar içerisinde ihtiyaca
göre özelleştirme, yönetme
ve cihazlara destek verebilme
imkanı sunuyoruz. Xcover Pro
ve Tab Active modelleri gibi
uzatılmış garanti ve genişletilmiş
teknik destek hizmetlerine sahip,
zorlu şartlarda kullanabilecekleri
dayanıklı ürünlerle de sektörde
önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz.

Samsung olarak “yeni
kurumsal hayat”a nasıl
adapte oldunuz?
İçinde bulunduğumuz pandemi
dönemi, insanların yaşamına

VİZYON

yeni dinamikler getiriyor.
İnsanlar kalabalıktan uzak
durmaya, örneğin evlerini ofis
olarak kullanarak ofislerden
uzaklaşmaya çalışıyor. İnsanlar
evde olduklarında, evden
çalıştıklarında ve bu şekilde
evden iletişim kurduklarında,
bu salgın çalışma hayatının
paradigmasını da değiştiriyor.
Birçok durum, ortam ve
ekosistem bu şekilde değişime
uğruyor. Bu nedenle mobil cihaz,
tablet ve saatler gibi cihazların
hissedilen değeri artmış oldu.
Samsung, yeni yaşam tarzına
uygun şekilde, kullanıcılara yeni
cihazlar sunuyor.
İnsanlık olarak analogdan dijitale
geçtik, bu büyük bir dalgaydı
ve bu dalgayı yakalayabilen
Samsung, çarpıcı bir şekilde
büyüdü. Dolayısıyla pandemi
de bizim bakış açımıza göre
bir tür dalgaydı. İşte bu yüzden
yine çarpıcı bir biçimde
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EKİM 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

büyüyebiliriz. Beklentileri ve
ihtiyaçları karşılamak için doğru
adımları atmak önemli hale
geldi. Biz de sahip olduğumuz
öngörü ve tecrübe sayesinde bu
değişikliklere kolaylıkla adapte
olurken sunduğumuz cihazlarla
bu dönüşüme destek oluyoruz.

Bireysel ve kurumsal
müşterilerin teknoloji
ihtiyaçlarına da yanıt
veren Samsung ve
Turkcell, uzun soluklu bir
iş ortaklığı sürdürüyor.
Bu iş birliğini gelecekte
hangi noktaya ulaştırmayı
hedefliyorsunuz?
Türkiye’nin ilk canlı 5G
deneyimini 2018 yılında Turkcell
iş birliği ile gerçekleştirmiştik.
Canlı olarak gerçekleştirdiğimiz
5G etkinliğinde Samsung’un
sunduğu 5G Sabit Kablosuz
Erişim Teknolojisi kullanılarak
4K çözünürlükte canlı yayın
izleme, bulut üzerinden canlı

oyun oynama ve canlı olarak
360 derece kameraların
izlenmesi gibi deneyimleri
davetlilere göstermiştik.
5G’nin tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizdeki geleceğini
de umut verici görüyor, 5G
teknolojisini daha geniş bir cihaz
yelpazesiyle daha erişilebilir hale
getirme konusunda öncü bir rol
oynamaya devam ediyoruz.
Türkiye’de mobil iletişimin
başlamasına öncülük eden
Turkcell ile yaptığımız iş
birliklikleri, sürekli gelişen ve
yenilenen teknoloji dünyasının
dinamikleri doğrultusunda
artarak devam edecek.
Samsung ve Turkcell gibi iki
büyük teknoloji şirketin iş birliği
hem kurumsal hem bireysel
kullanıcılara eşsiz deneyimler
ve ayrıcalıklar sunacak. Bu
anlamda Turkcell en önemli iş
ortaklarımızdan biri.

VİZYON

İçinde bulunduğumuz dönem
bilgi değil “kırılım çağı”
TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı: “Bugünkü topluma bilgi çağı yerine, ‘kırılım
çağı’ diyorum çünkü bir gelişme yaşanıyor ve sizi bir yerden başka bir yere
savuruyor. Bu gibi savrulmaları kontrol etmek için de çok fazla esneklik ve
çok hızlı gelişen deneyimlere uyum gerekiyor.”
Berlin Teknik Üniversitesi’nde
yüksek öğrenimini tamamlayan
Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında
Eczacıbaşı Topluluğu’na katıldı
ve uzun yıllar topluluğun
“e-dönüşüm” sürecini yönetti.
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Halen başkanlığını yürütmekte
olduğu, Türkiye’nin bilgi
toplumuna dönüşmesi vizyonuyla
1995 yılında kurulan Türkiye
Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla
da çeşitli araştırma raporlarının

hazırlanması ve bu konudaki
politikaların şekillendirilmesi
için çalışmalarını sürdürüyor.
1996 yılında Eczacıbaşı
Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı’nı üstlenen

VİZYON

Teknoloji artık her
alanda tetikleyici bir
unsur. Birçok işi, yapıyı,
oluşumu vb. bilgi ve
iletişim alanından
bağımsız düşünemeyiz

Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı
Topluluğu şirketlerinde de
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
Başkan Yardımcılığı görevlerini
yürütüyor. Ayrıca, 1999 yılından
bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü
Başkanlığı’na devam ediyor.
Türkiye’de internet kullanımıyla
eş zamanlı olarak faaliyetlerine
başlayan TBV’yi, dijital
dönüşümü ve sürdürülebilirliği
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Faruk Eczacıbaşı’nın yorumlarıyla
dinledik...

Faruk Bey sohbetimize
TBV ile başlamak
istiyoruz. Aslında bizler
çalışmalarınızı yakından
takip ediyoruz ama
okurlarımız için de vakıftan
bahsetmenizi rica ediyoruz.
Türkiye Bilişim Vakfı 1995
yılında kuruldu. O zamanlar
internetin çok yeni başladığı,
bebek adımlarını attığı bir
dönemdi. Ancak ülkemiz, içinde
bulunduğu iklim nedeniyle yeni
gelen bu büyük değişimi tam
olarak fark edememişti. İnternet,
iletişime ve dünyaya önemli bir
kırılım yaratacak unsur olarak
geliyordu ve birtakım şeyleri
değiştireceği çok belliydi. Biz de
birkaç arkadaş bir araya gelip
interneti Türkiye’ye anlatmamız
gerektiğini düşündük. Türkiye’nin
bu değişime hazır olması
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gerektiği anlayışıyla bununla ilgili
bireysel, kurumsal ve toplumsal
çalışmalar yapılması gerektiğine
karar verdik.

konuyu değerlendirmeye
hem de bireysel anlamda
bunu gerçekleştirmeye gayret
gösterdik.

TBV, 25 yıl önce internetin
araştırmasını yapmak,
gelişmeleri izlemek ve Türkiye’ye
uygulamak gibi bir hedefle yola
çıktı. Bugün baktığımız zaman,
doğru bir karar verdiğimizi
görüyorum. 25 yıl içerisinde
odağımızı bu vizyoner yapıyla
yürüterek, devlet kurumlarıyla
aramızdaki ilişkilerde kendi
düşüncelerimizi aktarmaya
çalıştık. Hem toplumsal alanda

TBV her ne kadar bir sektör
kuruluşu olarak değerlendirilse
de biz bir sektör kuruluşu
değiliz. Bu alandaki gelişmelerle
ortaya çıkan gerek bireysel
gerek toplumsal davranış
değişikliklerini ortaya çıkartmak
ve incelemek istiyoruz.
Vakfımızın temel amacı;
herhangi bir şekilde bir sektörün
faaliyetlerini desteklemek veya
alan açmak değil. Bu faaliyetler

VİZYON

”Bilgi toplumu”
kavramının artık içi
boşaldı. Doğru veya
yanlış olarak çok fazla
kullanılan “bilgi”
hemen her yerde eksik
tanımlanıyor
sonucunda ne gibi değişiklikler
olacağını öngörmeyi ve
araştırmayı görev ediniyoruz.
Teknolojinin artık her alanda
tetikleyici bir unsur olduğunu
görüyoruz. Birçok işi,
yapıyı, oluşumu vb. bilgi ve
iletişim alanından bağımsız
düşünemiyoruz. Burada, bütün
kurumsallaşmaları etkileyen
bir yapı ortaya çıkıyor. Mümkün
olduğu kadar farklı kurumlarla
beraber olmaya ve geleceğe
hazırlık için neler yapmak
gerektiği üzerinde durmaya
çalışıyoruz.

“Bilgi toplumuna dönüşme”
vizyonunuzdan hareketle,
dijital dönüşümün
hızlandığı bu süreci nasıl
değerlendiriyorsunuz?
“Bilgi toplumu” kavramının artık
içinin boşaldığını düşünüyorum.
Doğru veya yanlış olarak çok
fazla kullanılan “bilgi” hemen
her yerde eksik tanımlanıyor.
Ben bilgiyi, bugünkü ekonominin
temel unsurlarından birisi
olarak kabul ediyorum.
Bugünkü topluma bir isim
vermek gerekirse de bilgi çağı
yerine, “kırılım çağı” demeyi
tercih ediyorum. Bir gelişme
yaşanıyor ve birdenbire sizi hiç
beklenmedik bir şekilde, bir
yerden başka bir yere savuruyor.
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Bu savrulmalar da çok güçlü.
Örneğin, 15 yıl önce sosyal
medya hayatımızda yoktu.
Sosyal medyayla, 16. yüzyıla
damga vurmuş bütün medya
gelişimini tepetaklak etmiş bir
yapıyla karşılaşıyoruz. Bu gibi
savrulmaları kontrol etmek için
de çok fazla esneklik ve bilgi
çağına uyumdan ziyade, çok
hızlı gelişen deneyimlere uyum
gerekiyor.

Pandeminin çok temel bir
değişikliğe neden olduğunu
düşünüyorum. Özellikle
2000’li yıllardan beri birtakım
değişimleri hayatımızın içinde
yaşıyoruz. Bunun çok ötesinde
gelişmeler de var aslında ama
alışkanlıklarımızı değiştirmeye
yönelik oldukları için insan
doğası olarak kendi yapımızın,
alışkanlıklarımızın değişmesini
istemiyoruz. Ancak pandemi

VİZYON

“Başlangıç Noktası”
adlı ekibimizle,
özellikle gençlerin
geleceğe yönelik
bir vizyon altında
çalışmasını sağlayan,
buna ortam yaratması
gereken bir yapı
kurduk. Burada
birtakım eğitim
programları veriyor,
bültenler yayınlıyor,
hackathonlar yapıyor
ve wiki marathon
dediğimiz çalışmalar
yürütüyoruz
öyle bir kriz ortamı yarattı ki
birdenbire hayatımızı zorunlu
olarak değiştirdi. Birçok teknoloji
içselleştirildi ve hazır oldu. Bu
da bir kırılım yarattı. 2 sene
önce toplantıları internetten
yapacağımız, evlerimizden
çalışarak hayatımızı devam
ettirebileceğimiz, e-ticaretin
alanıyla alışverişlerin bambaşka
bir ortama gelmesi kimsenin
aklına gelmezdi. Bütün bu
değişiklikleri hızlıca yaşadık. Bu
değişimler, yaşı geçkin olanların
zor kaldırabileceği bir şey
çünkü yaş ilerledikçe insanlar
kemikleşmiş alışkanlıklarının
kurbanı oluyor. Fakat genç
neslin bütün bu değişimlerin
farklı fırsatlar yarattığını bilmesi
gerekiyor. Yani bu fırsatları
irdeleyecek olanlar gençlerin
kendileri. TBV olarak da bunu
anlatmaya çalışıyoruz. Krizler
zaman zaman çok acıklı
deneyimlere sebep olmalarına
rağmen, çok iyi fırsatlar da
yaratabiliyor. Bizlerin bunu gün
yüzüne çıkarması gerekiyor.
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Pandemi bu noktada önemli bir
değişim unsuru. Hepimizi çok
rahatsız etti, trajik hikayelere
neden oldu. Ancak diğer taraftan,
uzun vadede dersimizi aldığımız
takdirde çok olumlu etkilerinin de
olacağını düşünüyorum.

Bilişim kavramı bugün,
tarımdan market
alışverişine kadar
hayatımızın her alanında.
Bu noktada vakıf olarak
ne gibi çalışmalar
yürütüyorsunuz?
“Başlangıç Noktası” adlı
ekibimizle, özellikle gençlerin
geleceğe yönelik bir vizyon
altında çalışmasını sağlayan,
buna ortam yaratması gereken
bir yapı kurduk. Burada
birtakım eğitim programları
veriyor, bültenler yayınlıyor,
hackathonlar yapıyor ve wiki
marathon dediğimiz çalışmalar
yürütüyoruz. Çeşitli kurumlara
ve şirketlere bu konuda eğitsel
faaliyetler veriyoruz. “Başlangıç
Noktası”nın temel amacı;
gençlerin yeni bir perspektifle
geleceğe bakabilmelerini
sağlamak çünkü aşınmanın da
hızını görüyor ve fark ediyoruz.
Bambaşka bir geleceğin
dünyası içinde yaşıyoruz. Tüm
koyduğumuz sınırlamalar ve
denetim sistemlerinin nasıl
aşındığını görüyoruz. Bu aşınmayı
yeni bir perspektif içinde
değerlendirmemiz gerekiyor.
Bunun dışında vakfın kendi
faaliyetleri de var. Özellikle yapımızı
değiştirmek istiyoruz. “technology
for good” kavramından hareketle
sürdürülebilirlik üzerine, gezegenin
sağlığını besleyecek ve uzun
dönem varlığını destekleyecek
politikaların üretilmesine ve
gezegenin iyiliği için Türkiye’nin
de katkıda bulunmasını

sağlamayı amaç ediniyoruz.
Küresel ısınma, iklim değişikliği,
enerji ihtiyacı, demografik
değişimler, başta kadınlar
olmak üzere çalışma hayatında,
ekonomik hayatta dezavantajlı
konuma gelmiş insanlara
çalışma olanağı yaratmak gibi
konularda kendimizi yeniden
yapılandırdık.
Türkiye, dünyada hak ettiğinden
çok farklı bir yerde. Ülkemizin
vizyoner bir kitlesi, çok iyi ve
dünyaya yayılmış önemli bir
entelektüel gücü var. TBV olarak
bu konuda çok önem verdiğimiz
bir projemiz var: Türkiye’nin
akademik diasporasını ortaya
çıkartmak. Bu gücümüzün yurt
dışındaki üniversitelerde veya
çok saygın kurumlarda yer
aldığını görüyoruz ama onlarla
tanışmamız, birlikte projeler
geliştirmemiz gerekiyor. Dünyanın
farklı yerlerindeki üniversitelerde
çok değerli bilim insanlarıyla
ortak projelere imza atabilme
imkanı bulabilmemiz gerekiyor.
Türkiye’nin çok değerli bir
entelektüel gücü var ki bu gücün
bir kısmı da Türkiye’nin dışında.
Türkiye’den beyin göçü hepimizin
üzüldüğü bir konu. Bu, Türkiye
için hem ciddi bir tehlike hem de
büyük bir fırsat da olabilir. Bunu
yaratmak tamamıyla bize kalmış.
Bunun paralelinde, özellikle
pandeminin getirdiği savrulmanın
yaratabileceği fırsatları ortaya
koymak vakıf olarak temel
hedefimiz. Bu kırılımları bilmemiz
gerekiyor çünkü bu gibi kırılımları
hem doğal olarak hem de
beklemediğimiz gelişmelerle
birlikte yaşayacağız. Buna
uyum sağlamak ve bunun için
perspektif geliştirmek de bizlerin
elinde. TBV olarak buna önayak
olmaya çalışıyoruz.

VİZYON

TBV olarak politikamız,
hedefimiz ve
vizyonumuz “iyilik
için teknoloji”.
Gezegenin iyiliği için
Türkiye’nin katkısını
artırmak, ileriye yönelik
olarak da Türk bilim
insanları diasporasının
haritasını çıkartmak
ve “Başlangıç
Noktası” ekibimizle
gençlerimizin
perspektifini açarak
onları bu konulara
özendirmeyi
amaçlıyoruz

Türkiye’nin dünya ortalamasının
altında bir gelişme kaydettiği
düşüncesini doğru bulmuyorum.
Bizim hakkımız farklı yerlerde
çünkü iyi yetişmiş insan
gücümüz ve önemli bir
potansiyelimizin var. Sadece
bu potansiyelimizden yeterli
derecede yararlanamıyoruz.
Atılacak doğru adımlar ve
kararlarla da bu gücünü
etkilerini çok hızlı göreceğimizi
düşünüyorum.

Bildiğiniz gibi iklim
değişimi sebebiyle bazı
doğal felaketler yaşıyoruz.
Hayatlarımız “akıllandıkça”
da dijital karbon ayak izimiz
artıyor bir taraftan. Bu
dengenin korunması sizce
nasıl mümkün olabilir?
1990’lı yılların başından itibaren
endüstri dönemi kapandı.
Şu anda endüstri sonrası bir
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dönemde yaşıyoruz. Dönemler
hikayelerini oluşturuyorlar ve
hikayeler toplumları ileriye
götürüyor. Başta Türkiye’nin ve
her ülkenin, toplumun kendi
hikayesi var. Bitirdiğimiz endüstri
dönemi kendi hikayeleriyle
yaşadı. Şimdi ise yeni hikayelere
ihtiyacımız var. Ülkelerin nüfusları
artıyor, nüfus karışımları, yerleri
değişiyor, iklim tehlikeleri
çok farklı yapılara dönüşüyor,
teknolojideki kırılımlar da
değişimlere neden oluyor.
Bütün bu hızlanma, karışım
ve değişim hızını hala aynı
kurumlarla, hukuk sistemleriyle,
demokratik yapılarla, sosyal
gelişim modelleri ile devam
ettirmeye çalışıyoruz ve çok
zorlanıyoruz. İşte tam da burada
yeni vizyonlara, yeni hikayelere
ihtiyacımız var. Bu hikayede
de iklim değişikliklerinin veya
küresel ısınmanın getirdiği
hikayelerin öneminin çok büyük
olduğunu düşünüyorum.
Hem Türkiye’de hem de dünyada
son yıllarda tayfunlar, seller,
orman yangınları gibi doğal
afetlerle artan bir şekilde karşı
karşıyayız. Bölgedeki artan
nüfusun sonucu olarak Marmara
Denizi’nde müsilaj sorunu ile
karşı karşıya kaldık. Bunların
hepsi aslında aynı ‘hikaye’nin
üzerine gidilmesi gereken
konular. Güneşin dünyaya bir
günde verdiği enerji miktarı,
dünyanın bir yıldaki tüketim için
harcadığı enerjiye eşit durumda.
Dünyadaki tüm Ar-Ge’lerin
bu yeni değişme kanalize ve
mobilize edilmesi için ülkelerin
ve bilim dünyasının birlikte
çalışması hatta çalışmaya
zorunlu tutulması gerekiyor.
Pandemide çok ilginç bir

laboratuvar örneği yaşadık.
Pandemi orta çıktığında korona
virüsünün çok kısa sürede bir
gen haritası çıkarıldı ve çözüm
bulmak için dünyaya yayımlandı.
Aşının bulunması 9 ay sürmedi.
Bu, bilim dünyasının ortak
çalışmasının çok önemli bir
örneği oldu. Bilime inanmanın
ama bunu da doğru kullanmanın
gereğini bu süreçte görüyoruz.
Pandemi bize doğadan geldi
ama insanla yayıldı. Doğa adeta
“Eğer bana karşı bu şekilde
muamele etmeye devam
ederseniz elimde çok daha yıkıcı
kozlarım var” diyor. İnsanların
bundan ders alıp buna göre
davranışlarını değiştirmesi
gerekiyor.

Sohbetimizi TBV ile
tamamlayalım. Ajandanızda
hayata geçirilmeyi
bekleyen başlıklar neler?
TBV olarak politikamız, hedefimiz
ve vizyonumuz “technology for
good” yani “iyilik için teknoloji”.
Gezegenin iyiliği için Türkiye’nin
katkısını artırmak, ileriye
yönelik olarak da Türk bilim
insanları diasporasının haritasını
çıkartmak ve “Başlangıç
Noktası” ekibimizle gençlerimizin
perspektifini açarak onları
bu konulara özendirmeyi
amaçlıyoruz.
Çok önemli projelerimizden bir
tanesi de Girişimcilik Vakfı ile
Türkiye’de yine sürdürülebilirlik
üzerine çalışan girişimlere fon
yaratmak. Bu, iki vakfın bir arada
yaptığı çok yeni başladığımız
bir çalışma. Bu proje temel
çalışmalarımızdan bir tanesi
olurken, eski projelerimizi de
uygulamaya devam edeceğiz.

TEKNO GÖRÜŞ

Girişimcilikte
en kritik ve
önemli şey
girişimcinin
psikolojisi!
Girişimciliği hayatın çok hızlı
değişebildiği ve belirsiz olduğu
yalnız bir süreç olarak tanımlayan
Givin’in Kurucusu Başak Sucuka,
“Bu uzun süreçte girişimcinin
önce kendini, zihnini çok iyi
yönetebilmesi, gerçekleştirmek
istediklerine odaklanabilmesi ve
sabırlı bir çözüm insanı olması
gerekiyor.” diyor.
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TEKNO GÖRÜŞ
2009 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
Yacht Türkiye, Nike, Glaxo Smith
Kline gibi farklı endüstrilerde
deneyimler de elde ederek
mezun olan Başak Sucuka, 1
yıl boyunca da Mavi’de çalıştı.
Bu esnada kariyerinin başında
sahada çalışmanın ne kadar
değerli olabileceğini fark ettiğini
söyleyen Sucuka, Philip Morris
Sabancı’da bir saha pozisyonuna
geçiş yaptı ve PMSA’da yurt
içinde ve genel merkez Lozan’da
çeşitli satış ve pazarlama
pozisyonlarında görev aldı.
“Daha küçük bir ekiple çevik
ve özgür bir alan olan Duty
Free kanalında en keyif
aldığım şekilde çalışmaya
başladığım sırada, beni en çok
heyecanlandıran iş ve sosyal
fayda fikri aklıma düştü ve
istifa edip 2017 yılında Givin
(givin.co) sosyal girişimini
başlattım.” ifadeleriyle Givin
serüvenini anlatan Sucuka,
Givin ile 4 yılı aşkın süredir
tanınmış kişilerin, markaların
ve bireysel destekçilerin nereye
vereceklerini bilemedikleri
çok iyi durumdaki fazla
eşyalarını, bağış karşılığında
Givin web sitesi, Akasya
AVM ve dönemsel olarak
çeşitli farklı lokasyonlarda
bağış karşılığında satışını
gerçekleştirdiklerini paylaştı.
Başak Sucuka, “4 yıldan
fazladır, ekibimizle birlikte
TEV, TOG, Tohum Otizm Vakfı
gibi sivil toplum kuruluşları
için 1,5 milyon lira değerinde
bağış işlemine aracılık edip
binlerce çocuğun ve gencin
daha eşit fırsatlara erişmesini
sağlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz.” sözleriyle Givin’in
başarılarından söz etti.
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Bizler de bu başarılı Türk
girişiminin hikayesi, geleceği ve
elbette girişimcilik ekosistemine
dair sorularımızı projenin
kurucusu Başak Sucuka’ya
yönelttik. İlk olarak, bir sosyal
girişim olan Givin’in ortaya çıkış
hikayesini sorduğumuz Sucuka,
Givin’i okurlarımız için anlattı…

“Givin’le, insanların
sevdikleri bir oyuncunun
eşyasını veya beğendikleri
bir t-shirt’ü alırken bağış
yapmalarını sağlıyoruz”
”Givin’in hikayesini birçok kez
farklı platformlarda anlatma

fırsatım oldu. İyilik yapma
kültüründen de bahsettiğim “Neyi
Değiştirebiliriz?” isimli bir TEDx
konuşmam da bunlardan birisi.
İlgi duyan okurların bu konuşmayı
izlemesini çok isterim.
Fakat yine de Givin’in doğuşunu
kısaca anlatayım. Mezun
olduktan ve yurt içi ile yurt
dışında birkaç terfi aldıktan sonra
ömrümün büyük çoğunluğunu
harcadığım işimde aradığım
anlamı yaratamadığımı fark
etmeye başladım. Her gün
bir şekilde haberdar olduğum
toplumsal sorunlar karşısında

TEKNO GÖRÜŞ

Hızla gelişen ancak
farkındalığı hem
yatırımcı hem kurumlar
hem de halk arasında
çok düşük olan sosyal
girişimler, diğer
girişimlerden ortaya
çıkış amacının sosyal
ya da çevresel fayda
sağlamak olmasıyla
farklılaşıyor

sadece “izleyici” kalmamın
da beni rahatsız ettiğini
hissetmeye başladım. Birçok
toplumsal sorunun temeli
‘eğitim’e dayanırken, hepimizin
‘Her şeyimizle eğitime destek
olabileceğimiz bir platform
yaratabilir miyiz? Bağışı sadece
karşılıksız para verilerek yapılan
bir davranış olmaktan çıkarıp
kullanılmayan marka bir çantayı
ya da hoş bir abiyeyi de eğitime
desteğe dönüştürebilir miyiz?
Zaten sıklıkla verdiğimiz eşyaların
karşılığında birilerinden eğitim
için bağış yapmalarını rica edebilir
miyiz?’ düşünceleriyle ortaya
çıktı. ‘Yükselen online alışveriş
trendini kullanarak insanları daha
çok bağışa teşvik edebilir miyiz?’
dedik ve normalde 80 lira olan
ortalama bağış rakamını eşyaların
verilmesiyle kurgulayarak
ortalama 800 lira civarında bir
değer ortaya çıkardık.
4 yılı aşkın bir süredir Givin’le, o
sırada aklında bağış yapma fikri
olmayan kişilerin, sevdikleri bir
oyuncunun kişisel bir eşyasına
sahip olurken ya da hoşlarına
giden bir t-shirt’ü alırken bağış
yapmalarını sağlıyoruz.”
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Sosyal girişim kavramını da
konuşalım. Sosyal girişim,
diğer girişim projelerine göre
nasıl konumlanıyor? Özellikle
yatırım tarafındaki avantajlar/
dezavantajlar neler?
Sosyal girişim hızla gelişen
ancak farkındalığı hem yatırımcı
hem kurumlar hem de halk
arasında çok düşük olan bir
kavram. Sosyal girişimler,
diğer girişimlerden ortaya çıkış
amacının sosyal ya da çevresel
fayda sağlamak olmasıyla
farklılaşıyor. Standart girişimlerin
sosyal fayda sağlama gibi bir
motivasyonu hatta kimi zaman
doğaya/insanlara zarar verme
gibi bir kaygısı olmazken, sosyal
girişimlerde fayda sağlama

motivasyonu ticari kazanç
sağlama motivasyonla el ele
gidiyor.
Benim düşünceme göre,
Türkiye’deki yatırımcılar, sosyal
girişimleri “sosyal sorumluluk”
algısıyla eşleştirebildikleri
ve yatırımlarının dönüşünü
alamayacaklarını düşündükleri
için bu alana çok fazla
yaklaşmıyor. Hatta bunu şöyle
örneklendireyim; ünlü girişimci
ve yatırımcılarımızdan birinden
Givin’e yatırım yapmasıyla ilgili
“Ben bu işten para kazansam
üzülür müyüm, sevinir miyim
bilemedim” gibi bir dönüş
aldığımız oldu. Dolayısıyla,
yatırımcı tarafında sosyal fayda

TEKNO GÖRÜŞ

Bu uzun yolculukta
girişimcinin önce
kendini, zihnini çok
iyi yönetebilmesi,
ne olursa olsun
gerçekleştirmek
istediklerine
odaklanabilmesi ve
müthiş sabırlı bir
çözüm insanı olması
gerekiyor
hassasiyeti ve odağı olan
az sayıdaki yatırımcı ve fon
haricinde, çok fazla bir avantajı
olduğunu düşünmüyorum.
Dezavantajları ise özellikle
Türkiye’de yatırımcıların bu
alandaki ilgisini çekecek henüz
yeterli nitelik ve nicelikte başarı
öykülerinin ortaya çıkmamış
olması ve “sosyal sorumluluk”
algısı ile karıştırılıyor olması diye
düşünüyorum.

Girişimcilik ekosisteminde,
sosyal sorumluluk
projelerine yaklaşımlar
nasıl? Bu konulara
dair ekosistemde ne
gibi eksiklikler/artılar
gözlemliyorsunuz?
Girişimlerin ana öncelikleri başta
kendilerini ayakta tutabilmek
olduğu için çoğunlukla kendi
girişimleri odaklı bir koşturmaca
içerisindeler. Ancak özellikle
Y ve Z jenerasyonu başlattığı
girişimlerde veya olduğu ekiplerde
sosyal sorumluluk konularına
önceki jenerasyona göre çok
daha fazla kafa yoruyor. Hem
ekip olarak fırsat buldukça
gönüllülük projeleri hem de kendi
kaynaklarıyla ellerinden geldiğince
fayda sağlamaya çok açık ve
istekli olduklarını gözlemliyorum.
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Girişimcilik özelinde
konuşacak olursak,
girişimci olmanın
disiplinlerini nasıl
anlatırsınız? Bu yolculukta
olmazsa olmazlar sizce
neler?
Bence girişimcilik sürecinde en
kritik ve önemli şey girişimcinin
psikolojisi. Girişimcilik ciddi iniş
ve çıkışları olan, hayatın çok hızlı
değişebildiği ve belirsiz olduğu,
yalnız bir süreç. Bu uzun süreçte
girişimcinin önce kendini,
zihnini çok iyi yönetebilmesi, ne
olursa olsun gerçekleştirmek
istediklerine odaklanabilmesi
ve müthiş sabırlı bir çözüm
insanı olması gerekiyor. Bununla
birlikte iletişim becerileri, dirayet,
adanmışlık, zaman yönetimi gibi
yetkinlikler de bence çok kritik.
Ve tabi ki hep yeni, daha büyük,
tüyler ürpertici hayaller kurmaya
devam edebilmek ve “Bakalım
bunu da yapabilecek miyim?”
diye kendi mücadelelerini
yaratmak...

Givin’in geleceği ile
sonlandıralım; büyük
resimde Givin’i hangi
noktaya taşımayı
hedefliyorsunuz? Yakın
zamanda hayata geçecek
yenilikler olacak mı?
Givin’i dünyanın birçok
noktasında tanınan ve kullanılan
bir iyilik markası haline getirmeyi
hayal ediyorum. Daha yolun çok
başındayız. Yakın zamanda bizi
sadece kendi platformlarımızda
değil, hem online hem de
offline kanallarda başka marka
ve kurumların platformlarında
da görebileceğiniz yeni ve
iyiliği daha da görünür kılacak
projelerimiz gelecek. Henüz
detaylı olarak bahsedemesem
de hepsi için çok heyecanlıyım.
Heyecanımızı ve hikayemizi
paylaşmak isteyen herkesi
givin.co web sitemize, Akasya
AVM’deki Givin iyilik mağazamıza
ve @givin.co Instagram
hesabımıza bekliyoruz.

ANALİZ

İş dünyasında
sürdürülebilirlik stratejileri
nasıl belirlenir?
Giderek artan sayıda kuruluş,
sürdürülebilirliği iş stratejilerine
entegre ediyor ve dünya için
daha iyi şeyler yapabileceklerini
fark ediyor. Yakın tarihli bir
McKinsey anketine göre,
şirketlerin yüzde 70’i resmi bir
sürdürülebilirlik yönetimine
sahip. Ancak iş dünyasında
“sürdürülebilir” olmak tam olarak
ne anlama geliyor?
İş dünyasında sürdürülebilirlik;
çevreyi ve bir bütün olarak
toplumu olumsuz bir şekilde
etkilemeden iş yapmayı ifade eder
ve genellikle iki ana kategoriye
hitap eder: İşletmenin çevre
ve toplum üzerindeki etkisi.
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Sürdürülebilir bir iş stratejisinin
amacı, bu alanlardan en az
birinde olumlu bir etki yaratmaktır.
Şirketler sorumluluk almadığında,
bunun tersi gerçekleşebilir ve bu
da çevresel bozulma, eşitsizlik ve
sosyal adaletsizlik gibi sorunlara
yol açabilir.

strateji tam olarak aynı değildir.
Sürdürülebilir iş stratejileri,
daha büyük iş hedeflerine ve
kurumsal değerlere bağlı oldukları
için her kuruluşa özgüdür. İş
dünyasında sürdürülebilirliğin nasıl
görünebileceğine dair birkaç örnek
ise şunlardır:

Sürdürülebilir işletmeler, işletme
kararları verirken çok çeşitli
çevresel, ekonomik ve sosyal
faktörleri göz önünde bulundurur.
Bu kuruluşlar, kısa vadeli karlarının
uzun vadeli yükümlülüklere
dönüşmemesini sağlamak için
faaliyetlerinin etkisini izler. Birçok
başarılı kuruluş, sürdürülebilir iş
uygulamalarına katılır ancak iki

● Üretim sürecinde sürdürülebilir
malzemeler kullanmak
● Sera gazı emisyonlarını
azaltmak için tedarik zincirini
optimize etmek
● Tesislere enerji sağlamak için
yenilenebilir enerji kaynaklarına
güvenmek
● Yerel topluluktaki gençler için
eğitim fonlarına sponsor olmak

ANALİZ

Sürdürülebilirlik neden
önemli?
Sürdürülebilirlik, küresel
zorlukların önlenmesine yardımcı
olmanın ötesinde, iş başarısını
artırabilir. Günümüzde birçok
yatırımcı, bir kuruluşun etik etkisini
ve sürdürülebilirlik uygulamalarını
analiz etmek için çevresel, sosyal
ve kurumsal yönetişim (ESG)
ölçümlerini kullanıyor. Yatırımcılar,
bir şirketin karbon ayak izi, su
kullanımı, topluluk geliştirme
çabaları ve yönetim kurulu
çeşitliliği gibi faktörleri dikkate alır.
Araştırmalar, yüksek ESG
derecesine sahip şirketlerin
daha düşük borç ve öz sermaye
maliyetine sahip olduğunu ve
sürdürülebilirlik girişimlerinin
kamu desteğini teşvik ederken
finansal performansı iyileştirmeye
yardımcı olabileceğini gösteriyor.
McKinsey araştırmasına
katılan yaklaşık 3 bin çalışan,
sürdürülebilir bir anlayışı
benimsemeye yönelik en güçlü
motive edici faktörlerin; bir şirketin
hedefleri, misyonları veya değerleri
ile uyum sağlamak olduğunu
söyledi. Bu faktörler itibar
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oluşturmak, itibarı sürdürmek
veya geliştirmek, müşterinin
beklentilerini karşılamak ve yeni
büyüme fırsatları geliştirmede
şirketlere birçok avantaj sağlar.

Dünyada sürdürülebilirlik ne
durumda?
Sürdürülebilirlik ve karbon
emisyonu azaltımı konusunda
dünya çapındaki birçok şirket,
vakit kaybetmeden aksiyonlarını
hayata geçiriyor. Örneğin, Norveçli
şirket Yara International, kargoyu
bağımsız olarak da taşıyabilen
dünyanın ilk sıfır emisyonlu
gemisini bu yıl ilk seferine
çıkaracak. Gemi ilk seferini bu
yıl içinde Norveç’te mürettebat
üyesi olmadan yapacak. Otonom
gemi, Herøya’dan Brevik’e giden
rota boyunca sadece üç uzaktan
kumanda merkezi ile seyahat
edecek.
Diğer taraftan, filo pazarına basit,
sürdürülebilir elektrifikasyon
çözümleri sağlayan XL Fleet,
tam elektrikli Taşıma Soğutma
Üniteleri (eTRU’lar) geliştiren
güneş enerjisi ve pil gücü
sistemleri sağlayıcısı eNow
ile yeni bir anlaşma ve yatırım

yaptı. eNow’un güneş enerjisi
sistemleri, XL Fleet kamyonlarının
üst kısmına yerleştirilen güneş
modülleri sayesinde güneş
enerjisi kullanacak. Modüller
daha sonra enerjiyi asansör
kapıları, kabin içi klima, soğutma
ve aydınlatma için kullanılan
yardımcı pillerde depolayacak.
Römorkun çatısına monte edilen
güneş panelleri ise rölantide
veya römorkun yüklenmesi ve
boşaltılması sırasında akülerin ve
güç sistemlerinin şarj edilmesi için
kullanılacak.
Turkcell de tüm süreçlerinde
benimsediği minimum atık
oluşumu ve maksimum atık
geri dönüşümünü uygulayan
şirketlerden. 2018 yılında hayata
geçirilen Sıfır Atık Projesi ve
şirket içinde kurulan Atık Yönetim
Merkezi ile yemekhane ve ofis
katlarından toplanan katı yemek
atıkları kompost makinesiyle
yerinde dönüştürülüyor, toprak
iyileştirici organik gübre elde
ediliyor. ‘Eğitime Dönüştür’
kampanyasıyla da elektronik atık
seferberliğini başlatan Turkcell,
artık kullanılmayan ya da bozulan
tekno atıkların mağazalarda

ANALİZ

toplanmasını sağlayarak TÜBİSAD
aracılığıyla hem geri dönüşüm
konusunda farkındalık yarattı
hem de projeden elde edilen
gelirle hayatını kaybeden sağlık
çalışanlarının çocuklarının
eğitimine destek verdi. Proje
sayesinde bugüne kadar 6,5 ton
elektronik atık geri dönüştürüldü.
Aynı hedefle bilim dünyası da bu
konuda birçok çalışma yapıyor.
California Üniversitesi’nden bilim
insanları, gıdaları dondurmada
küresel enerji tüketimini yılda 6,5
milyar kWh kadar azaltabilecek
yeni bir yol geliştirdi. Nakil
hastaları için organ taşıma
stratejisine dayanan yeni yöntem,
yiyecekleri buzlaştırmadan
dondurabiliyor. “İzokorik
dondurma” adı verilen teknik
sayesinde ortaya çıkan 4,59 milyar
kg’lık karbon emisyonu azaltımı
ise yaklaşık 1 milyon otomobilin
ürettiği emisyona eşdeğer.
Daha sürdürülebilir bir dünya
için kuşkusuz şirketler gibi
devletler ve sanatçılar da bazı
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sorumluluklar üstleniyor. Belirli
politikaları hayat geçiren devletler
ve bu konuda bazı atılımlar yapan
kanaat önderleri, işletmeleri ve
halkı sürdürülebilirlik konusunda
teşvik ediyor. Örneğin, müzik
sektöründeki karbon emisyonları
hakkında rapor hazırlayan Massive
Attack grubu üyesi Rob Del
Naja, yıllardır karbon dengeleyici
olduklarını düşündüklerini fakat
son değerlendirmelerde yetersiz
kaldıklarını düşünerek Manchester
Üniversitesi’nin desteğiyle bir
çalışma hazırladıklarını bildirdi. Del
Naja, rock yıldızlarının bu konuda
biraz daha sorumluluk almalarını,
özel jet kullanmamalarını ve
turnelerde getirdikleri malzeme
miktarını azaltmalarını önerdi.
Grup olarak da iklim üzerindeki
etkilerini azaltmak için mümkün
olan yerlerde trenle seyahat
etmek, daha kolay taşınabilir setler
inşa etmek, yerel tedarikçileri
kullanmak ve yeşil enerji
kullanımını teşvik etmek gibi
rapordaki öneriler de dahil olmak
üzere, gelecekteki turnelerini
planlamak için önlemler aldılar.

Devlet politikaları kapsamında
da çeşitli örnekler bulunuyor;
ABD Enerji Bakanlığı’nın en
büyük hedeflerinden birisi,
hidrojen maliyetini azaltmak.
Haziran ayında Bakanlık, yeşil
yakıt maliyetini 10 yıl içerisinde
1 dolara indirmek istediğini
açıklayarak elektrikli araçların
2030 yılına kadar satışların
yarısını oluşturacağına dair ABD’li
otomobil üreticilerinden taahhüt
aldığını duyurmuştu.
İngiltere hükümeti de 2030’dan
itibaren İngiltere’de yeni benzinli
ve dizel araçların yasaklanmasını
hedefleyen, ülke genelinde şarj
cihazı sayısını da hızla artırmayı
amaçlayan bir politikayı hayat
geçirme kararı aldı. İngiliz
hükümetinin bu yıl çıkaracağı yeni
yasa ile tüm yeni evler ve ofisler,
araçları otomatik olarak şarj
edebilen “akıllı” şarj cihazlarına
sahip olmak zorunda kalacak.

Daha sürdürülebilir iş
stratejisi nasıl yaratılır?
Sosyal ve çevresel ilerleme
ile finansal kazanç arasındaki

ANALİZ

örtüşme, paylaşılan değer fırsatı
olarak adlandırılır. Başka bir
deyişle, “iyi yapmak”, şirketinizin
“iyi yapma” yeteneği üzerinde
doğrudan bir etkiye sahip
olabilir. Kuruluşunuzun amacını
performansa dönüştürmek,
iş stratejinizi misyonunuzla
uyumlu hale getirmek ve ortak
değer yaratmak için şu 4 adımı
izleyebilirsiniz:

1. Problemi değerlendirin ve
hedefleri tanımlayın
Değişimi yönlendirmenin
ilk adımı; sürdürülebilirliğin
ekibiniz, şirketiniz, sektörünüz ve
müşteriniz için ne anlama geldiğini
değerlendirmektir. Bu grupların
her biri için bir öncelik olan büyük
sorunları belirleyin. Bu sürece
rehberlik etmek ve şirketinizin
sürdürülebilirlik hedeflerini
belirlemek için şu gibi sorulardan
destek alabilirsiniz:
● Kuruluş ne kadar atık yaratıyor?
● Şirket kültürünüz zorlanıyor mu?
● İşe alım uygulamalarınız farklı iş
adaylarını cezbediyor mu?
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● Ürününüz belirli bir kitleye
yardımcı olmayı hedefliyor mu?
● Şirketinizin yerel topluluk
üzerinde nasıl bir etkisi var?

Başka bir deyişle, misyon
beyanınız şirketinizin 5N1K’sını
tanımlamalıdır: kim, ne, ne zaman,
nerede ve neden.

Öte yandan, sürdürülebilirlik
hedeflerinizi tanımlamak için
“akıllı” hedefler yaklaşımını
benimseyin. Bu erken aşamada
hedeflerinizin “akıllı” yani belirli,
ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve
zamana bağlı olduğundan emin
olmak, gelecekte size zaman
kazandıracaktır.

Şirketiniz büyüdükçe misyon
beyanınızın nasıl büyüyeceğini
de düşünmelisiniz. Bir misyon
beyanı, bir işletmenin pazarla
birlikte gelişmesine yardımcı olmalı,
yenilik yapmalı ve dahili yetenekleri
engellememelidir. Bu nedenle,
hedeflerinizin misyon beyanınızdan
tahmin edilebileceğinden emin olun.

2. Misyonunuzu oluşturun

3. Stratejinizi oluşturun

Somut hedefleri belirledikten
sonra şirketinizin misyonunu
tanımlamaya geçebilirsiniz.
Farklı bir misyon ifadesi, daha
sürdürülebilir bir işletme olmanın
önemli bir parçasıdır. Etkili bir
misyon beyanı, şirketinizin “neler
yapmaya” odaklanacağının ana
hatlarını çizer. Belirlediğiniz
misyon, kuruluşunuzun değerlerini
ve amacını etkili bir şekilde
yakalamalı ve yaptığınız şeyi
neden yaptığınıza dair yol gösterici
bir ışık olarak hizmet etmelidir.

Güçlü bir misyon ifadesi
oluşturduktan sonra, kuruluşunuzu
sürdürülebilir bir iş stratejisiyle
yeniden düzenleme aşamasına
geçebilirsiniz. Sürdürülebilir bir iş
stratejisi oluştururken, şirketinizin
kârlı kalmasını sağlamak da
önemlidir çünkü pazarda
kalamazsanız amacınıza hizmet
edemezsin.
Bir şirketin eylemlerinin kârı,
insanları ve gezegeni nasıl
etkilediğini ifade eden bir

ANALİZ

üçgen düşünün. Bu çerçeveyi
göz önünde bulundurarak, aynı
zamanda kârlı olan sürdürülebilir
bir iş stratejisi geliştirebilirsiniz.
Küçük değişiklikler büyük
değişimin başlangıç noktası
olabilir. Örneğin, şirketiniz sahada
hiç çalışan olmadığında bile
genellikle elektriği ve ısıyı gece
boyunca açık bırakır mı? Ofisteki
son kişi onları kapatırsa veya
son kişi gittikten sonra onları
otomatik olarak kapatmak için bir
zamanlayıcı veya hareket sensörü
kullanırsanız, hem maliyet hem
de enerji kaynaklarında ne kadar
tasarruf sağlayabilirsiniz?
Peki sürdürülebilir bir şekilde
üretilmiş bir ürün için daha fazla
ödeme yapmaya istekli tüketiciler?
Bir Unilever araştırmasına göre,
tüketicilerin yüzde 33’ü “sosyal
veya çevresel fayda sağlayan”
markaları tercih ediyor. Bu da
sürdürülebilir ürünler için pazarda
kullanılmayan bir fırsat yaratıyor.
Sosyal ve dahili değeri artırırken
operasyonel verimliliğinizi de
artırabilecek sektörünüze özel
çeşitli stratejiler vardır. Güçlü
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bir sürdürülebilirlik stratejisi
oluşturmak için çalışmaya
başlamak, uzun vadede hem
şirketinize hem de çevreye
yardımcı olabilir. Bunun için
de misyonunuz etrafında
değer yaratmak adına iç ve dış
fırsatları değerlendirin. Ekibinize
“Ürünümüzü daha sürdürülebilir
bir şekilde üretirsek müşterilerimiz
daha fazla ödeyecek mi?”
veya “Geliştirilmiş bir iş süreci
emisyonlarımızı azaltabilir mi?”
gibi sorular sorun. Bu sorulardan
herhangi birinin cevabı “evet” ise
aynı anda verimliliğinizi ve kârınızı
artırırken stratejinizin başlangıcına
sahip olabilirsiniz.

4. Stratejiyi uygulayın ve
sonuçları değerlendirin
İyi yapmak ve iyilik yapmak için
yeni keşfedilen bir motivasyonun
yanında, kamusal bir duruş
sergilemek, ölçülebilir sonuçlar
vadetmek ve onları gerçekten elde
etmek de gerekir. Misyonunuz
ve stratejiniz sağlamlaştıkça,
hedeflerinize ulaşmak için adımlar
atmaya başlayabilirsiniz.
Stratejinizi uygularken
hedeflerinizin, misyonunuzun ve

ilerlemenizin uyumlu kalmasını
sağlamak için sürecinizi periyodik
olarak tekrar gözden geçirmeyi
unutmayın. Bunun için de
görevinizin hızla büyük bir etki
yaratabileceği herhangi bir alan
olup olmadığını kendinize sorun.
Sizinkine benzer bir misyona
sahip bir kuruluşla partner olmayı
düşünün. Görevlerinizi sıralamak,
ilerlemeyi hızlandırmanıza yardımcı
olabilir. Yerleşik bir oyuncuyla
ortaklık yapmak, güvenilirliğinizi
de artıracaktır.

Tüm adımları birbirine
bağlayın
Hedefler, bir amaç haline
geldiğinde güçlü bir hikaye
kurulur. Bu hikaye de görevinizi
yönlendirecek ve eyleme
geçirilebilir bir plan oluşturmanızı
mümkün kılacaktır. Bu plan daha
sonra sonuçları yönlendirmeye ve
sizi gerçek bir uygulayıcı yapmaya
hazırlayacaktır.
Akisyonlarınızın çıktıları hemen
gelmezse de endişelenmeyin
çünkü yüzde 100 sürdürülebilirliğe
giden yol uzundur ve en büyük
etkiyi yaratmanız için birkaç farklı
yaklaşımı test etmeniz gerekebilir.

ANALİZ

Özellikle, Paris Anlaşması ile şirketlerin “sürdürülebilirlik” vaatleri
giderek artıyor. Kuruluşlar sıfır karbon hedefleri belirleyerek iş gücünü
çeşitlendiriyor ve daha “temiz” iş kollarına geçiş yapıyor. Sürdürülebilirlik
hedeflerinin önümüzdeki 10 yılda daha da artması bekleniyor. Bu
hedefleri güçlü ve emin adımlarla sürdüren şirketlerden birisi de Garanti
BBVA. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, kurumun
sürdürülebilirlik çalışmalarını ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirdi...

Garanti BBVA Genel Müdür Yrd.
İlker Kuruöz

Sürdürülebilir kalkınmaya
51 milyar TL katkı
Sürdürülebilirlik, Garanti
BBVA olarak, ana stratejimiz
arasında yer verdiğimiz en temel
konulardan. Bu kapsamda, 15
yıldan uzun süredir sürdürülebilir
kalkınmaya katkı sağlıyoruz.
Sürdürülebilirlik kavramı henüz
çok kısıtlı şekilde kullanılıyor ve
kurumsal sosyal sorumluluktan
ibaret görülüyorken biz çevresel,
sosyal ve yönetişim kriterlerini
iş modelimize entegre etmeye
başladık; çünkü bu üç alanda
yani çevresel, sosyal ve özellikle
yönetişim alanlarında risk
yaratan unsurları finansal riskler
kadar önemli gördük. Özellikle
iklim kriziyle mücadele ve
kapsayıcı büyümeye odaklanarak
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ülkemizin sürdürülebilir
kalkınma amaçlarına ulaşması
için tüm gayretimizle
çalışıyoruz. Günümüzde artık
müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentileri, teknolojik ilerlemeler
paralelinde sürekli olarak
değişiyor. Elbette yaşamlarımızı
derinden etkileyen Covid-19 da
bu konuya yeni bir boyut getirdi.
Bankacılık alışkanlıklarımız,
finansal ihtiyaçlarımız ve finansal
kurumlardan beklentilerimizi
yeniden şekillendirdi.
Sürdürülebilirliğin teknolojiyle
birlikte iş dünyamıza entegre
edilmesinin önemini bir kez daha
görmüş olduk. Garanti BBVA
olarak, makine öğrenmesiyle
geliştirilmiş 600’ün üzerinde
modelle müşterilerimizi daha iyi
tanıyor, onlara ihtiyaç duydukları
hizmet ve ürünleri doğru kanalda
ve doğru zamanda sunabiliyoruz.
Garanti BBVA olarak son birkaç
yıldır ana önceliklerimizden biri
de müşterilerimizin finansal
sağlıklarına destek olmak oldu.
Finansal sağlık konusu, pandemi
ve ekonomik koşullar nedeniyle
hem dünyada hem de Türkiye’de
önemi gittikçe artan bir ihtiyaç
haline geldi. ‘Finansal Sağlık’
bizim için; müşterilerimizin
doğru ve sağlıklı finansal
kararlar almalarını sağlamak
amacıyla onlara finansal
danışmanlık yapmak, hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olma

yönünde ihtiyaçlarına uygun
çözümler sunmak ve onların
güvenilir ortağı olmak demek.
Bu kapsamda, Garanti BBVA
Mobil’de müşterilerimize kişiye
özel tavsiyeler veriyor, tasarruf
etmelerini kolaylaştırmaya
çalışıyor, günlük bankacılık
işlemlerini daha kolay
yapabilmeleri için akıllı özellikler
sunuyoruz. 19 milyonu aşan
müşteri sayımızın %92’sini
güncel olarak finansal durumları
hakkında bilgilendiriyor, tasarruf
ve daha iyi finansal okuryazar olmaları yolunda öneriler
paylaşıyoruz. İçinde yaşadığımız
toplumun ve gezegenimizin
gelişimine destek olmak da
teknolojik ve sürdürülebilir
bankacılık anlayışımızın bir
parçası.
Garanti BBVA olarak bugüne
kadar sürdürülebilir kalkınmaya
51 milyar TL’yi aşan kaynakla
katkı sağladık. Önümüzdeki
dönemde de artan miktarlarda
finansman sağlayacağımızı
taahhüt ediyoruz. Geçtiğimiz
ay, Paris Anlaşması hedeflerini
gözeterek sektörümüz adına
çok daha büyük bir taahhütte
bulunup Birleşmiş Milletler Net
Sıfır Bankacılık Birliği’ne katıldık.
Ülkemizde bu taahhüdü veren ilk
banka olarak, portföyümüzü en
geç 2050 yılına kadar net sıfır
karbon yapma doğrultusunda
stratejiler geliştireceğiz.

ANALİZ

Sürdürülebilirlik Komitemizin
liderliğinde, sürdürülebilirliği tüm
iş süreçlerimize, ürünlerimize,
kurum kültürümüze kısacası
DNA’mıza yerleştirmek amacıyla
çalışıyoruz. Birkaç örnek vermek
gerekirse; Türkiye’deki tüm şube
ve binalarımızda Sürdürülebilirlik
Temsilcileri atayarak bine yakın
hizmet noktasında kaynak
tüketimlerimizi düzenli bir
şekilde takip ediyoruz. Atık
yönetiminde geri dönüşüme
önem veriyoruz. Çalışanlarımıza
bu konuda eğitimler vererek
onların da farkındalığını artırıyor
ve konuyu içselleştirmelerini
sağlıyoruz. Yakın zamanda Deniz
Temiz Derneği/TURMEPA’yla
birlikte deniz kirliliğini önlemek
adına, Marmara Denizi’nde
müsilaj ve atık yüzey temizliği
ve bölge illerde farkındalık
eğitimleri gerçekleştirmek
amacıyla Mavi Nefes Projesi’ni
hayata geçirdik. Gönüllü çalışma
arkadaşlarımız TURMEPA’nın
her yıl düzenlediği kıyı temizliği
etkinliğinde yer aldı.

Garanti BBVA Veri
Merkezi’nde 1,8 milyon
TL’lik tasarruf
Sürdürülebilir finans tarafındaki
çalışmalarımıza ek olarak,
bankamızın kendi çevresel
etkilerini azaltmak için de uzun
yıllardır kapsamlı çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Aydınlatma
ve soğutma sistemlerimizde
enerji verimli ürünlere geçtik.
Sunucularımızı sanallaştırıyoruz.
LEED sertifikalı 5 binamız
var. 3 lokasyonda çatı tipi
güneş enerjisi kullanıyoruz.
Enerji şirketleriyle yaptığımız
ikili anlaşmalar sonucunda
altyapısı müsait tüm şube ve
binalarımızda yenilenebilir enerji
kullanmaya başladık.
46

EKİM 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

Yine bu yıl hayata geçirdiğimiz
uygulama kapsamında yaklaşık
bin aracı yakıt tasarruflu
ve çevreci hibrit modellerle
değiştirdik. Ayrıca, karbon
ayak izimizi azaltmak üzere,
hayata geçirdiğimiz yenilikçi
teknolojilerle İstanbulPendik’teki Garanti BBVA
Veri Merkezimizin yıllık enerji
tüketimini belirgin şekilde
düşürerek 1,8 milyon TL
değerinde yıllık 2 Terawatt
saat enerji tasarrufu sağladık.
Bu değer aynı zamanda
yılda 172 ton petrole ve
450 ton karbondioksit gazı
salınımına karşılık geliyor. Veri
merkezimizde enerji verimliliğini
daha da artırmak için halen
soğuk koridor kapama projesi
üzerinde analiz ve simülasyon
çalışmalarımız devam ediyor.
Bu projeyle birlikte de %10-15
civarında ek bir enerji tasarrufu
sağlayabileceğimizi öngörüyoruz.

“Stratejik hedeflerimizi
belirleyen 7 büyük taahhüde
imza attık”
Türkiye’de kurumsal anlamda
söz sahibi olan birçok

firma, SKA’lar çerçevesinde
sürdürülebilir kalkınmayı hem
şirket ajandalarında en üst
sırada tutmaya hem de Türkiye
için katma değer yaratacak
birtakım adımlar atmaya başladı.
Kurumsal firmalar, kurum içi
sürdürülebilirlik unsurlarını da
şirketlerinin temel stratejileri
arasında görmeye başladı.
Bu doğrultuda birçok kurum,
şirket içi aktiviteleri sebebiyle
çevreye zarar veren materyalleri
engelleme motivasyonuyla
çalışıyor.
Garanti BBVA olarak 2011
yılından itibaren dahil olduğumuz
inisiyatiflerin sayısı 29’a ulaştı.
Bu inisiyatifler altında ve banka
bünyesinde verdiğimiz taahhütler
arasında sürdürülebilirlik adına
stratejik hedeflerimizi belirleyen
7 büyük taahhüde imza attık.
Verdiğimiz taahhütler altında
ve üye olduğumuz inisiyatiflerin
gerektirdiği paralelde aldığımız
aksiyonları dünya çapında
11 farklı sürdürülebilirlik
endeksinde yer alarak
raporluyoruz.

TEKNOLIFESTYLE

Merakla beklenen iPhone 13,
5G ve WiFi 6 teknolojisiyle geldi
Yeni iPhone ailesi; iPhone Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve
iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört yeni model ile tanıtıldı. IP68
sertifikasına sahip yeni iPhone 13’ün 6.1 inçlik ekranındaki çentik
ise %20 oranında küçülmüş durumda. Dolby Vision, HDR10 ve
HLG desteğine sahip cihazlar, A15 Bionic işlemcilerle çalışıyor.
Giriş modeli 128 GB depolama olan iPhone 13’ün 5G bağlantısı
ve WiFi 6 teknolojisi de bulunuyor. Arka tarafında 12 MP f/1.6
geniş açı ve 12 MP f/2.4 ultra geniş açı lens kamera içeren
cihaz, 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 13 MP
f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera bulunuyor.
iPhone 13 bir önceki model ile kıyaslandığında 2,5 saate kadar
daha fazla pil ömrü de sunuyor.

Facebook’un
ilk akıllı gözlüğü: Ray-Ban Stories
Facebook ve Ray-Ban ortaklığında üretilen ‘Ray-Ban Stories’ adlı akıllı gözlük, en popüler üç modelde sunuldu. Gözlükler, fotoğraf ve video çekmek için bir çift entegre 5 MP kamera, gizli hoparlörler ve üç mikrofonlu ses dizisinden oluşuyor. Fotoğrafların ve 30 saniyeye kadar videoların anında yakalanmasını sağlayan
gözlüklerde, kameralar açıkken bir LED göstergesi aktif oluyor. Kullanıcılar ayrıca, eller serbest video ve
fotoğraf çekmek için “Hey Facebook”u başlatan komutları kullanarak sesle akıllı gözlüğü kontrol edebiliyor.
Akıllı gözlük ile kullanıcılar, gözlüklerde yakalanan içeriği içe aktarma, düzenleme ve paylaşmanın yanı sıra,
kullanıcının telefonunda depolanan herhangi bir sosyal uygulamaya da yükleyebiliyor.

Sinema sektörüne robotik çözüm:
DJI FPV X
Parth Kashikar ve DAAPworks tarafından tasarlanan RC kamera araba
konsepti DJI FPV X, kullanım kolaylığı ve ekipman güvenliği ile sektöre
yeni bir teknik getiriyor. RC kamera, ağırlık merkezini düşüren daha
büyük platformu ile yüksek hızlarda devrilme riskini azaltıyor.
Robotik kameradaki uyarlanabilir stabilizasyon teknolojisi ise titremeyi ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. DJI VR kulaklığı ve
uzaktan kumanda ile kontrol etme yeteneği sayesinde, RC arabanın hareketi üzerinde son santime kadar daha fazla kontrol
mümkün olurken, kamera hareketi kontrolü de kolaylaşıyor.
DJI FPV X, amaçlanan çekime ulaşılamaması durumunda
yeniden oynatılacak hareket yollarını dahi kaydediyor.
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Sağlık verilerini izleyen
ve depolayan
“akıllı kumaş”
10 yıldan uzun bir süredir akıllı kumaşlar geliştirmek
için çalışan MIT’den Yoel Fink, geliştirdiği elektrik sinyallerini taşıyan liflerin “fizyolojik izleme, insan-bilgisayar
arayüzleri ve vücut üzerinde makine öğrenimi uygulamaları” için kumaşlara dokunabileceğini öne sürüyor. Dijital çip ile
dokunan lifler, değişen vücut sıcaklıkları hakkında bilgi toplayıp
saklayabiliyor. Böylece kullanıcının gün içerisindeki aktivitesine dair
gerçek zamanlı çıkarımlar elde ediyor. Toplanan bilgileri hafızasında tutan
akıllı kumaş, bu verileri anlamak ve kullanıcının gelecekteki faaliyetini ortaya çıkarmak için de gerekli sinir yolları barındırıyor.

Stant işlevi gören bilgisayar kılıfı
tam konfor düşkünlerine göre!
FLIKK Dizüstü Bilgisayar Standı ve Kılıfı çok seyahat eden, uzaktan çalışan, kompaktlık ve taşınabilirlikten ödün vermek istemeyen kişiler için en ergonomik aksesuarlardan birisi. Hafiflik,
incelik ve sağlamlık vaadi sunan FLIKK’i gerektiğinde dizüstü
bilgisayar standı işlevine getirmek “çek ve aç” eylemi kadar
basit. Rahat bakış açısı ve bilek kullanımı için 4 cm/6 cm
yükseklik aralığında olan aksesuarın marifetleri, her zaman
her yerde rahat bir çalışma için ideal görüş açısı sağlamakla
kalmıyor. Geleneksel standların yükünü ortadan kaldırarak 13
ve 15 inç dizüstü bilgisayarlara uygun olarak 25 cm genişliğindeki bir dizüstü bilgisayar kılıfına da dönüşüyor.

reeder KIDdo ile çocuklar
özgür, aileler huzurlu
reeder KIDdo; 240x240 ekran çözünürlüğüne sahip 1.54” dokunmatik IPS ekranı ve iki farklı renk seçeneğiyle çocuğunuzun yeni
favorisi olmaya aday! Sahip olduğu 380 mAh batarya sayesinde
kesintisiz olarak çocuğunuzun nerede olduğunu an be an telefonunuzdan harita üzerinde görüntüleyebilir, belirlediğiniz güvenli
alan içerisinde olduğunu kontrol edebilirsiniz. Suya ve toza karşı
dayanıklı olan reeder KIDdo; MediaTek işlemcisi, 64MB RAM ve
64MB dahili depolama alanıyla sahne arkasındaki performansını
ortaya koyuyor. SIM kart desteğiyle de uygulama üzerinden çocuğunuzla sesli mesajlaşmanın konforunu ve belirleyeceğiniz güvenli kontak listesi ile iletişim kurmanın getirdiği güveni bir arada yaşayabilirsiniz.
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‘Şarj odası’ sistemiyle

kablolar tarihe karışabilir
Michigan Üniversitesi ve Tokyo
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar,
günün birinde dünyayı şarj
kablolarından kurtarabilecek bir
gelişmeye imza attı. Elektriği
havadan güvenli bir şekilde
iletmek üzere geliştirilen sistem,
tüm binaları potansiyel olarak
kablosuz şarj bölgelerine
dönüştürebilir.
Çalışmanın araştırmacıları, bu
teknoloji sayesinde telefonların
ve dizüstü bilgisayarların
şarj edilmesi için artık kablo
bağlantısına ihtiyaç duymayacağını
dile getirdi. Bilgisayarı odada
herhangi bir yere koyarak şarj
edebilmenin yanı sıra, implante
tıbbi cihazlara güç sağlamanın,
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evlerde ve üretim tesislerinde
mobil robotik için yeni olanaklara
sahip olmanın da mümkün
olabileceğini söylediler. Örneğin,
günümüzdeki kalp implantları,
pompadan vücut boyunca harici
bir güç kaynağına giden bir kablo
gerektiriyor. Geliştirilen yeni sistem
ise kablolardan oluşabilecek
enfeksiyon riskini azaltıp hastaların
yaşam kalitesini artırarak bu
soruna çözüm üretebilir.
Tokyo Üniversitesi’ndeki
araştırmacılar tarafından yönetilen
çalışma ekibi, teknolojiyi yaklaşık
3m x 3m ölçülerinde amaca
yönelik yapılmış bir alüminyum
test odasında denedi. Sıradan bir
şekilde dizayn edilen odadaki test

araçlarından lambalar, vantilatörler
ve cep telefonları; insanların
ve mobilyaların konumundan
bağımsız olarak, odanın herhangi
bir yerinden akım çekip kablosuz
bir şekilde çalıştı.
Araştırmacılara göre sistem, zararlı
mikrodalga radyasyonu veya
özel şarj pedlerine yerleştirilmesi
gereken cihazları kullanarak
geliştirilen önceki kablosuz şarj
girişimlerine kıyasla da büyük bir
gelişme; çünkü ekip bunun yerine,
manyetik alanlar oluşturmak için
oda duvarlarında iletken bir yüzey
ve iletken bir kutup kullandı.
Sistemdeki cihazlar ayrıca,
manyetik alanı cep telefonları
gibi elektronik cihazlara entegre

GELECEK TEKNOLOJİLERİ ve BİLİM

edilebilen tel bobinlerle donatıldı.
Sistem bu sayede, elektromanyetik
alanlara maruz kalmaya ilişkin
mevcut güvenlik standartlarını
karşılayarak, fabrikalar veya
depolar gibi daha büyük yapılara
da kolayca ölçeklenebilir hale
getirildi.
Michigan Üniversitesi’nden
çalışmanın yazarı Prof. Alanson
Sample, sistemi çalıştırmanın
anahtarının, biyolojik dokuları
ısıtabilen zararlı elektrik alanlarını
sınırlarken, oda boyutunda bir
manyetik alan sağlayabilen bir
rezonans yapısı inşa etmek etmek
olduğunu söyledi. Araştırma ekibi
burada, ‘toplu kapasitörler’ adı
verilen cihazları kullanarak bir
çözüm üretti. Cihazları duvar
boşluklarına yerleştiren ekip,
kapasitörlerin içinde elektrik
alanlarını yakalayarak, odanın
içinde rezonansa giren bir
manyetik alan oluşturdular. Bu
sayede, birkaç milimetre üzerinde
büyük miktarlarda güç veya
uzun mesafelerde çok küçük
miktarlarda güç sağlamakla
sınırlı olan önceki kablosuz güç
sistemlerindeki sorunun da
üstesinden gelinmiş oldu.
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Sistemdeki bir diğer engel ise
odanın her köşesine ulaşan
bir manyetik alanın nasıl
oluşturulacağıydı; çünkü manyetik
alanlar dairesel olarak hareket
ettiğinden kare bir odada ölü
noktalar oluşacaktı. Ek olarak,
güç çekmek için alıcıların
da alanla uyumlu bir şekilde
düzenlenmesi gerekiyordu.

Anatomik mankenlerle
yapılan testler ise sistemin,
elektromanyetik enerjiye maruz
kalma hakkındaki FCC (ABD
Federal İletişim Komisyonu)
kurallarını aşmadan, odadaki
herhangi bir yere en az 50 watt
güç sağlayabildiğini gösterdi.
Alanson Sample da sistemin
daha da iyileştirilmesiyle daha

Bir bobinle havadan güç çekmeyi,
kelebekleri ağ ile yakalamaya
benzeten Prof. Alanson
Sample işin püf noktasını,
mümkün olduğu kadar çok
kelebeğin odanın etrafında
mümkün olduğunca çok yöne
dönmesi şeklinde ifade ederek,
“Bu şekilde, ağınız nerede
olursa olsun veya hangi yöne
yönlendirilirse yönlendirilsin
kelebekleri yakalarsınız.” dedi.
Sistem, bunun gerçekleşmesi
için iki tane ayrı, 3D manyetik
alan üretiyor. Biri odanın merkezi
direğinin etrafında bir daire
çizerken, diğeri de köşelerde
dönerek duvar kesişimleri
arasında hareket ediyor. Bu
yöntem ile ölü noktalar ortadan
kaldırılarak cihazların herhangi bir
yerden güç çekmesi sağlanıyor.

yüksek güç seviyeleri sağlamanın
mümkün olacağını ekledi.
Sistemin ticari veya konut
ortamlarında uygulanmasının
muhtemelen yıllar sonra mümkün
olacağını belirten araştırmacılar,
şu anda sistemi Michigan
Üniversitesi’nin kampüsündeki
bir binada test ediyor. Bu
sonbaharda tamamlanacak bir
dizi odada hem güçlendirme hem
de yeni inşaat olarak sistemi
uygulamaya devam ediyorlar.
Ekip bir taraftan da teknolojiyi,
örneğin içine yerleştirilen
elektronik cihazları şarj eden bir
kutu gibi, oda boyutundan daha
küçük alanlarda uygulamak için
çalışıyor.

GÜNCEL

Turkcell’in
çevreci
teknolojisiyle
nesneler
daha akıllı
Turkcell; akıllı ulaşım
sistemleri, otonom
sipariş teslimatı, sağlık
verileri ve envanter
takibi gibi alanlarda çığır
açan LTE-M teknolojisini
hayata geçirdi.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle
teknoloji alanında ülkemize
öncülük eden Turkcell’in hayata
geçirdiği yeni nesil nesnelerin
interneti teknolojisi LTE-M,
Türkiye’de ilk kez şehir içi ulaşımda
kullanılmaya başlandı. Dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de hızla
yaygınlaşarak metropollerdeki
trafik sıkışıklığına alternatif ve
çevreci bir çözüm olarak öne çıkan
paylaşımlı scooter’lar artık Turkcell
LTE-M teknolojisiyle etkin şekilde
yönetilebiliyor. Türkiye’de sadece
Turkcell tarafından sağlanan bu
teknoloji sayesinde scooter’ların
yönetimi, batarya ömürlerinde
belirgin bir iyileşme sağlanarak
çevreye duyarlı ve başarılı bir
şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde
sürdürülebilirliğe odaklandıklarına
dikkat çeken Turkcell Şebeke
Teknolojilerinden Sorumlu Genel
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Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin,
“Mobil şebekelerden sunulan
servisler, gündelik hayatımızı
kolaylaştıracak şekilde gelişiyor
ve çeşitleniyor. Bu kapsamda
uygulamaya sunduğumuz hücresel
nesnelerin interneti teknolojileri,
sağladıkları geniş alanda kapsama
ve pil tüketimi avantajları ile
makine haberleşmesinin, önceki
teknolojilere göre çok daha verimli
şekilde gerçekleştirilmesine
olanak sağlıyor. Küresel salgın
süreciyle birlikte hayatımızda pek
çok şey değişti. Mikro mobilite,
giyilebilir cihazlar, sağlık verilerinin
uzaktan anlık kontrolü ve
siparişlerin temassız teslimatı gibi
pek çok alanda kullanabileceğimiz
LTE-M teknolojisi sayesinde hızla
değişen dünyada kullanıcıların
ihtiyaçlarını çok daha verimli
şekilde karşılayabileceğiz.
Ayrıca 5G’ye giden yolda LTE-M
teknolojisi, uzun yıllar hayatın

birçok alanında nesnelerin
haberleşmesi için kullanılarak
insanların hayatını kolaylaştırmaya
devam edecek.” diye konuştu.

Nesnelerin interneti
teknolojisinin kullanım
alanları yaygınlaşacak
İlk uygulama alanı akıllı ulaşım
sistemlerinde başlatılan Turkcell’in
LTE-M teknolojisi, getirdiği dijital
avantajlar sayesinde hayatımızın
pek çok alanında kullanılmaya
devam edecek. Yakın gelecekte
online siparişlerin artmasıyla
birlikte, temassız sipariş teslimatı,
envanter takibi gibi uygulamaların
çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması
bekleniyor. Ayrıca sağlık
sektöründe, giyilebilir cihazlar
aracılığıyla sağlık verilerinin anlık
takibi konusunda yoğun olarak
kullanılacak olan bu teknoloji,
sağladığı geniş kapsama alanı ve
düşük enerji tüketimi ile pek çok
alanda verimlilik artışı sağlayacak.

GÜNCEL

Gartner

gelişmekte olan teknolojilerdeki

temel trendleri listeledi

Araştırma firması Gartner, kuruluşları yeni ve gelişmekte olan teknolojiyi
keşfetmeye teşvik eden üç ana trendi mühendislik güveni, büyümeyi
hızlandırma ve değişimi şekillendirmek olarak belirledi.
“Gelişen Teknolojiler İçin 2021
Gartner Hype Cycle” raporu,
kuruluşların rekabet avantajı elde
etmesine yardımcı olabilecek
diğer teknolojilerin yanı sıra
NFT’lerin, bağımsız bulutun,
veri dokusunun, üretken yapay
zekanın ve şekillendirilebilir ağların
yükselişini vurguladı. 1.500’den
fazla gelişmekte olan teknolojiden
elde edilen bilgileri “trend” olarak
sunan Gartner, bu trendlerin
işletmelere önümüzdeki 5 ila 10 yıl
içinde “yüksek derecede rekabet
avantajı” sağlama konusunda çok
şey vadettiğine belirtti.

Mühendislik güveni
Gartner, “mühendislik güveni”
kavramının, güvenin hem güvenlik
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hem de güvenilirlik gerektirdiği
ve esnek bir çekirdek ve iş değeri
sağlamak için temel olarak yenilikler
oluşturmak üzere genişletilebileceği
fikri etrafında döndüğünü
söylüyor. Bu temeli sağlamak
için de tekrarlanabilir, güvenilir,
kanıtlanmış ve ölçeklenebilir
çalışma uygulamaları ve yenilikleri
tasarlamak gerekiyor. Ayrıca NFT’ler,
makine tarafından okunabilen
mevzuat, merkezi olmayan
kimlik, merkezi olmayan finans,
homomorfik şifreleme, aktif meta
veri yönetimi, veri yapısı, gerçek
zamanlı olay merkezleri ve çalışan
iletişim uygulamaları ile bağımsız
bulutun, mühendislik güvenini
destekleyecek bir dizi teknolojiden
birisi olduğunu söylüyor.

Hızlanan büyüme
“Hızlanan büyüme” eğilimi kısa
vadeli hedeflere ulaşılabilmesini
sağlamak için teknoloji riskini
iş riskiyle dikkatli bir şekilde
dengeleme ihtiyacını içerir. Gartner,
şirketlerin mühendislik güveni
oluşturulduktan sonra dağıtmayı
ve değeri artırmak için büyümeyi
hızlandırabileceklerini söyledi.
Bunu mümkün kılacak bir örnek
teknoloji ise makinelerin tamamen
yeni içerik oluşturmak için metin,
ses dosyaları ve resimler gibi
şeyleri kullanmasını mümkün kılan
üretken AI’dır. İlaç endüstrisinin,
ilaç keşfinde maliyetleri ve zamanı
azaltmak için en yeni üretken AI
modellerini kullandığını söyleyen

GÜNCEL

Gartner, 2025 yılına kadar tüm yeni
ilaç ve malzemelerin %30’undan
fazlasının, üretken AI kullanılarak
sistematik olarak keşfedileceğini
tahmin ediyor. Şirkete göre üretken
yapay zeka, yalnızca tasarımı
birçok alanda geliştirmekle ve
hızlandırmakla kalmayacak aynı
zamanda, insanların gözden
kaçırmış olabileceği yeni tasarımları
“icat etme” potansiyeline de sahip
olacak.
Gartner büyümeyi hızlandırmak için
şirketlere çoklu deneyim, endüstri
bulutu, yapay zeka odaklı inovasyon,
kuantum makine öğrenimi ve dijital
insan teknolojilerini keşfetmeyi de
öneriyor.

Değişimi şekillendirmek
Değişim geleneksel olarak her
zaman, işletmeler için yıkıcı ve
kaotik bir şey olarak görülmüştür.
Ancak Gartner bu yaklaşımın, bir
işi önce öngörmeyi ve ardından
gelen değişikliklerin ihtiyaçlarına
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göre otomatik olarak ayarlamayı
içeren “değişimi şekillendirme”
ilkesinin yükselişiyle gelecekte
değişeceğini söylüyor.
Birleştirilebilir iş uygulamaları
örneğin, değiştirilebilir iş
bloklarından oluşturulan
uygulamaları ifade eder. Bu
modüler yaklaşımın fikri, bir
işletmenin müşteri değerlerinde
bir değişiklik veya tedarik
zincirinde ya da malzemelerde ani
değişiklik gibi dış veya iç faktörlere
bağlı olarak, gerektiğinde yeniden
düzenleme yapmasına ve yeniden
yönlendirmesine yardımcı
olmasıdır. Gartner bunun, yeni iş
fırsatlarını tanıyarak ve bunlardan
yararlanarak, beklenmedik
aksaklıklara yanıt vererek ve
müşterilerin değişen taleplerini
kendi hızlarında karşılayarak,
işletmelerin değişimi ihtiyaçlarına
göre şekillendirmelerine olanak
tanıyan bir teknolojinin en iyi
örneği olduğunu belirtiyor.

Şekillendirme değişikliğini
mümkün kılmak için hazır görünen
diğer teknolojiler arasında ise
şekillendirilebilir ağlar, yapay
zeka ile güçlendirilmiş tasarım ve
yazılım mühendisliği, fizik bilgili
yapay zeka, etki mühendisliği,
dijital platform iletken araçları,
adlandırılmış veri ağı oluşturma
ve kendi kendine bütünleşen
uygulamalar yer alıyor.
Gartner’a göre, kuruluşların
çığır açan teknolojilerin sürekli
olarak ortaya çıktığını ve bu
teknolojilerin en yenilikçi şirketleri
bile değişimin hızına ayak
uydurmaya zorladığını anlamaları
önemli. Bu noktada önde gelen
kuruluşlar, devam eden stratejik
değişim ve ekonomik belirsizliğin
arka planına karşı güven ve yeni
büyüme fırsatları oluşturmak için
bahsedilen tüm bu gelişmekte
olan teknolojilere eğilim
gösterecek.

GÜNCEL

Büyük veri
ve analitik
yatırımları
bu yıl 215 milyar
dolara ulaşacak
Büyük veri ve iş analitiğine yapılan küresel yatırımlar, önümüzdeki 5 yıl
içinde güç kazanacak. Yatırımlar bu yıl 215,7 milyar dolara ulaşarak
geçen yıla kıyasla, yüzde %10,1 artacak.
IDC’nin “Küresel Büyük Veri ve
Analitik Yatırımları Kılavuzu”nda
yer alan verilere göre, 20212025 tahmin dönemi boyunca
küresel büyük veri ve iş analitiği
(BDA) yıllık bileşik büyüme oranı
(YBBO) yüzde 12,8 olacak. Analiz
firmasına göre bankacılık, imalat
ve profesyonel hizmetler şu anda
BDA’e en büyük yatırım yapan
sektörler. Bu sektörler birleştiğinde
2021’deki tüm yatırımların üçte
birini oluşturuyor.
Bu esnada proses üretimi,
telekomünikasyon ve devlet
endüstrileri de sıçrama yapıyor.
Bu üç sektör de büyük veri ve iş
analitiğine 2021’de neredeyse
47 milyar dolar yatıracak. BDA
yatırımlarında en hızlı büyüme ise
telekom endüstrisinde olacak.
IDC’ye göre, yöneticiler daha iyi
ve daha hızlı kararlar almak için
çözümler aradıkça tüm sektörlerde
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sağlıklı BDA yatırımları görülüyor.
Örneğin, profesyonel hizmetler
endüstrisindeki firmalar, 360
derecelik müşteri ve müşteri
yönetimi çabalarını ve ayrıca
gelişmiş proje yönetimi girişimlerini
desteklemek için büyük veri ve
analitiği kullanıyor.
Analiz firması, bankaların müşteri
katılımını iyileştirmek için BDA
çözümlerini kullanırken aynı
zamanda, ticari operasyonları
otomatik hale getirdiğini ve
dolandırıcılığı tespit edip önlediğini
de söylüyor. İnşaat gibi daha
yavaş hareket eden endüstriler
dahi, genişletilmiş tedarik zinciri
planlamasına ve birbirine bağlı ve
iş birlikçi çalışma alanlarına yapılan
yatırımları teşvik etmeye başladı.
Bu yıl, tüm yatırımların yarısından
fazlası hizmetlere yönlendirilecek.
Toplamın 85 milyar dolarından
fazlasını BT hizmetleri, geri kalanını

ise ticari hizmetler oluşturacak. 82
milyar dolarlık BDA yatırımı yazılıma
yapılacak ve bunun neredeyse
yarısı 3 tür uygulamaya gidecek:
Son kullanıcı analiz araçları, ilişkisel
veri ambarları ve ilişkisel olmayan
analitik veri depoları. Yazılım ayrıca,
beş yıllık yüzde 15,1’lik bir YBBO ile
BDA yatırımlarının en hızlı büyüyen
segmenti olacak.
IDC’den bir araştırma müdürüne
göre kuruluşlar, BT hizmetleri
pazarının diğer birçok alanına
kıyasla, pandemiden kurtulmak için
veri içgörülerine ve akıllı otomasyon
çözümlerine güvendi. Bu nedenle
büyük veri ve analitik hizmetleri
2020’de büyümeye devam etti.
Dijital esnekliğin bir sonraki
aşaması ise kurumsal istihbarat
girişimleriyle ilgili hem devam eden
hem de yeni zorlukları ele almak
için hizmetlere artan yatırımı teşvik
edecek.

GÜNCEL

Makinelerin
yükselişi:
Bağlı cihazların
güvenlik riskleri artıyor
Bağlı cihazların güvenliğini ele alan bir rapor, aracısız ve aracı olmayan
cihaz sayısının bu yıl yüzde 42’ye yükseldiğini tespit etti.
IT, IoT, IoMT ve OT gibi bağlı
cihazların durumunu araştıran bir
rapor, bağlı cihazların büyümesi ve
tehdit aktörlerinin saldırı başlatmak
için kaostan yararlandıkça
bu cihazlardan kaynaklanan
güvenlik risklerinin artması dahil
olmak üzere, pandemi ile ilgili
siber güvenlik zorluklarını ele
alıyor. Araştırma sağlık, yaşam
bilimleri, perakende ve üretim
sektörlerindeki güvenlik riski ve
verilerin trend analizini içeriyor.
Aracısız ve aracı olmayan
cihazların sayısının bu yıl
yüzde 42’ye yükseldiğini bulan
raporda incelenen cihazlar; ağ
cihazları, IP telefonlar, video
gözetim kameraları ve güvenlik
düşünülerek tasarlanmayan,
yama uygulanamayan ve
uç nokta güvenlik ajanlarını
destekleyemeyen tesis cihazlarının
yanı sıra, iş operasyonları için kritik
olan tıbbi ve üretim cihazlarını
içeriyor. Ağdaki cihazların
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neredeyse yarısı aracısız veya
aracı olmayanları kapsadığından,
kuruluşların bu cihazları keşfetmek
ve güvenceye almak için uç nokta
güvenlik stratejilerini ağ tabanlı bir
güvenlik yaklaşımıyla tamamlaması
gerekiyor.
Raporda onaylanmamış gölge IoT
cihazlarının kullanımı vurgulanırken,
bu yıl tehdit ortamını artıran
ve tehdit aktörlerinin hedefleri
profillemek adına kullanmaları için
çok sayıda veri sağlayan iki kat
daha fazla kişisel cihaz bulunduğu
da keşfedildi.
Araştırma aynı zamanda, kullanım
ömrünün sırasıyla 2023 ve
2025’te sona ermesi beklenen
Windows 7 ve daha eski işletim
sistemlerini çalıştıran cihazlarla
yapılan dağıtımların yaklaşık yüzde
19 ve Windows 8 ile Windows 10
çalıştıran cihazların yaklaşık yüzde
34 oranında olduğunu belirledi.
Raporun en ilginç bulgularından

birisi de tıbbi cihazların yüzde
15’inin ve tıbbi görüntüleme
cihazlarının yüzde 32’sinin eski
işletim sistemlerinde çalıştığının
keşfedilmesiydi. Bunun nedeni,
birçok tıbbi cihazın birkaç yıl
çalışır durumda kalması ve
maliyet nedenleriyle kolayca
değiştirilememesidir. Bu cihazların
güvenliğini sağlamanın, çalışır
durumda tutmanın ve cihazları
erken değiştirme maliyetlerinden
kaçınmanın tek yolu ise
segmentasyon olarak gösteriliyor.
Bağlı cihazlarda şaşırtıcı ve endişe
verici sayıda güvenlik açığı ve risk
bulan rapor, kuruluşların ağlarına
bağlanan her şey için kapsamlı
bir görünürlüğe ve güvenliğe
sahip olması gerektiğini ortaya
koyuyor. Öyle ki bağlı cihazların
sayısı arttıkça, onları hedef alan
saldırıların sayısı ve karmaşıklığı da
artacak.

GÜNCEL

Veri ustalığı

perakende şirketleri için
başarıyla eşdeğer
Tüketici ürünleri ve perakende kuruluşlarının pandemi sonrasında daha
dayanıklı hale gelmeleri için veri olgunluklarını hızlandırmaları gerekiyor.
Capgemini Araştırma
Enstitüsü’nün ‘İçgörü çağı: Tüketici
ürünleri ve perakende kuruluşları
verilerden değer yakalamayı nasıl
hızlandırabilir?’ başlıklı raporuna
göre, güçlü veri olgunluğu,
tüketici ürünleri ve perakende veri
yöneticilerinin %62’sinin yapay
zeka ve analitik kavram kanıtlarıyla
ölçek elde etmesine yardımcı
oluyor. Öte yandan, şirketlerin
%73’ü bu sayede verilerinden
ölçülebilir iş değeri elde ediyor.
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Veri ustalarını ortaya
çıkarmak
Capgemini raporu, sektördeki veri
ustalarının kurumsal amaçlarını
yerine getirmek, iş hedeflerine
ulaşmak ve inovasyonu teşvik
etmek için proaktif olarak
veri oluşturabilen, işleyebilen
ve bunlardan yararlanabilen
kuruluşların sektör ortalamasından
%30 daha yüksek faaliyet kâr
marjlarına sahip olduğuna işaret
ediyor. Çalışmaya göre, pandemiye

güçlü veri temelleriyle giren
tüketici ürünleri ve perakende
(CDR) kuruluşları, veri zihniyetine
sahip olmayanlara kıyasla yeni
dijital ortama yanıt vermede daha
başarılı oldular. Böylece yeni
ürünler, hizmetler ve iş modelleri
aracılığıyla yeni gelir akışları
ekleyebildiler, müşterileri için ilgili
kalabildiler ve pazar ihtiyaçlarına
göre teklifler belirleyerek, tümü
önemli bir rekabet avantajı elde
eden verilerle desteklendiler.

GÜNCEL

Aslında rapor, tüketici ürünleri
kuruluşlarının yalnızca %16’sının,
veri yöneticilerinin sektörler arası
ortalamasına uygun olarak veri
uzmanı olarak nitelendirildiğini,
ancak perakende kuruluşlarının
yalnızca %6’sının kıyaslamaya
ışık tuttuğunu ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, bu liderlerin kendi
sektörlerinde veri ustalığına
ulaşmadaki zorlukların üstesinden
gelmesi için ileriye giden yolu
gösterdiğini belirtiyor.
Daha da önemlisi CPR veri
uzmanları, sektör ortalamasına
kıyasla %30 daha yüksek işletme
kar marjlarına ulaşıyor. Bunu,
daha iyi veri hijyeni veya veri
toplamayı otomatikleştirme, analiz
için harici verileri birleştirme
ve tasarımdan elde edilen veri
kalitesini dikkate alma gibi
üstün veri yönetimi uygulamaları
uygulayarak yapıyorlar. Bu veri
yöneticileri ayrıca, çoğu CPR
organizasyonunun karşılaştığı
temel engellerin üstesinden
de gelebiliyor. Rapora göre,
hem tüketicilerin hem de
operasyonların tam görünürlüğüne
sahip olarak, verilerindeki
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boşlukları tespit edebiliyor ve
gerektiğinde hızlı bir şekilde
değişiklik yapabiliyorlar.
Capgemini nihai olarak, önde
gelen CPR kuruluşlarının, döngüsel
ekonomi iş modellerini uygulamak
için veri ve analitiği kullandığını
belirtiyor. Kuruluşların %77’sinin
sürdürülebilirlik yaklaşımlarının
tüketici sadakatini artırdığını ve
%63’ü bunun artan gelirlere yol
açtığını belirtiyor. Rapor ek olarak,
veri ve analitiğin sürdürülebilirliği
sağlayan en önemli unsurlar
olduğunu da vurguluyor. Ankete
katılan kuruluşların yarısına yakını
(%47), sürdürülebilirlik hedeflerini
gerçekleştirmek için yapay
zeka, makine öğrenimi ve IIoT
sensörlerine yatırım yapıyor.

Girişin önündeki en büyük
engeller
Rapor, veri ustalığına giden
yolda CPR kuruluşlarının
önünde duran çeşitli zorlukları
da ortaya koyuyor. En yaygın
olan zorluklar ise veri siloları
ile beceri ve güven eksikliğidir.
Çoğu CPR organizasyonu (%57)
hala otomasyon ve yapay

zeka kullanımını doğal olarak
engelleyen eski sistemler üzerinde
çalışmaya çalıştıklarını belirtirken,
işlevsellik ve entegrasyon en kritik
engeller oldu.
CPR şirketleri, veriye dayalı
karar vermede diğer sektörlerin
gerisinde kalıyor. Bankacılık
işletmeleriyle karşılaştırıldığında,
karar verme süreçlerinde veri
kullanma olasılıklarının %31 daha
az olduğu belirlendi.
Rapor, verilerinden iş değeri elde
etmek isteyen CPR kuruluşları için
4 odak alanı öneriyor:
● Veriye dayalı bir kültürü teşvik
edin ve ekipleri ihtiyaç noktasında
verilerle güçlendirin.
● İçgörülerin daha hızlı
uygulanması için veri platformunu
modernleştirin.
● Doğru veri yönetimi ve veri etiği
ile verilere olan güveni güçlendirin.
● Yeni iş modellerini
etkinleştirmek ve tüketiciler ile
operasyonları derinlemesine
anlamak için harici veri
ekosistemlerine bağlanın.

GÜNCEL

Turkcell Global Bilgi,

Bilişim 500’de zirvedeki yerini korudu
Turkcell Global Bilgi Türkiye’nin en önemli bilişim şirketlerinin yer aldığı,
‘İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda bu yıl da satış gelirlerine göre
kendi kategorisinde birinci seçildi.
Türkiye’de ve Ukrayna’da toplam
25 deneyim merkezi ve 17 bin
çalışanıyla sektörünün öncü
şirketi Turkcell Global Bilgi,
BThaber tarafından bu yıl 22’ncisi
gerçekleştirilen ‘İlk 500 Bilişim
Şirketi Araştırması’nda Çağrı
Merkezi Hizmeti Kategorisi’nde
üst üste 12’nci kez birinci seçildi.
Düzenlenen ödül etkinliğinde
Turkcell Global Bilgi “Çağrı
Merkezi Hizmeti” kategorisinde
elde ettiği satış gelirlerine göre
birinci oldu. Kategorilerinin
önde gelen firmalarının ve
sektör verilerinin de açıklandığı
araştırmaya göre Turkcell Global
Bilgi, 1 milyar 433 milyon TL’lik
gelirle birincilik unvanını bu yıl da
korumayı başardı.

Çağatay Aynur: Çalışma
arkadaşlarımıza yeni dijital
beceriler kazandırıyoruz
Turkcell Global Bilgi Genel
Müdürü Çağatay Aynur yaptığı
açıklamada; “Turkcell Global
Bilgi olarak yıllardır bu başarı ve
birincilik serisini sürdürmekten
ve bu ödüle layık görülmekten
mutluluk ve gurur duyduk.
Vizyonumuz hem çalışanlarımıza
hem de müşterilerimize en iyi
dijital deneyimi sunabilmek.
Odağımızda insan var, müşteri
deneyimi derken de çalışan
deneyimi derken de hedefimiz
kişiselleştirilmiş deneyimler.
58

EKİM 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

Gelişen teknoloji, endüstrileri
tamamen yeniden şekillendiriyor
ve kişilerin mevcut uzmanlıklarının
yanında özel becerilere sahip
olması bekleniyor. Biz de bu
amaçla çalışanlarımıza yeni
yetkinlikler kazandırmak amacıyla
veri okuryazarlığı ve robotik süreç
otomasyonu gibi pek çok eğitimi
hayata geçirdik. Akademik iş
birlikleri ile güncel gelişmeleri ve
literatürü yakından takip ediyoruz.
Bu doğrultuda sektörümüzün ilk
Ar-Ge merkezine sahip olmanın
katkısı ile dijital dönüşüm
yatırımlarımızı hızla devam
ettiriyoruz. Yenilikçi ve teknoloji
tabanlı iş modelleri ile ürün ve
hizmet çeşitliliğimizi artırarak,

operasyonel mükemmellikten
ödün vermeden müşterilerimizin
dijital çözümler sunan stratejik iş
ortağı olmaya devam edeceğiz.
Bu ödülde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” dedi.
BThaber Şirketler Grubu adına
M2S Araştırma ve Pazarlama
Hizmetleri tarafından yapılan ‘İlk
Bilişim 500 Şirketi’ araştırması,
bilişim sektöründe faaliyetlerini
sürdüren şirketlerin 2020
yılında gerçekleştirdiği net satış
gelirlerine göre hazırlanan ve
bugün Türkiye’nin bu alandaki tek
kapsamlı araştırma olma özelliğini
sürdürüyor.

GÜNCEL

Bulut bilişim şirketlerin

büyük bir odak noktası olacak
Yayımlanan yeni bir çalışma, bulut benimseme ve bulut tabanlı
teknolojilerin geliştirilmesinin, çoğu işletme için bu yıl ve sonrasında
hala büyük bir öncelik olacağını gösterdi.
Uzak bir iş gücünü desteklemek,
günümüzde şirketlerin temel
motivasyonlarından biridir. Bunun
için de bulut bilişim, şirketlerin
esnek çalışma hedeflerini yerine
getiren en temel enstrüman olarak
kullanılıyor.
Kısa bir süre önce, bulut tabanlı
çözümlerin geliştirilmesine
doğrudan etkisi olan çalışanlarla
yapılan bir ankette bulut
konuşlanmanın, yüzde 83 ile
ajandaların en üst sırasında
yer aldığı tespit edildi. Çalışma
sonucuna göre ayrıca,
geliştirilmekte olan tüm yazılım
uygulamalarının yarısı bulut
tabanlıyken, diğer yüzde 30’unun
önümüzdeki iki yıl içinde buluta
geçmesi bekleniyor.
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Ankette görüş bildiren katılımcılar
bulut tabanlı uygulamaları, uzak iş
gücünün büyük bir etkinleştiricisi,
teknolojiyi pazara sunmanın önemli
bir katalizörü ve sağlam bir çeviklik
güçlendiricisi olarak görüyorlar.
Maliyetlerin düşürülmesinde de
bulutun en önemli faydalardan
birisi olduğu belirtildi.
Güvenlik ekipleri, iyileştirilmiş
pazara sunma süresi ve güvenli
bulut hizmeti yapılandırması
yoluyla bulut benimsemeye değer
sağlayabilir. Bununla birlikte,
bulut tabanlı yazılım geliştirmenin
zorlukları da yok değil. Güvenlik
gereksinimlerini karşılamak ve
mevcut şirket içi teknolojilerle
uyumlu çözümlere sahip olmak,
ana engeller arasında sayılıyor.

Rapora göre, artan bulut
tabanlı uygulama geliştirmenin
ilginç bir “yan etkisi”, güvenlik
otomasyonuna artan ilgiden
kaynaklanıyor. Yazılımlarının
dörtte üçünden fazlasını bulutta
geliştiren şirketlerin neredeyse
tamamı (yüzde 92), proaktif
güvenlik ve uyumluluk süreçlerini
otomatikleştirebilen çözümlerle de
ilgilendiklerini bildirdi.
Raporun yazarlarına göre, buluta
geçiş yapan işletmeler yeni bir
fenomen değil, ancak bu geçişlerin
gerçekleşme sıklığı Covid-19
pandemisinin başlangıcından
bu yana hızla arttı. Kuruluşların,
yazılımlarını bulutta etkili bir şekilde
geliştirmek için daha fazla baskıyla
karşı karşıya olması ise rakiplerine
ayak uydurmalarını sağlıyor.

GÜNCEL

COVID-19

beceri geliştirmede artışa yol açtı
COVID-19 salgını, uzaktan çalışma beceri boşluklarını ortaya çıkararak
beceri geliştirmede artış sağladı.
Rapor, COVID-19 pandemisi
tarafından ortaya çıkan teknoloji
zorluklarının ve yükselen uzaktan
çalışma eğiliminin, birçok kuruluşta
teknoloji beceri boşluklarını
ortaya çıkardığını ve bunun da
beceri geliştirme çabalarına yeni
yaklaşımlar gerektirdiğini ortaya
koydu. Rapora göre, 2020’nin
başından bu yana teknoloji
uzmanları, ‘mevcut işlerini’
(%13 düşüş) ve ‘önümüzdeki üç
yıldaki işlerini’ (%8 düşüş) yapma
konusunda özgüvenlerinin bir yıl
öncesine göre azaldığını bildirdiler.
Ankete katılanlar 2020’de evden
çalışmanın daha da kötüleştiği
en önemli beceri boşlukları için
bulut bilişim, siber güvenlik ve veri
depolamayı belirlediler. Raporda
buna karşılık, birçok teknoloji
kuruluşu yalnızca büyüyen
beceri boşluklarını önemsemekle
kalmadı, aynı zamanda teknoloji
çalışanlarının becerilerini
geliştirmeye daha fazla öncelik
verdi.
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Buna ek olarak, ankete katılanların
yüzde 51’i, 2020’de evden çalışma
zorunlulukları yaygınlaştıktan sonra
kuruluşlarının beceri geliştirmeyi
bir öncelik haline getirdiğini
bildirdi. Rapor, teknoloji uzmanları
ve üst yönetim arasında beceri
geliştirme kaynaklarındaki duyulan
memnuniyet arasında bir boşluk
olduğunu da ortaya koydu. Üst düzey
iş unvanlarına sahip katılımcıların
yüzde 88’i, kuruluşlarının mevcut
beceri geliştirme girişimlerinden
memnun olduklarını bildirdi.
Yöneticilerin tersine, ankette görüş
bildiren çalışanlarda yalnızca yüzde
56’sı memnuniyet duyduklarını
dile getirdi. Küçük kuruluşlardaki
teknologlar, beceri kazandırma
kaynaklarıyla (%65), ekstra büyük
(%73), büyük (%82) ve orta ölçekli
(%81) şirketlerdeki emsallerine göre
daha düşük düzeyde memnuniyet
gösterdi.
Geçen yıl teknoloji uzmanları için
en büyük değişikliklerden birisi de
beceri geliştirmenin birincil aracı

olarak uygulamalı öğrenmenin
ortaya çıkmasaydı. Rapora göre,
teknoloji uzmanlarının yüzde 77’si
uygulamalı öğrenme fırsatlarının
herhangi bir beceri geliştirme
programının önemli bir parçası
olduğunu belirtti.
Uzmanlara göre, teknoloji becerileri
açığını kapatmak, işletmelerin
karşılaştığı en büyük zorluklardan
biri olmaya devam ediyor. Dünyanın
dört bir yanındaki kuruluşlar,
pandemiye dijital dönüşüm
girişimleri ile uygulamaların
bulut platformlarına taşınmasını
hızlandırdıkça ve uzaktan
çalışanları destekledikçe, etkili ve
ölçeklenebilir beceri geliştirme
araçlarına duyulan ihtiyaç daha da
önemli hale geldi.
Raporda beceri açığını kapatan
kuruluşların, bu yeni ve
öngörülemeyen zamanlarda en
iyi çalışanları elde tutmak ve
kazanmak için kendilerini daha iyi
konumlandırdığı da saptandı.

GÜNCEL

Sanayi kuruluşlarının %91’i
siber saldırılara açık

Bilgisayar korsanlarının sanayi sektöründeki kurumsal altyapıyı ihlal
etmesi çok kolay. Bu kritik sistemlere erişim için saldırı vektörleri basit
olabileceği gibi hasarın boyutu da ciddi olabilir.
2020’de sanayi sektörü, devlet
sektöründen sonra bilgisayar
korsanları için en popüler ikinci
hedef oldu. Bir teknoloji şirketinin
analizine göre ise gerçekleştirilen
tüm saldırıların yüzde 12’si sanayi
şirketlerini hedef aldı.

ortaya çıkardı. Ayrıca bilgisayar
korsanlarının, şirketlerin yüzde
69’unda ortaklar ve şirket
çalışanları, e-posta yazışmaları ve
dahili belgeler hakkında bilgiler de
dahil olmak üzere hassas verileri
ele geçirebildiğini buldu.

Sanayi şirketleri için bu
saldırılardaki ana tehditler casusluk
ve mali kayıpları temsil ediyor.
2020’de gerçekleşen saldırılarda
bilgisayar korsanlarının yüzde
84’ü için ana motivasyon veri
hırsızlığıyken suçluların yüzde
36’sının amacı finansal kazanç
sağlamaktı.

Kayıplar sadece bununla sınırlı
değil; penetrasyon test cihazları
bu şirketlerin yüzde 75’inde
endüstriyel kontrol sistemi (ICS)
ağlarına erişti. Bu zafiyetler,
vakaların yüzde 56’sında gerçek
endüstriyel kontrol sistemlerine
erişilmesine de izin verdi.
Rapor, bunun ICS ağına erişerek
saldırganların endüstriyel süreç
otomasyon sistemlerine de
erişebileceğini gösterdiğini ve
bunun da iş kesintisinden insan
hayatı kayıplarına kadar ciddi
sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Rapor, saldırganların dahili ağa
girdikten sonra kullanıcı kimlik
bilgilerini çalabildiğini ve vakaların
%100’ünde altyapı üzerinde
tam kontrol sahibi olabildiğini
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Rapor, sanayi sektörünün kendisini
korunması için parametrelerini test
etmek, iş risklerinin fizibilitesini
doğrulamak ve güvenlik açıklarını
tespit etmek için kritik sistemlerin
modellenmesi gerektiğini söyledi.
Çoğu endüstriyel şirkette siber
güvenlik seviyesinin konfor için
çok düşük olduğunu söyleyen
raporun yazarlarına göre, gerçek
dünya altyapısında siber olayların
olasılığını değerlendirmek
neredeyse imkansız. Yazarlar
çoğu durumda, internet üzerinden
erişilebilen harici ağ çevrelerinin
zayıf koruma içerdiğini, cihaz
yapılandırmalarında kusurlar
bulunduğunu, düşük düzeyde ICS
ağ güvenliği ve sözlük parolalarının
ve güncel olmayan yazılım
sürümlerinin kullanımının risk
oluşturduğunu bildirdi.

KÖŞE OFİS

İş dostu YaaniMail ve
HesApplı kurumlara neler
sunuyor?
Gökhan Yüksektepe

Günümüzde
rekabette var
olmaya devam
edebilmek
için güvenlik,
verimlilik, zaman
ve maliyet
tasarrufu gibi
konular tüm
işletmelerin
gündeminde.
Bu yazımızda
detaylıca
anlattığımız
HesApplı ve
YaaniMail ise
tam olarak bu
noktalara hizmet
ediyor.

HesApplı

Turkcell mühendisleri tarafından
geliştirdiğimiz HesApplı ile
KOBİ’ler, Turkcell’in satın alma
gücünden yararlanarak avantajlar
kazanırken KOBİ’lerin dijital
dönüşümlerinde de yanlarında
oluyoruz.
HesApplı, KOBİ ve kurumlarımızın
masraf süreçlerini kolaylaştırıyor,
anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan
indirim fırsatlarını ücretsiz
olarak sunuyor. İlk olarak Petrol
Ofisi ile yapılan iş birliği ile
akaryakıt işlemlerindeki hem
ıslak imza süreci ve doğrudan
borçlandırma sistemi gibi
bürokratik işlemleri ortadan
kaldırıyor hem de hizmetlerde
oluşturduğu kolaylıkla KOBİ’lere
her kademede kazanç
sağlıyoruz. Küçük işletmelerin
Turkcell’in satın alma gücüyle
tasarruf etmesine, süreçlerini
kurumsal firmalarda olduğu gibi
dijital platformlara taşıyarak
hızlandırmasına hizmet ederken,
KOBİ’lere daha verimli olma
fırsatı sunuyoruz.
HesApplı akaryakıt modülü ile
KOBİ’ler, araçlarından inmeden
yüzde 4’ten başlayan ve araç
sayısı, yakıt tüketimine göre
artan özel indirim oranlarıyla
akaryakıt alabiliyor. Ücretsiz bir
platform olan HesApplı’yı vergi
kimlik numarası sahibi olan tüm
KOBİ’ler ve kurumlar hesappli.
com adresinden kullanabiliyor.
HesApplı’ya kaydedilen araçlar,
sadece 1 saat içerisinde Petrol
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Ofisi istasyonlarından yakıt
alımına başlayabiliyor.
2019 yılı sonlarında lanse
ettiğimiz HesApplı’yı koronavirüs
pandemi şartlarına rağmen 10
binden fazla kurum, 25 binden
fazla aracı ile kullanıyor. Bu
araçlar ile HesApplı üzerinden
Petrol Ofisi istasyonlarında 100
milyon TL üzerinde bir akaryakıt
alımı ve kurumlara da 5 milyon
TL’den fazla indirim sağlandı.
HesApplı sadece akaryakıtta
değil, oto yıkama işlemlerinde
de kullanıcılara indirim sağlıyor.
Anlaşmalı olduğumuz ooAutos
firması ile 300’e yakın oto yıkama
noktasında, platformdan alınan
şifre ile %30’a varan indirim ile oto
yıkama hizmeti alınabiliyor.
HesApplı’ya otopark, yemek,
nakliye, sigorta vb. masraf tiplerini
de ekleyerek kurumların tek bir
platformdan masraf yönetmelerini
sağlamaya ve dijitalleşmelerinde
yanlarında olmaya devam edeceğiz.

YaaniMail

Yine Turkcell mühendisleri
tarafından geliştirdiğimiz yerli
e-posta platformu YaaniMail,
Turkcell Veri Merkezi kalitesiyle
kurumlara ve bireylere güvenli
ve kesintisiz e-posta hizmeti
sunuyor. 2020 yılında kullanıma
açılan YaaniMail, bireylere olduğu
gibi kurumlara da en güvenilir
posta hizmetini sunmaya devam
ediyor. Kurumlar tercihlerine
göre, bulut üzerinden ya da

KÖŞE OFİS

yerinde kurulum hizmeti alarak
servisten faydalanabiliyorlar.
Gelişmiş güvenlik önlemleri
ile kullanıcılarına hizmet
veren platformun kurumsal
müşterileri, @yaani uzantılı
adresler alabildiği gibi kendi
alan adlarını da kullanabiliyor.
Kurumsal veya bireysel
ihtiyaçlara uygun iOS,
Android, Web ve Kurumsal
Yönetim Paneli uygulamaları
üzerinden kullanılan hizmet
sayesinde takvim, kişiler ve
görev gibi özellikler rahatlıkla
kullanılabiliyor. E-postaların
şifreli saklanabildiği, güvenlik
duvarları ve siber saldırı merkezi
ile sistemsel koruma sağlayan
YaaniMail’de kullanıcılara
internet adresi, cihaz veya
hesap bazlı akıllı güvenlik
önlemleri gibi özellikler
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sunuluyor. Böylece kullanıcılar
güvenlik konusunda herhangi
bir şüpheye düşmeden
e-postalarını kullanabiliyor.
Kolay erişim ve sade tasarımıyla
öne çıkan YaaniMail, kurumsal
müşterilerinin en çok ihtiyaç
duyduğu filtreleme, yasal
metin, feragatname ve imza
gibi araçları güvenilir, kolay ve
ücretsiz bir şekilde sunuyor.
Gönderi filtreleme özelliği
sayesinde, kurumların özel
verilerinin dışarı çıkması
engelleniyor ve belirlenen
kuralları içeren bilgiler, önce
kullanıcı onayından geçiyor.
Diğer e-posta platformlarının
aksine güvenlik katmanından
kullanıcılar ücretsiz olarak
faydalanabiliyor. Başka birçok
e-posta platformuyla uyumlu
çalıştığı için kullanıcılar

YaaniMail hizmetine kolay bir
şekilde geçiş yapabiliyor.
Kurumsal müşterilerine bulut
üzerinden veya kurumun
kendi lokasyonunda veri
saklama imkânı tanıyan
YaaniMail, Turkcell altyapısı ile
kullanıcılarına 7/24 kesintisiz
hizmet ve rakiplerinden çok
daha uygun fiyat sunuyor.
2021’in başında kurumsal
kullanıma açtığımız YaaniMail’den
bugün 1000’in üzerinde
firma fayda sağlıyor. Bireysel
kullanıcı tarafında ise 1,2 milyon
kullanıcıyı geçmiş bulunuyoruz.
Hedefimiz servisimizi her geçen
gün zenginleştirerek Türkiye’nin
en çok tercih edilen e-posta
platformu olmasını sağlamak.
Bu doğrultuda, gece gündüz
çalışmaya devam ediyoruz.

