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Araştırma firmasına göre tahmin, AI 
yatırımlarının 2020’ye kıyasla yüzde 
15,2 oranında artacağını gösteriyor. 
Büyümenin sonraki yıllarda da 
güçlü kalması bekleniyor. IDC 
analistleri, kuruluşların gelecek yıl 
için yapay zeka bütçelerini yüzde 
18,8 daha artırdığını ve 2024 yılına 
kadar makine öğrenimi yazılımları 
ve ilgili çözümlere yılda toplam 
500 milyar dolardan fazla yatırım 
yapacağını belirtiyor.

Bununla birlikte, yapay zeka 
bütçelerindeki büyümeden 
en fazla faydayı sağlayacak 
şirketlerin yazılım üreticileri 
olması bekleniyor. IDC, yapay zeka 
yazılımının makine öğrenimiyle 
ilgili tüm kurumsal yatırımların 
yüzde 88’ini oluşturduğunu tahmin 
ediyor. Yazılım segmentinde, 
AI uygulamaları pazarın yüzde 
50’sine hakim olurken geri kalanı 
AI platformları ve AI sistem altyapı 
yazılımı arasında dağılıyor.

IDC’ye göre, yapay zeka 
uygulamalarına yapılan yatırımlar 
önümüzdeki yıllarda önemli 
ölçüde artacak. Şirket, özellikle 
makine öğrenimi destekli müşteri 
ilişkileri yönetimi hizmetleri ve 
risk yönetimi araçları olmak 
üzere iki uygulama kategorisinin 
güçlü bir büyüme göreceğine 
inanıyor. Firmanın analizi, her iki 
segmentin de 2025 yılına kadar 
yüzde 30’dan fazla yıllık bileşik 
büyüme oranında artışı göreceğini 
gösteriyor.

Kuruluşlar yapay zeka yazılım 
girişimlerini hızlandırdıkça, 
projelerinin uygulama aşamasında 
kendilerine yardımcı olmak için 
danışmanlık ve diğer profesyonel 
hizmetlere de daha fazla yatırım 
yapacak. 2023’ten itibaren IDC, bu 
hizmetlerin hem yazılım hem de 
donanımı geride bırakarak yapay 
zeka pazarının en hızlı büyüyen 
segmenti olacağını düşünüyor.

Araştırma firması bu segmentteki 
çözümleri iki ana kategoriye 
ayırıyor. İlk kategori olan BT 
Hizmetleri, işletmelere makine 
öğrenimi yazılımı oluşturma ve 
dağıtmanın teknik yönleriyle 
yardımcı olmaya odaklanan 
hizmetleri kapsıyor. IDC 
tarafından tanımlanan diğer 
kategori olan İş Hizmetleri 
ise şirketlerin yapay zeka 
projelerini desteklemek için 
gerekli organizasyonel süreçleri 
kurmalarına yardımcı olmaya 
odaklanan hizmetleri içeriyor.

Hem hizmetler hem de yazılım, 
şirketlerin AI yatırımlarının genel 
pazarın yalnızca yüzde 5’ini temsil 
eden AI donanımından daha 
büyük bir bölümünü oluşturuyor. 
Ancak, beklenen yüzde 29,6’lık 
yatırım artışı sayesinde donanımın 
bu yıl en hızlı büyüyen segment 
olması bekleniyor.

IDC’nin yayınladığı yeni bir rapor, şirketlerin 2021’de yapay zeka 
yazılımı, donanımı ve ilgili hizmetlere 341,8 milyar dolar yatırım 
yapacağını ortaya koydu.

bu yıl 341 milyar doları geçecek
Kurumsal yapay zeka yatırımları
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Zscaler, 300 bin IoT’ye özgü kötü 
amaçlı yazılım saldırılarını analiz 
eden “IoT in the Enterprise: Empty 
Office Edition” raporunu yayınladı. 
Pandemi öncesi bulgulara 
karşılaştırıldığında, saldırılarda 
yüzde 700’lük bir artış tespit edildi. 
Bu saldırılar, tümü kurumsal BT 
ağlarına bağlı ve bunlarla iletişim 
kuran yazıcılar, dijital sistemler ve 
akıllı TV’ler dahil olmak üzere 553 
farklı cihaz türünü hedef aldı.

Zscaler ThreatLabz araştırma ekibi, 
kuruluşların değerli verilerini daha 
iyi korumalarına yardımcı olmak 
için en savunmasız IoT cihazlarını, 
en yaygın saldırı kaynak ile 
hedeflerini ve kötü amaçlı trafiğin 
çoğundan sorumlu kötü amaçlı 
yazılım ailelerini belirledi. Raporu 
değerlendiren Zscaler CISO’su 
Deepen Desai, “Bir yıldan fazla 

bir süredir, çalışanların uzaktan 
çalışmaya devam etmesi nedeniyle 
çoğu ofis terk edilmiş durumda. 
Ancak ekiplerimiz, çalışan 
eksikliğine rağmen kurumsal 
ağların hala IoT etkinliğiyle dolup 
taştığını kaydetti. Kurumsal ağlara 
bağlı IoT cihazlarının hacmi ve 
çeşitliliği çok büyük; lambalardan 
IP kameralara kadar her şeyi 
içeriyor. Ekibimiz bu cihazların 
yüzde 76’sının hala şifrelenmemiş 
düz metin kanallarında iletişim 
kurduğunu tespit etti. Bu da IoT 
işlemlerinin çoğunun işletme için 
büyük risk oluşturduğu anlamına 
geliyor.” ifadelerini kullandı.

En fazla risk altında 
olan cihazlar üretim ve 
perakendede
Zscaler, yarım milyarı aşkın IoT 
cihaz işleminden yüzde 65’i üç 

kategoriye ayrılan 212 üreticiden 
553 farklı cihaz belirledi: Set 
üstü kutular (%29), akıllı TV’ler 
(%20) ve akıllı saatler (%15). Ev 
eğlencesi ve otomasyon kategorisi, 
en fazla cihaz çeşitliliğine sahip 
olsa da üretim, işletme ve sağlık 
cihazlarıyla karşılaştırıldığında, 
en az sayıda işlem gerçekleştirdi. 
Trafiğin çoğu, üretim ve perakende 
sektörlerindeki cihazlardan 
geldi. Tüm işlemlerin yüzde 59’u 
da bu sektördeki cihazlardan 
oluşuyordu ve 3D yazıcılar, konum 
belirleme izleyicileri, otomotiv 
multimedya sistemleri, barkod 
okuyucular gibi veri toplama ve 
ödeme bağlantılarını içeriyordu. 
Kurumsal cihazlar, işlemlerin 
yüzde 28’ini oluşturarak en yaygın 
ikinci sıradaydı ve bunu, trafiğin 
yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan 
sağlık cihazları izledi. ThreatLabz 

Zscaler tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Nesnelerin İnterneti 
cihazlarının önemli bir güvenlik ihlali kaynağı olduğu saptandı.

önemli bir güvenlik sorunu!
IoT cihazları
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ayrıca, kurumsal ağlar üzerinden 
trafik gönderen akıllı buzdolapları 
ve lambalar da dahil olmak 
üzere buluta bağlanan bir dizi 
beklenmedik cihaz keşfetti.

Sorumlu kim?
ThreatLabz ekibi, kötü amaçlı IoT 
yazılımlarına özgü etkinlikleri de 
yakından inceledi. Hacim bazında, 
15 günlük bir zaman diliminde 
toplam 18 bin benzersiz ana 
bilgisayar ve kabaca 900 benzersiz 
yük dağıtımı gözlemlendi. Kötü 
amaçlı yazılım aileleri olan Gafgyt 
ve Mirai, 900 benzersiz yükün 
yüzde 97’sini oluşturan en yaygın 
iki aileydi. Bu iki aile, büyük özel 
bilgisayar ağ botnet’leri oluşturmak 
için kötü amaçlı yazılım yaymak, 
altyapıyı aşırı yüklemek veya 
spam göndererek cihazları ele 
geçirmeleriyle tanınıyor.

Kimler hedef alınıyor?
IoT saldırılarının hedeflendiği ilk üç 
ülke İrlanda (%48), Amerika Birleşik 
Devletleri (%32) ve Çin (%14) 
oldu. Güvenliği ihlal edilmiş IoT 
cihazlarının yaklaşık yüzde 90’ının, 
üç ülkeden birindeki sunuculara 
veri gönderdiği gözlemlendi: Çin 
(%56), Amerika Birleşik Devletleri 
(%19) ve Hindistan (%14).

Kuruluşlar kendilerini nasıl 
koruyabilir?
Rapora göre, dünyadaki akıllı 
cihazların listesi her geçen gün 
büyürken saldırıların kuruluşlara 
girmesini engellemek neredeyse 
imkansız. BT ekiplerinin, gölge 
BT’yi ortadan kaldırmaya çalışmak 
yerine, bu cihazların en hassas 
iş verileri ve uygulamalarına açık 
kapılar olarak hizmet vermesini 
engelleyen erişim ilkelerini 
yürürlüğe koyması gerekiyor. 
Bu politikalar ve stratejiler, BT 
ekiplerinin şirket içinde olup 
olmadığına bakılmaksızın 
kullanılabilir.

ThreatLabz, hem yönetilen hem de 
BYOD cihazlarda IoT kötü amaçlı 
yazılım tehdidini azaltmak için şu 
ipuçlarını öneriyor:

● Tüm ağ cihazlarınızda 
görünürlük elde edin: Ağınız 
üzerinden iletişim kuran tüm 
cihazları ve ne yaptıklarını anlamak 
için ağ günlüklerini inceleyip analiz 
edebilen çözümler dağıtın.
● Tüm varsayılan şifreleri 
değiştirin: Parola kontrolü her 
zaman mümkün olmayabilir, ancak 
şirkete ait IoT cihazlarını dağıtmak 
için ilk temel adım, parolaları 

güncellemek ve iki faktörlü kimlik 
doğrulamayı dağıtmak olmalıdır.
● Düzenli olarak güncelleme 
ve yama yapın: Başta üretim 
ve sağlık olmak üzere birçok 
sektör, günlük iş akışları için IoT 
cihazlarına güveniyor. Keşfedilen 
yeni güvenlik açıklarından haberdar 
olduğunuzdan ve cihaz güvenliğini 
en son yamalarla güncel 
tuttuğunuzdan emin olun.
● Sıfır güven güvenlik mimarisi 
tercih edin: Kullanıcıların ve 
cihazların yalnızca ihtiyaç 
duydukları şeylere kimlik 
doğrulamasından sonra 
erişebilmeleri adına kurumsal 
varlıklarınız için katı politikalar 
uygulayın. Harici erişim için 
gerekli olan ilgili IP’ler, ASN’ler 
ve bağlantı noktalarıyla iletişimi 
kısıtlayın. İnternet erişimi 
gerektiren onaylanmamış IoT 
cihazları, trafik denetiminden 
geçmeli ve ideal olarak bir 
proxy aracılığıyla tüm kurumsal 
verilerden engellenmelidir. Gölge 
IoT cihazlarının kurumsal ağlara 
tehdit oluşturmasını engellemenin 
tek yolu, örtülü güven politikalarını 
ortadan kaldırmak ve sıfır güven 
olarak da bilinen kimlik doğrulama 
kullanarak hassas verilere erişimi 
sıkı bir şekilde kontrol etmektir.
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Gartner’a göre, OT ve diğer 
siber-fiziksel sistemlerdeki 
(CPS) güvenlik olaylarının üç ana 
motivasyonu bulunuyor: Gerçek 
zarar, ticari vandalizm (üretimin 
azalması) ve itibar vandalizmi 
(üreticiyi güvenilmez hale getirme). 
Analist firma, ölümcül zayiatlarla 
sonuçlanan CPS saldırılarının 
mali etkisinin 2023 yılına kadar 
50 milyar doları aşacağını tahmin 
ediyor. Kuruluşlar için tazminat, 
dava, sigorta, düzenleyici ve yasal 
para cezaları gibi maliyetler itibar 
kaybı açısından önemli olacak. 
Gartner ayrıca çoğu CEO’nun bu tür 
olaylardan kişisel olarak sorumlu 
olacağını tahmin ediyor.

Operasyon ortamlarında güvenlik 
ve risk yönetimi liderlerinin, bilgi 
hırsızlığından ziyade insanlara ve 

çevreye yönelik gerçek tehlikelerle 
daha fazla ilgilenmesi gerektiğine 
dikkat çeken Gartner üretim, 
kaynaklar ve kamu hizmetleri 
gibi yoğun varlıklı sektörlerdeki 
kuruluşların uygun kontrol 
çerçevelerini tanımlamakta 
zorlandıklarını söylüyor.

Gartner, kuruluşların güvenlik 
duruşunu iyileştirmek ve dijital 
dünyadaki olayların fiziksel 
dünyada olumsuz bir etki 
yaratmasını önlemek için 10 
güvenlik kontrolünden oluşan bir 
yaklaşım benimsemelerini tavsiye 
ediyor:

1. Rolleri ve sorumlulukları 
tanımlayın
Tüm çalışanlar, üst düzey 
yöneticiler ve herhangi bir 

üçüncü taraf için güvenlikle 
ilgili görev ve sorumlulukları 
atamaktan ve belgelemekten 
sorumlu olan her tesis için bir OT 
güvenlik yöneticisi atayın.

2. Uygun eğitim ve 
farkındalığın sağlanması
Tüm OT personeli, rolleri için 
gerekli becerilere sahip olmalıdır. 
Her tesisteki çalışanlar, güvenlik 
risklerini, en yaygın saldırı 
vektörlerini ve bir güvenlik 
olayı durumunda ne yapılması 
gerektiğini tanımak için 
eğitilmelidir.

3. Olay yanıtını uygulayın ve 
test edin
Her tesisin, dört aşamadan oluşan 
OT’ye özel bir güvenlik olayı 
yönetimi sürecini uyguladığından 

Gartner: 2025 yılına kadar siber saldırganlar, insanlara zarar vermek 
için operasyonel teknoloji ortamlarını silahlandıracak.

silahlandırılmış teknoloji 
ortamlarına sahip olacak

Siber saldırganlar,
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ve sürdürdüğünden emin olun: 
Hazırlık, tespit ve analiz, çevreleme, 
yok etme ve kurtarma ve olay 
sonrası aktivite.

4. Yedekleme, geri yükleme ve 
olağanüstü durum kurtarma
Uygun yedekleme, geri yükleme 
ve olağanüstü durum kurtarma 
prosedürlerinin yürürlükte 
olduğundan emin olun. Yangın 
gibi fiziksel olayların etkisini 
sınırlamak için yedekleme ortamını 
yedeklenen sistemle aynı yerde 
saklamayın. Yedekleme ortamı 
ayrıca yetkisiz ifşa veya kötüye 
kullanıma karşı korunmalıdır. 
Yüksek önemdeki olaylarla başa 
çıkmak için yedeği yeni bir sistem 
veya sanal makinede geri yüklemek 
mümkün olmalıdır.

5. Taşınabilir medyayı yönetin
Bir cihazın dahili bir çalışana veya 
ekipman üreticisi temsilcileri gibi 
harici taraflara ait olup olmadığına 
bakılmaksızın, USB çubuklar 
ve taşınabilir bilgisayarlar gibi 
tüm taşınabilir veri depolama 
ortamlarının taranmasını sağlamak 
adına bir politika oluşturun. OT’ye 

yalnızca kötü amaçlı kod veya 
yazılım içermediği tespit edilen 
ortamlar bağlanabilir.

6. Güncel bir varlık 
envanterine sahip olun
Güvenlik yöneticisi, tüm OT 
ekipman ve yazılımlarının sürekli 
güncellenen bir envanterini 
tutmalıdır.

7. Uygun ağ ayrımı oluşturun
OT ağları hem dahili hem de harici 
olarak diğer ağlardan fiziksel ve/
veya mantıksal olarak ayrılmalıdır. 
Bir OT ile ağın herhangi bir başka 
bölümü arasındaki tüm ağ trafiği 
güvenli bir ağ geçidi çözümünden 
geçmelidir. OT’ye yönelik etkileşimli 
oturumlar, ağ geçidinde kimlik 
doğrulaması yapmak için çok 
faktörlü kimlik doğrulamayı 
kullanmalıdır.

8. Günlükleri toplayın ve 
gerçek zamanlı algılama 
uygulayın
Potansiyel ve gerçek güvenlik 
olaylarının otomatik olarak 
kaydedilmesi ve gözden geçirilmesi 
için uygun politikalar veya 

prosedürler mevcut olmalıdır. 
Bunlar, güvenlik günlüklerinin 
tutulması için net saklama süreleri 
ve kurcalamaya veya istenmeyen 
değişikliklere karşı koruma 
içermelidir.

9. Güvenli bir yapılandırma 
süreci uygulayın
Uç noktalar, sunucular, ağ 
cihazları ve saha cihazları gibi 
tüm uygulanabilir sistemler 
için güvenli konfigürasyonlar 
geliştirilmeli, standartlaştırılmalı 
ve devreye alınmalıdır. Kötü amaçlı 
yazılımdan koruma gibi uç nokta 
güvenlik yazılımı, OT ortamında 
onu destekleyen tüm bileşenlere 
yüklenmeli ve etkinleştirilmelidir.

10. Resmi yama süreci
Dağıtmadan önce ekipman 
üreticileri tarafından yamaların 
onaylanması için bir süreç 
uygulayın. Bir kez yetkilendirildikten 
sonra, yamalar yalnızca önceden 
belirlenmiş bir frekansa sahip 
uygun sistemlere dağıtılabilir.
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Tüm iş dünyasının 
gözünü dijital 
dönüşüme çevirdiğini 
söyleyen Colin’s 
CIO’su Selçuk Şen, 
“Bu ortamda kazanan 
şirketler, müşterilerini 
operasyonlarının 
merkezine koyarak tüm 
birimlerini bu değere 
hizmet eden ve ortak 
hedefleri olan bir yapıya 
dönüştürerek fark 
yaratanlar olacak.” dedi.

Dijital dönüşümün 
kazananları,
operasyonlarının
merkezine
müşterilerini
koyanlar
olacak
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çalışmalarını tamamladıktan 
sonra, 2002 yılında akademik 
açıdan edindiği birikimini 
kullanabilmek için uygulama 
dünyasına geri dönmeye karar 
verdi. 2002 - 2006 yılları arasında 
elektronik sektöründe yer alan 
Audio Elektronik firmasında satın 
alma, üretim, planlama ve ERP 
projelerinde yönetici seviyesinde 
sorumluluklar üstlenen Şen, 2009 
yılına kadar da yine aynı firmada 
Tedarik Zinciri GMY’si oldu.

2009 yılından beri Eroğlu 
Grubu’nda Colin’s ve Loft 
markalarının teknoloji 
departmanından sorumlu Grup 
Müdürü olarak görev alan Şen, 
bununla birlikte 2018’den beri 
Beykent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümünde Dr. 
Öğretim Üyesi olarak Endüstri 
4.0 ve Dijital Dönüşüm 
konularında lisans/yüksek lisans 
seviyelerinde dersler vermeye 
devam ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümünde henüz 
öğrenciyken iş hayatına başlayan 
Colin’s CIO’su Selçuk Şen, öğrenci 
kimliğiyle çeşitli firmalarda üretim 
ve planlama departmanlarında 
görev aldı, yeni sisteme 
geçiş projelerinde de çeşitli 
sorumlulukları oldu. 1997 yılında 
lisans eğitimini tamamladıktan 
sonra da aynı alanlarda çalışarak 
iş hayatına başladı. İki yıl farklı 
sektörlerde ERP projelerinde 
görev aldıktan sonra, akademik 
olarak kendisini geliştirmek için 
yüksek lisans ve doktora yapmaya 
karar veren Selçuk Şen, akademik 
faaliyetlerini sürdürürken 
paralelinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünde 4 yıl araştırma 
görevlisi olarak çalışmalarına 
devam etti. Bu esnada da çeşitli 
projelerde sorumlulukları oldu. 
Karar destek sistemleri/teknoloji 
yönetimi ve tedarik zinciri 
yönetimi alanlarında doktora 

Selçuk Şen, Colin’s IT süreçlerinin 
gelişimi ve geleceği ile perakende 
sektörünün dijitalleşme odağında 
önceliklendirmesi gereken 
teknolojiler ve daha fazlasını İŞTE 
Teknoloji okurları için anlattı...

“Beklentilerdeki değişimler, 
müşterilerin derinlemesine 
anlaşılmasını ve analiz 
edilmesini gerektiriyor”
Perakende sektörü, pandemi 
ile değişen müşteri profilleri ve 
beklentilerine paralel olarak, dijital 
varlıklarını optimize ediyor. Colin’s 
CIO’su Selçuk Şen, sektörde 
kazanan şirketlerin, müşterilerini 
operasyonlarının merkezine 
koyanlar olacağını söyledi:

“Sürekli gelişen ve değişen 
rekabet ortamında dijital dönüşüm 
artık şirketler için bir tercih 
değil, zorunluluk haline geldi. 
Bu koşullarda şirketlerin artan 
rekabete karşı güçlü durabilmek 
için teknolojiye yatırım yaparak, 

Sürekli gelişen ve 
değişen rekabet 
ortamında dijital 
dönüşüm artık şirketler 
için bir tercih değil, 
zorunluluk haline 
geldi. Şirketlerin 
artan rekabete karşı 
güçlü durabilmesi için 
teknolojiye yatırım 
yaparak yeni stratejiler 
üretmeleri ve 
operasyonel süreçlerini 
iyileştirmeleri 
gerekiyor
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ayrıntılı bir şekilde incelemek 
ve mağaza ortamını gerçek 
zamanlı optimize etmek için çok 
çeşitli teknolojiler kullanıyor. 
Değişen müşteri davranışları 
ve yolculuğunun merkezde yer 
aldığı, hızın belirleyici unsur 
olduğu perakende sektöründe 
“online alışveriş, omni-channel, 
kişiselleştirme, entegre tedarik 
zinciri, anlık ürün ve stok takibi, 
büyük veri analitiği, siber güvenlik, 
ödeme sistemleri otomasyonları 
ve kişiye özel kampanyalar” öne 
çıkan konseptler arasında yer 
alıyor.

Biz de Colin’s olarak böyle bir 
dijital dönüşüm yolculuğunun 
içerisindeyiz. Tüm teknoloji 
varlıklarımız bu bakış açısı 

değişen müşteri davranışlarına 
karşı yeni stratejiler üretmeleri 
ve operasyonel süreçlerini 
iyileştirmeleri gerekiyor. 

Bugün sektör ve ülke bağımsız, 
tüm iş dünyası gözünü dijital 
dönüşüme çevirmiş durumda 
ve birçok kaynakta bu dönüşüm 
aslında dijital yıkım olarak 
adlandırılıyor. Bu ortamda 
kazanan şirketlerin, bu yeni 
ekonomi modeli içerisinde 
rekabetçi konumlarını 
koruyabilmek için müşterilerini 
operasyonlarının merkezine 
koyarak; tüm birimlerini bu değere 
hizmet eden, birbirini destekleyen, 
ortak hedefleri olan bir yapıya 
dönüştürerek fark yaratabilenler 
olacağına inanıyorum.

Müşteriler “ürünleri” satın 
almaktan “deneyimleri” satın 
almaya doğru yönelirken, fark 
yaratmak isteyen perakende 
şirketleri de artık müşteri 
kitlelerine özel kişiselleştirilmiş 
stratejiler geliştirerek onlara eşsiz 
bir müşteri deneyimi sunmaya 
çalışıyor. Müşteri profillerinde ve 
beklentilerinde oluşan değişimler 
müşterilerin derinlemesine 
anlaşılmasını ve analiz edilmesini 
gerektiriyor. Perakende şirketleri, 
dijital analitik araçlar ile 
müşterilerin davranışlarını daha 

ile gözden geçirildi ve 
safhalandırılarak yatırım planları 
oluşturuldu.”

“İnsan kaynağı ile BT 
arasında yüksek uyum 
sağlayan bir altyapıya 
sahibiz”
Pandemi sebebiyle şirketlerin 
büyük bir çoğunluğu uzun vadeli 
dijitalleşme projelerini, özellikle de 
uzaktan çalışma modellerini kısa 
sürede hayata geçirdi. Uzaktan 
çalışma altyapısına çok daha 
önceden hazır olduklarını söyleyen 
Selçuk Şen, Colin’s’in pandemi 
dönemini anlattı:

“Dijital dönüşüm yolculuğumuza 
aslında pandemi öncesinde 
başlamıştık. Yol haritamızda en 
önemli adımlardan bir tanesi 

Dijital dönüşüm 
yolculuğumuza 
pandemi öncesinde 
başlamıştık. Yol 
haritamızda en 
önemli adımlardan 
bir tanesi de “dijital 
iş yeri” kavramıydı
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firmalardan biri olduk. Halen de 
kullanmış olduğumuz teknolojilerle 
tüm dünyadaki mağazalarımıza 
hızlı, etkin ve verimli bir şekilde 
erişebiliyor, mağazadaymış gibi 
çalışmalarımızı yürütebiliyoruz.”

“Otomasyon sistemimiz ile 
sipariş toplama hızımızı 10 
kat artırdık”
Perakende sektörü üretimden 
tedarik, lojistik ve teslimat 
süreçlerine kadar her kademede 
dijitalleşme odağını sürdürüyor. 
Colin’s’teki dijitalleşen süreçleri 
anlatan Şen, şirketin bu alandaki 
çıktılarını paylaştı:

“Colin’s in IT yapılanmasına 10 yıl 
önce tedarik zinciri süreçlerinin 
dijitale taşınması ve yeniden 
yapılanması ile başladık. Adına 
o gün “Lojistik Takip Sistemi” 
(LTS) ismini verdiğimiz bir ürün 
ile yurt içi-yurt dışı tüm üretim 
süreçlerinin temel bilgilerinin 
üreticiler, sigorta acentesi, 
lojistik servis sağlayıcılar, gümrük 
müşavirliği hizmet firmalarımız, 
ürün yönetimi, lojistik ve finans 

de “dijital iş yeri” kavramıydı. 
Dijital iş yeri, çalışma ortamınızın 
dijitalleşmesidir. Çalışanlar işlerini 
yapmak için ihtiyaç duydukları 
teknoloji araçlarını kullanabilir, 
başkalarıyla çalışmak ve şirketlere 
yüksek değer sunmak için yeni 
nesil araçlar ile çalışabilirler. Dijital 
bir iş yeri, başarılı bir iş hayatı için 
mutlaka benimsenmeli. Bunun 
için de etkili bir dijital iş yeri stratejisi 
oluşturmalısınız. Colin’s olarak biz de 
insan kaynağımız ile bilgi teknolojileri 
arasında yüksek uyum sağlayan bir 
altyapı kurmayı kendimize hedef 
edindik. Tüm çalışanlarımıza bu 
yenilikçi teknolojileri kullanacak 
platformlar sunduk. 

Pandemi dönemine de bu 
hazırlıkların çoğunu tamamlamış 
bir şekilde girdik. Pandemi sebebi 
ile 1,5 yıl önce çalışanlarımızı 
evlerine gönderdiğimizin 
ertesi günü, arkadaşlarımız 
sistemlerimize evden bağlanarak 
çalışmalarına devam edebildiler. 
Faaliyetlerimiz kesintisiz bir 
şekilde devam etti. Sektörde 
bu konuda en hızlı adapte olan 

birimlerimiz gibi paydaşlarımız 
arasında izlendiği, yönetildiği 
web tabanlı bir sistem ile 
sektörde bir ilki gerçekleştirdik. 
Tüm sezonlarımızı satın alma 
sürecinden mağazaya teslime 
kadar anlık olarak yönetebildiğimiz 
bir yapı kurduk. Yakın zamanda 
teknolojisini yenilediğimiz bu 
ürün sayesinde, uzun yıllar 
kurumun en sorunlu birimi olan 
lojistik departmanı en sorunsuz 
birimlerden biri haline dönüştü. Bu 
sistem bize son derece az sayıda 
personel ile 10 yıldır kesintisiz 
büyüyen organizasyona hiç 
zorlanmadan hizmet verme, her 
türlü bilgiye, istediğimiz kırılımda 
rapora, ürünle ilgili gereken her 
türlü hızlı aksiyonu almaya izin 
verdi ve vermeye de devam ediyor.

Diğer yandan, hizmet verilen 
her ülkede ayrı ayrı depolama 
faaliyeti yürütülürken İstanbul 
merkezli 40 bin m2’lik dağıtım 
merkezine geçildi. Bu tesiste en 
yoğun emek gerektiren süreçleri 
otomatize ettik. Bu tesisi bize 
özel geliştirilmiş bir WMS (depo 

LTS sistemimiz, son 
derece az sayıda 
personel ile 10 yıldır 
kesintisiz büyüyen 
organizasyona hiç 
zorlanmadan hizmet 
verme, her türlü 
bilgiye, istediğimiz 
kırılımda rapora, ürünle 
ilgili gereken her türlü 
hızlı aksiyonu almaya 
izin verdi ve vermeye 
de devam ediyor
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“İhtiyacımız olan donanımı 
kiralayarak fayda/maliyet 
katsayımızı artırmayı 
hedefliyoruz”
Üretimden reyonlara kadar 
süreçlerin sorunsuz ilerlemesi 
için güçlü bir IT yapısı şart. Şen, 
verilerin yönetimi ve barındırılması 
konusunda benimsedikleri 
teknolojileri şöyle anlattı:

“Uçtan uca, tüm operasyonların 
sağlıklı yönetilebilmesi adına 
IT yapılarının sağlıklı ve güçlü 
tasarlanmış olması artık tüm 
dünyada tartışmasız bir gerçeklik 
ve ihtiyaç. Biz bu noktada büyük 
bir dönüşümün içerisindeyiz ve 
son iki yılda çok ciddi adımlar 
atıldı. Burada soruya da iki 
boyuttan bakılması gerektiğini 
düşünüyorum: İlk olarak verilerin 
üretilmesi ve buna bağlı olarak 
yönetilmesi, ikinci olarak da 
barındırılması. 

Bizler veriyi üreten tarafta çok 
ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz; 
bu noktada tüm perakende 

yönetim sistemi) sayesinde, 
aynı anda antrepo ve depodan 
ürün elleçleyebildiğimiz, dünya 
standartlarında hizmet veren 
ve Türkiye’de kamu-özel sektör 
iş birliği ile gümrük-antrepo 
mevzuatlarının da gelişmesine 
olanak sağlayan bir iletişim 
süreci sonucu, son derece esnek 
çalışan bir tesise dönüştürdük. 
Sektörümüzde örneği olmayan bu 
tesisimiz sayesinde yurt dışındaki 
depolarımızın çoğunu küçülterek 
ürünlerimizi Türkiye’de mağaza 
bazlı elleçlemeye başladık. 

Türkiye depolama kadromuz, 
2010 yılına kıyasla yüzde 60 
azalmış personel ile bugün 
yurt dışındaki tüm ülkelerimizin 
ürünlerini Türkiye’den elleçleyerek 
gönderiyor, azalan personel 
sayımıza rağmen, sipariş toplama 
hızımızı o günlere kıyasla tam 
10 kat artırmış bulunuyoruz. Son 
dönemde benzer bir otomasyon 
yatırımını e-ticaret kanalımızın 
ürün toplama süreçleri için de 
yaptık. Oradaki performans artışı 
ile birlikte müşterilerimize online 
mağazalarımızdan çok daha hızlı 
ve taahhütlü hizmetler vermek için 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

süreçlerimizi omni-channel bakış 
açısıyla yeniden tasarladığımız 
büyük bir projeyi adım adım 
hayata geçiriyoruz. Ağustos 
ayı itibarıyla Türkiye’deki 
tüm mağazalarımızda yeni 
mağazacılık satış uygulamamız, 
bu vizyon ile hayata geçti. Bu 
uygulama tamamen bulut yerel 
olarak geliştirilmiş, neredeyse 
tamamında açık kaynak kodlu 
bileşenlerin ve mikro servis 
mimarisinin kullanıldığı son 
derece yenilikçi bir proje oldu. 
Bu projemizin devamı da yakın 
zamanda gelecek. 

Gerek bu proje kapsamında 
gerekse mevcut süreçlerimizde 
oluşan verilerin yönetimi için 
bulut servislerinin gücünü 
de kullanıyoruz. Birkaç örnek 
vermek gerekirse; bahsettiğim 
mağazacılık uygulamamız şu 
anda bir bulut platformu üzerinde, 
platform servislerinden de 
faydalanarak hizmet veriyor. Bütün 
bu bileşenler ve oluşturduğumuz 
mimari çerçevesinde artık 

Uçtan uca, tüm 
operasyonların sağlıklı 
yönetilebilmesi adına 
IT yapılarının sağlıklı 
ve güçlü tasarlanmış 
olması artık tüm 
dünyada tartışmasız 
bir gerçeklik ve ihtiyaç. 
Biz de bu noktada 
büyük bir dönüşümün 
içerisindeyiz
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ofisimizdeki internet altyapımızı 
güçlendirerek birden çok 
katmanda yedekli hale getirdik. 
Böylelikle hiç çevrimdışı olmayan 
bir mekanizmayı hayatımıza 
kazandırdık. 
Tüm bu yatırım ve teknolojik 
dönüşümlerin en önemli sonucu 
da veriye anlık ulaşabilmek, anlık 
olarak aksiyonlar alabilmek ve 
kararlar verebilmek oldu. Bir örnek 
daha vermem gerekirse, yukarıda 
bahsettiğim yeni mağazacılık 
uygulamamız kapsamında 
oluşturduğumuz rapor setleri ve 
gösterge panelleri hiçbir gecikme 
olmaksızın, tüm verileri gerçek 
zamanlı olarak yönetimimizin 
ve karar vericilerimizin önüne 
getiriyor. Artık bir mağazamızda 
satış yapıldığı anda tüm paydaşlar 
anlık olarak, hiçbir gecikme 
olmaksızın, dünyanın neresinde 
olurlarsa olsunlar bunu görebiliyor, 
hızlı kararlar alıp bunları aksiyona 
dönüştürebiliyorlar.”

uygulamalarımızı ölçeklendirmek 
çok kolay. Yük altında 
uygulamalarımız rahatlıkla 
yeniden ölçeklenerek kesintisiz 
hizmet vermeye devam ediyor. 
Benzer şekilde geçtiğimiz yıl 
raporlama altyapımızın yeniden 
değerlendirilmesi kapsamında 
raporlama servislerimizin yine bir 
bulut ortamında hizmet vermesini 
sağladık.

Tüm bunların yanında geçtiğimiz 
yıl sunucu altyapımızı da 
Turkcell’in veri merkezlerine 
taşıyarak önemli bir değişime 
adım attığımızı söylemek 
gerekiyor. Veri merkezi dönüşümü 
ile artık yeni sunucu yatırımı 
yapmayacağız ve ihtiyacımız olan 
bu tarz donanımı kiralayarak 
fayda/maliyet katsayımızı 
artırmayı, toplam sahip olma 
maliyetlerimizi aşağıya çekmeyi 
hedefliyoruz. 

Bu servislerin sağlıklı çalışmasının 
sağlanması ve veriye anlık 
ulaşımın olmazsa olmazı ise 
sürekli olarak çevrimiçi olabilmek, 
kesintisiz olarak internete erişimi 
sağlamak. Bu noktada da gerek 
mağazalarımızda gerekse merkez 

“Yapay zeka tabanlı 
uygulamalarla omni-channel 
çözümümüze analitik bir 
alan açmak istiyoruz”
Selçuk Şen’e son olarak bu 
yılın son çeyreği ve 2022 
yılında, hangi konulara öncelik 
vereceklerini yönelttik. Şen, uzun 
vadede yatırımlarında yer alacak 
başlıkları paylaştı:

“2 yıl önce başlayan dijital 
dönüşüm yolculuğumuzun ilk 
fazında öncelik verdiğimiz konular; 
internet ve sunucu altyapımızın 
bulut dönüşümü gibi daha çok 
geleceğe güvenle ilerleyebilmemizi 
sağlayacak altyapı projeleri. Siber 
güvenlik ile ilgili projelerimizi 
tamamlamak da planladığımız 
önemli hamlelerimizden biri. Tüm 
bu çalışmalarımızda Turkcell de en 
önemli iş ortaklarımızdan biri olacak.

Bu süreçte yazılım projelerimizi de 
tamamlayacağız. Omni-channel 

Dijital dönüşüm 
yolculuğumuzun 
ilk fazında öncelik 
verdiğimiz konular; 
internet ve sunucu 
altyapımızın bulut 
dönüşümü gibi daha 
çok geleceğe güvenle 
ilerleyebilmemizi 
sağlayan altyapı 
projeleri olacak
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Turkcell ile çeşitli 
iş ortaklıklarınız 
bulunuyor. Şu anda 
devam eden ve ileride 
de gerçekleştirmeyi 
planladığınız projeleri 
anlatır mısınız?
Esnek, hızlı ve ölçeklenebilir 
altyapısından dolayı 2019 
yılında bulut teknolojilerine 
yatırım yapma kararı aldık. 
Hikayemiz Skyland Merkez 
Ofis’e taşınma sürecimizde 
Turkcell sunucu barındırma 
hizmeti ile başladı. Sistem 
odası kurulumu, soğutması, 
kesintisiz elektriği, 
kablolaması, deprem 
önlemleri, ortam kontrolü, 
sistem odasının bakımı gibi 
sorumluluklarımızı Turkcell 
Veri Merkezi’ne devrettik. 
Sonrasında Sanal Veri Merkezi 
(SVM), Yedekleme ve güvenlik 
operasyonları merkezi (SOC) 
projelerimizi hayata geçirdik. 

bakış açısı ile kurguladığımız 
uçtan uca çözümümüzün ilk ayağı 
olan web tabanlı mağazacılık 
uygulamamızı tüm dünyadaki 
mağazalarımızın kullanımına 
açacağız. Diğer omni-channel 
modüllerimizi de önce Türkiye 
sonra da diğer ülkelerimizde 
canlıya geçirmeyi planlıyoruz. 

Özellikle müşteri öncelikli 
analitik çözümlerimiz de 
projelendirilmiş durumda. Bu 
projede de “yapay zeka” tabanlı 
uygulamalar geliştirerek omni-
channel çözümümüze analitik 
bir alan açmak istiyoruz. Bu 
doğrultuda geçmiş referanslı 
karar ve uygulamalar yerine, 
geleceği öngören yapay zeka 
algoritmaları ile karar alternatifleri 
oluşturmak ve bu alternatiflere 
göre aksiyon planlamak en 
önemli önceliklerimiz olacak. Bu 
tip ‘akıllı’ olarak adlandırdığımız 
uygulamaları hem iş ortaklarımız 
ile hem de akademik 
dünyadan aldığımız destekle 
derinleştireceğiz. Üniversitelerle 
kurmayı planladığımız iş 
birliktelikleri ile işin teori ve pratik 
bacaklarını birleştiren, hem 
kurumumuza hem de ülkemize 
değer katan projelere imza atmak 
en büyük hedefimiz.” 

Bugün geldiğimiz noktada 
sunucularımızın yüzde 
92’si kesintisiz, esnek, 
ölçeklenebilir, belirlediğimiz 
politikalara uygun yedeklenen, 
7/24 destek alabildiğimiz 
ekipler tarafından yönetilen 
SVM ortamında çalışıyor. Yakın 
zamanda tüm sunucularımızı 
SVM ortamına taşıyacağız. 
SIEM ürünümüzün yönetimini 
ve monitör edilmesini 
de yetkin mühendislerin 
bulunduğu Turkcell SOC 
ekibine emanet ettik. Bu 
ekibin 7/24 ortamımızı takip 
ettiğini bilmenin bizlere 
büyük bir konfor sağladığını 
söyleyebilirim.

İlerleyen günlerde Turkcell ile 
Bilgi Güvenliği Danışmanlığı, 
Güvenli Misafir İnterneti, 
DR site konuları gibi yeni 
projelere de imza atacağız.

Bugün sunucularımızın 
yüzde 92’si kesintisiz, 
esnek, ölçeklenebilir, 
belirlediğimiz 
politikalara uygun 
yedeklenen, 7/24 
destek alabildiğimiz 
ekipler tarafından 
yönetilen Turkcell SVM 
ortamında çalışıyor
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yılında ilk olarak Digitürk ile 
başladı. Daha sonra ülkemizde 
varlığını başlatan tüm platform 
ve birçok kanal ile iş geliştirme 
danışmanlığına devam eden 
Hayrettin Özaydın, ulusal ve 
uluslararası olmak üzere birçok 
özel ve kamu kurumunda uydu 
ve yayıncılık konularında hizmet 

33 yılı doldurduğu iş hayatında 
sadece TV teknolojileri üzerine 
çalışmalar yapan TUYAD 
(Telekomünikasyon Uydu ve 
Yayıncılık İş İnsanları Derneği) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Özaydın’ın PAY TV 
yayıncılığı ve mobil teknolojiler 
ile yaptığı danışmanlık 2000 

vermeyi sürdürüyor. Özaydın’ın 
stratejik planlama ve teknoloji 
yatırım danışmanlığından 
gelecek teknolojilerde araştırma 
ve gelişime kadar basılmış birçok 
kitabı bulunuyor. 2010 yılında 
TUYAD Başkanı seçilen Özaydın, 
üçüncü dönem danışman başkan 
olarak görevine devam ediyor.

TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, uydu internet 
hizmetlerinde amacın kişiye özel izleme, yayıncılık ve geniş bant internet 
hizmeti olması nedeniyle yakın yörüngenin, birçok yatırımcının gözdesi 
olduğunu söylüyor. 

Yakın yörüngeler
yatırımcıların gözdesi
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Dünyada uydu 
teknolojilerinin son 
dönemlerdeki yükselişini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Uydu denilince hemen herkesin 
aklına çok uzakta oldukları ve 
çok pahalı oldukları, hizmet 
olarak da en yaygın bilinen 
TV ve hava durumu geliyor. 
Ancak artık uydular çok yakın 
yörüngede ve ortalama varlıklı 
bir kişinin sahip olabileceği 
fiyatlarda. İşlevi ise çok 
değişken; kendi internet 
ağınızı oluşturabilir ya da 
belli bir bölgeyi veya ülkeyi 
izleyebilirsiniz. Fakat maalesef 
artık uydular dünyanın en kötü 
işi olan savaş makineleri haline 
gelmekte: Uydular ile uzaydan 
yeri işaretlemek hatta yerde 
belirlenen noktaya buhar ile 
işaret göndermek bile mümkün.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil 
toplum örgütü olan TUYAD ise 
uydu TV sektörüne hizmet veren 
Türkiye’nin en saygın uydu 
operatörü, TV platformları, uydu 
alıcısı üreticileri, altyapı malzeme 
üreticileri ve hizmet sağlayıcı 
firmaları tarafından, sektördeki 
toplam kaliteyi artırmak amacıyla 
İstanbul’da 2001 yılında kuruldu. 
Telekomünikasyon sektöründe 
çalışmalar yapan 48 üye firması 
ile yılda ortalama 10 milyar 
dolar seviyesinde işlem hacmi 
geliştiren Dernek, yayın hak 
ve politikalarının gelişmesinde 
de etkin rol üstleniyor. TUYAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin 
Özaydın ile yaptığımız söyleşide, 
uydu teknolojilerinin gelişiminden 
uydu internet hizmetlerine kadar 
sektörün gelişimini masaya 
yatırdık... 

Uydu teknolojilerinin gelişimi 
tüm dünyada hızlı ve çok sessiz 
yaşanıyor. Sebebi ise regülasyon 
kurallarını yapacak olan 
ülkelerin bu uygulama kurallarını 
oluşturmadan özellikle alçak 
yörünge alanlarını paylaşmadan 
yer kapmaktır. Uzak yörüngede 
yer bulamayan ya da çok az 
yörünge sahibi olan ülkeler, yakın 
yörüngede yani bin km içerisinde 
yerleri işgal etmelidir. Aksi 
takdirde yer kısıtlamasına ikinci 
kez maruz kalacaklar. 
Yakın zamanda internet için 
serbest ticaret başlayacak ve 
uydulardan bireye direkt hizmet 
alabilir hale geleceğiz. Bu 
konuda operatörlerimizin acilen 
çalışmalara başlaması gerekiyor. 
Bir operatörün 100 bin km 
alanda uydudan internet hizmeti 
vermesi için de yaklaşık 15 adet 
uyduya ihtiyacı var. Operatörlerin 
buna göre planlama yapılmaları 
ve bu uyduların bir an evvel 
uzaydaki yörüngelerine oturmaları 
sağlanmalıdır. Aksi takdirde 
buralara yerleşen firmalar, 
bölgemizde bireye direkt olarak 
fatura kesecekler.

Her gün mobil ya da sabitten 
internete giren 4 milyar insanı 

Uydu teknolojilerinin 
gelişimi tüm dünyada 
hızlı ve çok sessiz 
yaşanıyor. Sebebi de 
regülasyon kurallarını 
yapacak olan ülkelerin 
bu uygulama kurallarını 
oluşturmadan alçak 
yörünge alanlarını 
daha paylaşmadan yer 
kapmayı hedeflemesi
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Kapasitesine göre bilgi alma ve 
verme işlevi de değişken olacaktır. 
Yüksek kapasiteli bir uydu 
alırsanız kendinize ait ve sabit 
bir yere bağlı olmayan saklama 
alanınızı bile oluşturabilirsiniz. 
Tüm bunların maliyeti minimum 
milyon dolar seviyelerindedir. 
Bunu satın alabilecek kişi sayısı 
hiç azımsanamayacak kadar fazla. 

Uydudan internet ülkemizde 
çok yaygın değil ancak özellikle 
başta Amerika olmak üzere, uydu 
interneti şehir merkezlerinde 
dahi tercih edilmektedir. Kendi 
televizyon yayınınız bu uydular 
ile mümkün hale geliyor. Bu 
uydularda yayın transferinizi 
yapabilir ya da içerik üretmek için 
istediğiniz bölgeden size sürekli 
görüntü aktarılabilir. Hem de yarım 
metreden bakıyor gibi çok net ve 
berrak... 

Uydu internet hizmetleri, 
ulusal ölçekte ne gibi 
artılar ve eksilere sahip? Bu 
noktada, yerli teknolojilerin 
teşvikleri ve yaygınlaşması 
sizce nasıl sağlanabilir?
Uydu internet sistemleri 
ülkemizde 2014 yılından bu 
yana kullanılmakta ve 4B 

düşündüğümüzde, pazarın ne 
kadar iştah kabarttığını görebiliriz. 
Yapılacak çalışmalarla uydu-
yer istasyonu-kullanıcı üçgeni 
kurulması, hizmet satışını 
başlatacaktır. Burada baz 
istasyonları olmayacağından 
arada köprü oluşmayacak ve uydu 
direkt kullanıcıya ulaşabilecek. 
Sadece kapalı alanlarda kullanılan 
link sitemleri bölgelerdeki partner 
firmaların ortak çalışması olacak. 
Bu çalışmaları yürüten birçok 
firma işini atmosfer ölçümü, gaz 
basıncı gibi tanımlasa da ana 
amaç bireye hizmet, yani kişiye 
özel izleme, kişiye özel yayıncılık 
ve geniş bant internet hizmeti 
satışıdır. Yani yakın yörünge 
birçok zengin yatırımcının gözdesi 
halindedir. 

Uydu teknolojileri sayesinde 
internet, GPRS ve akıllı TV 
vb.lerine erişim daha da 
kolaylaştı. Dünya olarak, bu 
teknolojinin olanaklarından 
gelecekte hangi biçimlerde 
faydalanacağız?
Şimdi sahip olacağınız bir uydu 
ile kendi GPRS ağınızı kolaylıkla 
kurabilirsiniz. Akıllı telefonunuza 
yükleyeceğiniz basit bir yazılım 
ile takip sağlayabilirsiniz. 

uydusu devreye girdikten sonra 
TÜRKSAT uydusundan tedarik 
edilmektedir. Tabi kapasite olarak 
5 bin abonelik bir işlem hacmine 
sahip olduğunda sadece kamuya 
hizmet sunulmaktadır. Özel 
sektör taleplerine sanıyorum yeni 
uydumuz 6B cevap verecektir. 

KA bant uydu internet sistemleri 
yine uzak yörünge TV yayıncılığı 
gibi çanak antenler ile mümkün 
olduğundan kişi başı maliyeti, 
ekipman ve aylık ücret olarak çok 
yaygın kullanıma elverişli değildir. 
Buna rağmen, ülkemizde yerli ve 
yabancı operatörler aracılığı ile 
30 bin civarında uydu internet 
aboneliği yapılmıştır. Özellikle Orta 
Doğu savaş bölgelerine götürülen 
bu sistemlerin belki de yüzde 30 
civarı hiç devreye alınamamıştır.

Uydu internet sistemi özellikle 
yer istasyonlarının da ülkemizde 
olması şartı ile ilgili -ki şu anda 
ülkemizde çalışma yapan 
operatörler yer istasyonlarını 
Güney Kıbrıs, İsrail ve İngiltere’de 
tutmakta- dezavantajlar 
yaşanmaktadır. Bunun çözümü; 
2019 yılında çıkarılan yabancı 
operatör veri üssü ve veri 
geçiş merkezlerinin muhakkak 

Uydudan internet 
ülkemizde çok yaygın 
değil ancak özellikle 
başta Amerika olmak 
üzere, uydu interneti 
şehir merkezlerinde 
dahi tercih ediliyor. 
Kendi televizyon 
yayınınız bu uydular ile 
mümkün hale geliyor



EYLÜL 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

19 

Var olan mühendislerinin yanında, 
dünyada adı uydu ile anılan birçok 
Türk vardır. Bunların ülkemizde 
çalışması için destek verilmeli 
ve teşvik edilmeli, konusunda 
ihtisas sahibi kişilerin TÜRKSAT’a 
hizmet etmesi sağlanmalıdır. Uzun 
zamandan beri ilk defa, şimdiki 
TÜRKSAT yönetimi alt kadrolardan 
yetişmiş konuya hâkim kişilerden 
oluşmaktadır. Bu bizim için büyük 
bir şanstır. 

Son olarak, uydu 
teknolojilerinin birçok 
avantajına rağmen 
diğer taraftan da uzay 
çöplüğü yaratılıyor. Bu 
durum ne gibi tehlikeler 
barındırıyor? TUYAD 
olarak sürdürülebilirlik 
çalışmalarınız bulunuyor mu?
Dünyamızı el birliği ile 
kalabalıklaşarak bitiriyoruz. Deniz, 
hava ve ormanlar insanın yükünü 
kaldıramaz hale geldi. Yüzyıl önce 
1 milyar olan insan nüfusu şimdi 
8 milyar. Yani her 10 yılda yüzde 

ülkemizde olması gerektiği 
maddesinin yürürlüğe girmesi ile 
mümkün olacak.

Türkiye’deki uydu 
teknolojilerinin gelişimine 
dair düşünceleriniz, 
geleceği hakkındaki 
öngörüleriniz neler?
Ülkemizde uydu ve teknolojileri 
konusunda henüz küresel bir 
başarıya sahip değil. 90’lı yılların 
başından beri ülkemizde uydu 
teknolojileri üzerinde çalışılmış 
ancak yetişen uzmanlarımız 
yabancı operatörlerin hizmetinde 
çalışmayı uygun görmüştür. 
Bunların içinde devletin bursu 
ile okumuş, öğrenmiş birçok 
mühendis bulunmakta ve bunlar 
maalesef ülkemiz yerine, çalışma 
yaptıkları ülkelere hizmet etmiştir. 

Her ülkenin kara, deniz ve hava 
kontrol alanı vardır ve uydu 
alanları da böyledir. Zamanında 
atılmayan adımlar sebebiyle 
var olan uydu alanlarımız 
kaybedilmiştir. Bugün göz 
bebeğimiz olan TÜRKSAT, 
uydu dışında birçok çalışmalar 
yapmaktadır. E-devletten 
kablo TV’ye kadar saymakla 
bitmeyen işi olan TÜRKSAT’ın 
ihtisas konusunda daha serbest 
çalışması gerekmektedir. 

80 artış söz konusu. Şimdi eş 
zamanlı olarak uzayı da istila eden 
insan, yeni teknolojilerle atmosferi 
delik deşik ediyor. Özellikle 
Çin ve Rusya’nın kural tanımaz 
denemeleri birçok minik yıldızı 
yok ediyor. Uzay hurdacılığı adı 
altında uzay çöplüğü oluşturuldu. 
Kimse bu yüksek maliyetli 
hurdaları dünyaya geri getirmeyi 
kabul etmiyor. Yerinde patlatılarak 
yok edilen bu uzay araçları, 
atmosfere ve uzaya büyük kayıplar 
oluşturuyor.

TUYAD olarak ülkemizde öncelikle 
uydu teknolojilerinde yatırım 
yapacak firmalar oluşturmaya 
gayret ediyoruz. Öğrencilerin 
uydu konusunda projeleri var, 
onları sanayi ile buluşturma 
programları düzenliyoruz ancak 
başarı oranımız henüz istediğimiz 
seviyede değil. Burada Ar-Ge 
çalışmaları için devlet politikası 
oluşturmalıyız. Yoksa uzay ve 
uydular konusunda ülke olarak 
dünyada geride kalacağız.

Eş zamanlı olarak 
uzayı da istila 
eden insan, yeni 
teknolojilerle 
atmosferi delik deşik 
ediyor. Özellikle Çin 
ve Rusya’nın kural 
tanımaz denemeleri 
birçok minik yıldızı 
yok ediyor



EYLÜL 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

20 

çalıştıktan sonra, sahadaki 
tecrübelerini verdiği eğitimlerle 
başka kurumlara da aktarma 
fırsatı buldu. “Bu süreçte yolum 
2002 yılında verdiğim bir eğitimde 
Alcatel ile kesişti.” diyen Tansuğ, 

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünden 
mezun olan Ataç Tansuğ, iş 
yaşamına IT alanında başlangıç 
yaptı. Digital’da Sistem Destek 
Mühendisi olarak 4 sene 

Alcatel’de uluslararası NGN Destek 
Mühendisi olarak işe başladı ve 
telekomünikasyon alanındaki 
kariyerine adım atmış oldu. 
Alcatel’e geçişi ile birlikte 40’tan 
fazla ülkede yeni nesil iletişim 

“Servislerimizi sadece Turkcell kullanıcıları için değil, tüm dünya kullanıcıları 
için geliştiriyoruz.” diyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, global operatörlerle iş birlikleri yapıp 
onlarca ülkede milyonlarca kullanıcıya erişmeyi hedeflediklerini söyledi. 

Global vizyonla geliştirdiğimiz servislerimizle

tüm dünya kullanıcılarına 
ulaşmayı hedefliyoruz
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Dijital dönüşüm üzerine kritik 
değerlendirmelerde bulunan 
Turkcell Dijital Servisler ve 
Çözümlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, 
Turkcell Dijital Servisler’in 
bireysel ve kurumsal ürünleriyle 
gerçekleştirmek istedikleri 
hedefleri anlattı...

Kurumlar kadar bireyler de 
pandemi ile hızla dijitalleşti. 
Salgın ile gelen dijital 
eğilimler hangi alanlarda ön 
plana çıktı?
İki yıldır mücadele edilen pandemi 
ile birlikte hayatlarımızda hızlı 
ve önemli değişimler meydana 
geldi. Önümüzdeki 10 yılda hayata 
geçeceğini ön gördüğümüz 
çok sayıda dönüşüm aniden 
hayatımızda ihtiyaç olarak yer aldı. 
Market alışverişlerinden uzaktan 
eğitime, çevrimiçi toplantılardan 

teknolojilerinin hayata geçirilmesi 
alanında çalışmalar yaptı ve 
farklı seviyelerde yöneticilikler 
ile geçen süreçte en son Türkiye 
ve Azerbaycan bölgesinde 
Teknolojiden Sorumlu Direktör 
olarak görev aldı. 

2013 yılında, Turkcell Superonline 
Şebekeden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı rolüne geçiş 
yapan Ataç Tansuğ’un telekom 
operatörü kariyer yolculuğu da 
burada başlamış oldu. 2015 
yılına kadar bu rolü üstlendikten 
sonra Turkcell Grup Teknoloji 
Yakınsama Projesi kapsamında 
birleşen yapıda, Mobil ve Sabit 
Temel Şebeke Direktörlüğü rolüne 
geçiş yaptı. 2017 yılında ise Dijital 
Servis ve Çözümlerin Teknoloji 
Direktörlüğü’ne geçerek Ar-Ge ve 
ürün geliştirme fonksiyonlarına 
liderlik etti. 2019’dan bu yana 
ise hem teknoloji hem de iş 
birimlerinin dahil olduğu Turkcell 
Grup Dijital Servisler ve Çözümler 
Genel Müdür Yardımcılığı’nı 
yapan Ataç Tansuğ, görevini 
şöyle anlatıyor: “Mevcut rolümde, 
ülkemizden tüm dünyaya yayılan 
dijital servisler tasarlayan çok 
değerli bir ekip olarak çalışıyoruz. 
Dünyanın her köşesindeki 
kullanıcılarımıza rekabetçi dijital 
servisler ile ulaşmak, kariyerimin 
en değerli kilometre taşı.”

e-ticarete kadar her alanda 
pandemi dinamikleri neticesinde 
hızlı bir uyum süreci başladı. 
Üstelik bu değişimlerin çoğu, 
büyük oranlarda kalıcı olmak 
üzere hayatımıza yerleşti.

Bu süreçte teknoloji çözümlerini 
ciddi şekilde hayatına entegre 
eden önemli sayıda kullanıcı 
kitlesi oluştu. Evde geçen 
zamanda e-ticaret alışverişinden 
dijital medya tüketimine kadar 
ciddi bir artış oldu. Diziler, filmler, 
belgeseller, dergiler, haberler ve 
müzik içerikleri gibi pek çok dijital 
içeriğin tüketimi hızlanarak arttı. 
Dijital ödeme yöntemleri daha 
sık ve yoğun şekilde kullanılmaya 
başlandı. Kurumlar kadar 
bireylerin de dijitalleşmesinin 
hızlandığına tanık olduk. Ülke 
yönetimleri de veri dijitalleşmesi 
ve dönüşüm odağını güçlendirdi. 

Market alışverişlerinden 
uzaktan eğitime, online 
toplantılardan e-ticarete 
kadarki değişimlerin 
çoğu, büyük oranlarda 
kalıcı olmak üzere 
hayatımıza yerleşti
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kullanılabilecek ve dünya devleri 
ile rekabet edebilecek dijital 
servislere 2013 yılından bu 
yana ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Bugün büyük OTT oyuncuları ile 
e-posta platformundan arama 
motoru ve dijital reklamcılığa, 
anlık mesajlaşmadan TV ve müzik 
servislerine kadar çok sayıda 
alanda yoğun rekabet içinde olan 
servisler tasarlayıp geliştiriyoruz. 
Bu süreçte amacımız hem mevcut 
telekomünikasyon servislerimizi 
daha değerli hale getirerek 
kullanıcılarımızın hayatına değer 
katmak hem de verilerimize sahip 
çıkıp ülkemizden dünyaya açılan 
ekonomik değer katmak.

Doğru zamanda, doğru alanlarda 
çalışmalar yapmış olduğumuzu 
görmek ve bu hizmetlerin 
ülkemize faydasını görmek çok 
değerli. Pandemi başlangıcından 
bu yana tüm kullanım oranlarımız 
ciddi artış gösterdi ve tüm 
dünyadan kullanıcılara erişti. 
Servislerimizi sadece Turkcell 
kullanıcıları için değil, tüm dünya 
kullanıcıları için geliştiriyoruz. 
Global operatörler ile iş birliği 
çalışmaları yapıp onlarca ülkede 
milyonlarca kullanıcıya erişmeyi 

Ülkeler ve şirketler dijital servis 
ve çözümlerin kullanımını 
yaygınlaştırarak bu süreci daha 
etkin yönetti.

Bu süreçte, Dünya’da ve 
Türkiye’deki bireysel dijital 
servislerin sayısı arttı. Pazarı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Turkcell Dijital Servisler 
ailesinin hem global hem de 
Türkiye pazarındaki odağı 
nedir?
Hem bireylerin hem de kurumların 
daha fazla dijital servis 
kullanımına ek olarak, pazardaki 
dijital servislerin sayıları da hızla 
artıyor. Daha önceki yıllarda dijital 
servislere çok yatırım yapmayan 
ülkeler de hızlı bir şekilde bu 
yatırım ihtiyacını hissetti çünkü 
yabancı ülkelerde üretilen 
uygulamaları kullanmak zorunda 
kaldılar.

Biz Turkcell olarak bu tür zor 
dönemlere hazırlık yaparak 
yerli dijital servisler üretiyorduk 
ve pandemi döneminde bu 
eforumuzun ne kadar değerli 
sonuçları olduğunu hazırlıklı 
şekilde yaşayarak deneyimleme 
şansımız oldu. Global çapta 

hedefliyoruz. Ülkemizden dünyaya 
yayılan global markalar yaratma 
odağımız devam edecek.

Turkcell, aslında 
birçoğumuzun kullandığı 
dijital servislerin yanı sıra, 
B2B iş modeliyle kurumlara 
özel çözümler de sunuyor. 
Bu ürünlerle kurumlara ne 
gibi faydalar sağlanıyor?
2013’den bu yana geliştirdiğimiz 
servisler daha çok bireylere özel 
geliştirilmişti. Bu servislerimiz 
gelişip belirli bir olgunluğa 
eriştikten sonra kurumların 
ihtiyacına uygun özellik ve 
kapasitelerdeki kurumsal 
versiyonları üzerine çalışmaya 
başladık. 2021 yılı içinde bu 
servislerin çoğu artık dünya 
standartlarında kapasite ve 
özellikleri ile sahada kurumsal 
kullanıcılarımızın kullanımına 
sunuldu.

Konferans çözümümüz BiP Meet, 
anlık mesajlaşma platformumuz 
BiP, mail platformumuz YaaniMail, 
dosya yönetim platformumuz 
Lifebox Business, mekanlara 
lisanslı müzik hizmeti sunan fizy 
Business ve verimli akaryakıt 

Servislerimizi sadece 
Turkcell kullanıcıları 
için değil, tüm 
dünya kullanıcıları 
için geliştiriyoruz. 
Global operatörlerle 
çalışmalar yapıp 
onlarca ülkede 
milyonlarca 
kullanıcıya erişmeyi 
hedefliyoruz
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duydukları memnuniyeti görmek 
bizim için çok değerli oldu. 

Son olarak, bu yılın 
devamında ve 2022’de 
hedefleriniz neler? Hem 
bireysel hem kurumsal ürün 
ve çözümlerinize yenileri 
eklenecek mi?
Portföyümüzü geliştirmeye devam 
ederek ürünlerimizi dinamik 
şekilde kullanıcı ihtiyacına göre 
sürekli güncelleyip kusursuz 
hale getirmek için çalışıyoruz. 
Ürettiğimiz tüm servisler farklı 
teknik altyapı, yetenek ve 
uzmanlık gerektiriyor. Kurumsal 
servislerimizi bireysel versiyonları 
ile aynı marka isimli lanse etsek 
de altyapı ve dinamikleri ile 
bambaşka servisler. Bu çeşitlilik 
işimize değer ve güç de katıyor.

Bireysel alanda bulut oyun, 
oyun yayıncılığı gibi yenilikçi 

çözümü HesApplı gibi servislerimiz 
kurumsal kullanıcılarımızın işine 
değer katmak için hazır.

Bugüne kadar bireylere 
sunduğumuz servisler 
kurumların verilerini güvenle 
koruyup yöneteceği kurumsal 
platformlar haline geldi. Kurum ve 
kuruluşlar artık Türkiye’deki veri 
merkezlerimizden bulut üzerinde 
hizmet veren ve siber saldırılara 
karşı en iyi derece güvenlikli bu 
platformlardan dijital hizmetler 
alabilirler. Bu yıl başlayan 
kurumsal servis odağı ve atağımız 
önümüzdeki yıllarda da devam 
edecek.

Bu hizmetleri tek 
sağlayıcıdan almak 
kurumların iş süreçlerinde 
nasıl bir uyum sağlıyor?
Bugüne kadar bu hizmetleri yurt 
dışı merkezli firmalardan temin 
ediyorduk. Yerli çözümlerimiz 
sayesinde Türk Lirası ile fiyatlanan, 
ülkemizdeki veri merkezlerimizde 
korunan ve ülke mevzuatlarına 
uygun servisler ile kurumların 
tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışıyoruz. Kurumların bu 
alternatif çözüm setine uzun 
zamandır ihtiyaç duyduğunu 
biliyorduk ve buna kavuşmaktan 

servislerimizin yanı sıra, TV 
alanında büyük ekran stratejimiz 
mevcut. TV kullanıcılarımıza daha 
önceden mobil cihazlar odaklı 
hizmet sunuyorduk. Artık buna 
ek olarak Smart TV, Web, Apple 
TV, Android TV ve TV+ Ready gibi 
tüm platformlarda izlenebilecek 
şekilde büyük ekran odaklı hale 
getirdik. 

Tüm bu örneklerdeki gibi günün 
ihtiyaçlarına en uygun çözümleri 
tasarlayıp sürekli geliştirerek 
kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. 
Amacımız Türkiye’ye değer 
yaratan, Türkiye’de kazandığı 
gelir ile ülkesine gelir yaratan, 
ülkemizde vergilendirilen, Türk 
mühendislerine istihdam yaratan 
bu servisleri dünya çapında 
markalar haline getirmek. Bu 
başarı ile dünya çapında faydalı 
çıktılar yaratmak en önemli 
önceliğimiz.

Portföyümüzü 
geliştirmeye devam 
ederek ürünlerimizi 
dinamik şekilde 
kullanıcı ihtiyacına 
göre sürekli 
güncelleyip
kusursuz hale 
getirmek için 
çalışıyoruz
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lisans öğrenimini Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi’nde, 
yüksek lisansını da Celal Bayar 
Üniversitesi ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde tamamladı. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata 
Temiz, 1983 yılında Manisa’nın 
Saruhanlı ilçesinde doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenim dönemlerini 
Manisa’da geçiren Ata Temiz, 

bünyesindeki görevine 
2008’de başlayan Temiz, çeşitli 
pozisyonlarda çalıştıktan sonra 
2020 Kasım itibarıyla Bilgi İşlem 
Daire Başkanı olarak görevine 
devam ediyor.

Vatandaşa 7/24 hizmet eden internet altyapısının kesintisizliğini çok 
önemsediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Ahmet Ata Temiz, “Turkcell ekipleri sahada oluşan sorunlara 
hızlıca müdahale ederek hizmetin devamlılığını sağlıyor.” dedi.

Wizmirnet ile
İzmirliler 7/24 kesintisiz
internete erişiyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 
olarak donanımlar, yazılımlar, 
vatandaşların kendi rızası ile 
kullanıma sunduğu veriler ve 
diğer kaynaklardan toplanan 
verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, 
kullanıma sunulması ve erişilebilir 
olması için standartlara uygun 
veri merkezleri kurduk. Aynı 
zamanda erken dijitalleşme ile 
kentin kaynaklarını yönetmek 
için kullanılan tüm sunucular, 
kameralar, sensörler vb. 

Ücretsiz internet hizmetinin 
kentin birçok noktasında hayata 
geçirildiği Wizmirnet projesini ve 
daha fazlasını İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Ahmet Ata Temiz’den 
dinledik...

Teknolojinin hızlı gelişimi 
özellikle de geçtiğimiz 
dönemin getirisi erken 
dijitalleşme, kurumunuzun 
IT yönünü nasıl değiştirdi? 
Bu süreçte değişen iş 
yapış şekillerinden ve 
süreçlerden hangileri kalıcı 
olacak?
Teknolojinin hızlı gelişimi kente 
ait verilerin toplanması ile yapılan 
analizler sonucu daha verimli ve 
etkin iş modelleri ortaya çıkmasını 
sağladı. Yerel yönetimlerin 
yeni iş modelleri geliştirmesi, 
yeni uygulama ve hizmetlerin 
yaratılması ve kurumun tüm 
kaynaklarını etkin kullanılabilmesi 
sürecinde teknoloji ile 
entegrasyon gerekiyor.

donanımları bir araya getirerek 
iş yapış süreçlerinin kalıcı ve 
yönetilebilir olmasını sağladık.

Wizmirnet projesini sizden 
dinlemek isteriz. Fikrin 
ortaya çıkış hikayesinden 
ve proje geliştirmede 
izlediğiniz yol haritasından 
bahseder misiniz?
Gelişen teknoloji ile birlikte 
internet gibi derin bir bilgi 
kaynağının kullanımına hayatın 
her alanında ihtiyaç duyulduğunu 

Gelişen teknoloji 
ile birlikte internet 
gibi derin bir bilgi 
kaynağının kullanımına 
hayatın her alanında 
ihtiyaç duyulduğunu 
öngördük. Sosyal hayat 
içerisinde geçirilen 
zaman süresince 
internete erişmenin 
farklı yolları var ancak 
ücretsiz ve sınırsız bir 
erişim sağlamanın 
herkesin ihtiyacını 
karşılayacağını 
düşündük
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gemilerimiz, tramvaylarımız 
ve metro istasyonlarımızda 
Wizmirnet hizmetini devreye almış 
bulunuyoruz. Hizmetimizin bu 
noktalarda verilmeye başlandığı 
kısa süre içerisinde bile çok 
beğenildiğini gördük. Bu beğeniyi, 
Wizmirnet hizmetini kullanan 
kullanıcı sayıları ile ilgili yaptığımız 
analizlerle de sık sık kontrol 
ediyoruz ve teyit ediyoruz. Tüm bu 
hususları üst üste koyduğumuzda, 
bu hizmetin çok daha geniş bir 
alanda yaygınlaşması gerektiği 
sonucuna rahatlıkla varabiliriz. 
Önceliğimiz, kentimizin en 

öngördük. Sosyal hayat içerisinde 
geçirilen zaman süresince 
internete erişmenin farklı yolları 
var ancak ücretsiz ve sınırsız 
bir erişim sağlamanın herkesin 
ihtiyacını karşılayacağını 
düşündük. Bu fikirle yola 
çıkarak hazırladığımız Wizmirnet 
projemizi İzmir Kalkınma Ajansı’na 
yaptığımız proje başvurusu ile 
sunduk. Proje kurulu tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda 
projenin uygulanması kararı alındı 
ve kentimizin 8 noktasında hizmeti 
vermeye başladık.

Wizmirnet projesi 
kapsamında kentin birçok 
noktasında hizmet veriliyor, 
özellikle EBA noktaları, 
kent meydanları ve toplu 
taşıma alanlarında proje 
başladığından bu yana nasıl 
geri dönüşler aldınız? Bu 
projeyi ilerleyen dönemde 
daha da genişletmeyi ve 
geliştirmeyi düşünüyor 
musunuz?
Vatandaşlarımızın hizmete 
göstermiş olduğu yoğun ilgi 
ve aldığımız çok olumlu geri 
bildirimler sonrasında, yeni 
hizmet noktaları ve alanları 
oluşturduk. Şu an otobüslerimiz, 

uzak köyleri ve mahallelerinden 
başlayarak Wizmirnet hizmetimize 
ihtiyaç duyan her alana bu hizmeti 
vermek.

Bu projedeki Turkcell iş 
birliğine de değinmek 
istiyoruz. Turkcell 
hizmetlerini tercih 
etmenizdeki etkenleri 
ve Turkcell’in projeye 
katkılarını anlatır mısınız?
Kamu İhale Kanunu kapsamında, 
hizmet olarak satın alınması için 
yıllık hizmet alımı ihalelerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Kamuoyunun 

Turkcell hizmet 
kalitesi ile 
ilgili sözleşme 
gerekliliklerini 
yerine getirdiği 
gibi sahada oluşan 
sorunlar ile ilgili hiç 
vakit kaybetmeden 
müdahalede 
bulunarak hizmetin 
devamlılığını sağlıyor
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projesinde, 1000 km uzunluğunda 
fiber optik altyapısı, 300 km 
uzunluğunda aktif fiber optik kablo 
işletmesi, 1 Gbps’dan 10 Gbps’a 
kadar hız imkanı ile Türkiye’nin en 
uzun Kamu Yerel Ağı’nı oluşturduk. 

Ulaşım projeleri kapsamında, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
Tam Adaptif Trafik Yönetimi, 
Denetim ve Bilgilendirme Sistemi 
ve bu proje kapsamında çok 
sayıda alt proje ürettik. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
enerji elde etmeye yönelik, ESHOT 
Genel Müdürlüğü Buca Gediz Ağır 
Bakım Tesisleri Güneş Enerji Santrali 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ekrem Akurgal Rekreasyon 
Alanı’nda da güneş santrali kurduk. 
Akıllı Enerji İzleme ve Yönetim 
Sistemi ile proje kapsamında 
elektrik tüketiminin saatlik, günlük, 
haftalık ve aylık olarak izlenmesi, 
gereksiz enerji kullanımlarının takip 
edilebilmesi, gerekli aksiyonların 
alınabilmesi ve tek merkezden 
izlenmesini sağladık.

İZSU Scada projesi ile su dağıtım 
ağının tek merkezden yönetimi, 
su depolarının kontrolü ve 
arızların minimuma indirilmesini 
amaçladık. Bunun için şehrin 

da bildiği üzere teknik ve idari 
şartları yerine getiren istekliler 
arasından en uygun fiyat 
teklifini veren firma ile sözleşme 
yapıyoruz. Bu noktada Turkcell bu 
hizmeti istediğimiz standartlarda 
sunmayı taahhüt etmekle birlikte 
en uygun fiyatla sağladı. Tabi 
ki teknik olarak böyle büyük bir 
ağın yönetilmesi ve bu hizmetin 
sağlanması için ayrı bir özen 
ve dikkat gerekiyor. Vatandaşa 
7/24 hizmet eden bu altyapının 
kesintisizliği bizim için çok önemli. 

Turkcell hizmet kalitesi ile 
ilgili sözleşme gerekliliklerini 
yerine getirdiği gibi sahada 
oluşan sorunlar ile ilgili hiç vakit 
kaybetmeden müdahalede 
bulunarak hizmetin devamlılığını 
sağlıyor. Özetle, Turkcell ile yapılan 
bu iş birliği neticesinde alınan 
hizmetten oldukça memnunuz.

Akıllı şehir/akıllı 
belediyecilik konusunda 
çalışmalarınız bulunuyor 
mu? İlerleyen dönemde 
İzmir’e sunmayı 
planladığınız yeni teknolojik 
hizmetler neler olacak?
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen İZMİRNET 

belirli merkezlerine Hava Kalitesi 
İzleme İstasyonları kurduk.

Geri dönüşüm ve atıklardan 
enerji üretimi için Katı Atık 
Yönetim Tesisleri ile depolama, 
yönetim, mekanik ayırma, 
biyometanizasyon ve kompost 
işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 
Kurulan tesislerle elektrik enerjisi 
üretimi de sağlıyoruz.

2 ve 3 boyutlu kent rehberlerini de 
uygulamalara dahil ettik. Yönetici 
Mobil Kent Rehberi uygulaması 
hazırlanarak; taşınmaz sorgulama 
görüntüleme, meclis takip sistemi, 
“Fen İşleri bugün ne yapıyor?” 
başlıklarını içeren bilgilendirmeleri 
vatandaşların kullanımına sunduk.

Açık Veri İzmir platformunu açarak 
şehir ile ilgili verileri de İzmirlilerle 
paylaşıyoruz. Enkaz altında hayat 
kurtaracak “Acil İzmir Mobil “ 
uygulamasıyla da doğal afetlerde 
vatandaşlarımızla iletişim 
halinde olmayı ve hayatlarını 
kurtarmak için ekiplerimizi doğru 
yönlendirmeyi hedefliyoruz.

İzmir’e sunmayı planladığımız 
diğer projelerimiz ise Bizizmir, 
Akıllı Çöp Toplama Sistemi ve 
Tarım İzmir projeleri olacak.

İZMİRNET projesinde, 
1000 km uzunluğunda 
fiber optik altyapısı, 
300 km uzunluğunda 
aktif fiber optik kablo 
işletmesi, 1 Gbps’dan 
10 Gbps’a kadar hız 
imkanı ile Türkiye’nin 
en uzun Kamu Yerel 
Ağı’nı oluşturduk
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Pandemi ile birçok iş sürecini mobil hale getirdiklerini söyleyen UCB 
Pharma Ülke Lideri Sinan Kırıcı, “Cihaz Kiralama hem son teknolojilere 
en uygun fiyatlarla ulaşmamıza hem de cihazları güncel tutarak verimli ve 
sorunsuz iş süreçlerimize büyük katkı sağladı.” dedi.

Cihaz
Kiralama ile
son teknolojilere
en uygun 
fiyatlarla
ulaşıyoruz
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Emmanuel Janssen tarafından 
1928 yılında Brüksel’de 
kurulmuş global bir biofarma 
şirketidir. 1936 yılında ABD 
pazarına giriş yapan UCB 
Pharma, 1972 yılında Belçika 
Braine-l Alleud’da ilk Ar-Ge 
merkezini kurmuştur. 2004 
yılında İngiliz bioteknoloji 
şirketi Celltech’i, 2006 yılında 
da Alman ilaç şirketi Schwarz 
Pharma’yı ve son olarak 2020 
başında Amerikan biyofarma 
şirketi Ra Pharmaceuticals, Inc. 
(Ra Pharma)’i, bünyesine dahil 
etmiştir. UCB Pharma, bugün 4,6 
milyar euro geliriyle Euronext’e 
kayıtlı, 40 ülkede 7 bin 700’den 
fazla çalışanıyla hizmet vermekte 
olup; çalışanlarının yüzde 51’i 
erkek ve yüzde 49’u kadındır. 
Karbon ayak izini azaltma 
gayesiyle ekolojik dengeyi 
merkezde tutan bir anlayışa 
sahip olan UCB Pharma, gelirinin 
yüzde 25’ini ise Ar-Ge’ye 
ayırmaktadır. 

UCB Pharma’daki kariyeri 
Temmuz 2007’de Ürün Müdürü 
olarak başlayan Sinan Kırıcı, 
sektöre 2003 yılında katıldı. 
Ocak 2020 itibarıyla, UCB 
Pharma Ülke Lideri olarak 
başladığı yeni görev ve 
sorumlulukları öncesi, şirketin 
farklı alanlarında iş birimlerini 
yönetmek, Ortadoğu ve Afrika 
bölgesi dahil olmak üzere 
pazar erişim ve fiyatlandırma 
sorumluluklarını almak ve 
belirli süreler ile global rollerde 
bulunmak gibi görevleri oldu. 
İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu olarak, ilaç 
sektöründe çalışma tercihinde 
ailesinden sektörde çokça 
çalışanın olmasının sebep 
olduğunu söyleyen Kırıcı ile UCB 
Pharma’yı ve dijital dönüşüm 
yolculuğunu konuştuk...

Sinan Bey UCB Pharma’yı 
bize biraz anlatır mısınız? 
UCB (Union Chimique Belge), 

UCB uzun yıllardır daha iyi 
sağlık hizmeti sunabilmek 
için gerekli ve sürekli olarak 
değişen ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik faaliyetler içerisindedir. 
İlaçlarımız, dünyanın her 
yerindeki yaşamları bir hastalıkla 
altüst olmuş hastaların 
normal yaşamlarına rahatça 
geri dönerek, daha uzun ve 
sağlıklı bir ömür sürmelerini 
sağlamaktadır. 

UCB bu çabalarını iki 
ana terapötik alanda 
yoğunlaştırmıştır. Bunlardan 
nörolojide; epilepsi, parkinson, 
huzursuz bacak sendromu, 
miyasteni hastalığı (myastenia 
gravis), immunolojide; romatoid 
artrit, osteoporoz, aksiyel 
spondiloartrit, psöriyatik artrit, 
crohn hastalığı, lupus, psöriyazis 
gibi alanlarda çözümleri 
bulunmaktadır ve Ar-Ge 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

UCB uzun yıllardır 
daha iyi sağlık hizmeti 
sunabilmek için gerekli 
ve sürekli olarak 
değişen ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik 
faaliyetler içerisindedir. 
İlaçlarımız, dünyanın 
her yerindeki yaşamları 
bir hastalıkla altüst 
olmuş hastaların normal 
yaşamlarına rahatça 
geri dönerek, daha uzun 
ve sağlıklı bir ömür 
sürmelerini sağlıyor
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Yeteneklerimiz bu alanlara giren 
değişim/dönüşüm gerekliliklerini, 
ekosistemimizde yaşanan 
gelişmeleri de takip ederek 
içselleştiriyor ve organizasyonda 
atılması gereken adımlar 
noktasında farkındalık yaratıyor. 
Doğal olarak tüm değişim/
dönüşümlerin odağında Dijital İş 
Transformasyonu adını verdiğimiz 
konsept bulunuyor; globalden 
başlayarak önümüzdeki 3 yıl 
içerisinde iş yapış şekillerimiz, 
müşterilerimiz ile temas 
kurduğumuz kanallar, yeni yetenek 
setleri noktalarında kendimizi 
yeni şartlara uyumladığımız bir 
yolculuğun içerisindeyiz. 

Bildiğimiz gibi bu dönemde 
dijital varlıkların önemi 
daha da arttı. Kurum olarak 
dijitalleşme noktasında 
hangi teknolojileri ve 
ürünleri kullanıyorsunuz? 
Günümüzde verinin önemi her 
geçen gün daha da artıyor. Veri 

Pandemi dönemi 
sizce sektörünüzde ve 
kurumunuzda neleri kalıcı 
olarak değiştirdi?
Pandemi hayatımıza resmi 
olarak 2020 yılının Mart 
ayı ortasında girdi ilk ve en 
büyük etkisi alışık olduğumuz 
çalışma düzenini radikal bir 
şekilde değiştirmesi oldu. 
Teknolojik altyapımız insan 
gücümüzün özverili çalışmaları 
ile birleşince sürecin başından 
itibaren operasyonlarımız 
kesintisiz bir şekilde devam 
etti. Yaşadığımız değişim 
ikinci yılını tamamlamaya 
doğru giderken her birimiz 
yaptığımız işlerin eskiden 
olduğu haline dönmeyeceğinin, 
bu değişime ayak uydurmamız 
gerekliliğinin farkındayız. Bu 
amaçla şirketimizde stratejik, 
organizasyonel ve operasyonel 
dönüşüm çalışma grupları 
kurduk.

ürettiğimiz birçok alan mevcut. 
Biz kaliteli verinin öneminin 
farkındayız ve bütünleşik olarak 
veri kaynaklarımızı kullanma 
yönünde çalışmalarımız önemle 
devam ediyor. 

Bulunduğumuz endüstride yapay 
zekadan en iyi şekilde fayda 
sağlamak için çalışmalarımız 
devam ediyor. Günlük işlerimize 
de daha etkili, daha verimli olmak 
için yapay zekayı katıyoruz. Ayrıca 
AR ve VR teknolojilerini de merkez 
laboratuvarlarımızda kullanıyoruz 
ve daha geniş kullanım alanları 
üzerinde çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Dijital toplantı çözümlerinde 
Microsoft Teams ve Veeva 
Engage kullanıyoruz. Gerekli 
güvenlik tedbirlerini alarak 
çalışanlarımızın her zaman her 
yerde dosyalarına ulaşmalarını 
sağlıyoruz. 

Bulunduğumuz 
endüstride yapay 
zekadan en iyi 
şekilde fayda
sağlamak için 
çalışmalarımız devam 
ediyor. Ayrıca AR ve 
VR teknolojilerini 
de merkez 
laboratuvarlarımızda 
kullanıyoruz ve 
daha geniş kullanım 
alanları üzerinde 
çalışmaya devam 
ediyoruz
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teknik olarak hem de farkındalık 
yaratarak gerekli güvenliği 
sağlamaya özen gösteriyoruz. 
Bugün artık birçok işimizi mobil 
cihazlar üzerinden yapabiliyoruz. 
Pandemi sürecinde hemen 
hemen tüm süreçlerimizi uzaktan 
yürütmeyi başardık. 

Turkcell’in Cihaz 
Kiralama hizmetini tercih 
etmenizdeki etkenler 
neydi, bu hizmetle birlikte 
kurumunuzda ne gibi 
kazanımlar elde ettiniz? 
Uygun fiyatlar ile Turkcell’in 
tedarik gücü, karar 
vermemizdeki en önemli 
etkenlerdendi. Kiralama, 
şirketimize getirdiği finansal 
kazanımların yanında en yeni 
teknolojilere en uygun fiyatlarla 
ulaşmamızı sağladı. Bu hizmet, 
kullandığımız cihazları güncel 
tutarak verimli ve sorunsuz iş 
süreçlerine büyük katkı sundu. 

Dijital dönüşüm bağlamında 
Turkcell’in diğer çözüm ve 

CRM uygulamasında online ve 
offline olarak erişilebilen mobil 
uygulama ve web üzerinden 
de kullanılabilen bir çözüm 
kullanıyoruz. Pandemi sürecinde, 
zaten fazlasıyla önemli olan 
CRM’in önemini daha da 
artırdığını düşünüyorum. Bu 
yüzden bu kasımızı en etkili 
şekilde kullanmaya özen 
gösteriyoruz. Kullandığımız 
bütün bu sistemler, birbiriyle 
entegre çalışarak hem 
işlerimizi kolaylaştırıyor hem 
de hızlandırıyor. Elbette 
sanallaştırma teknolojisinden de 
yararlanıyoruz.

Mobilite yakın dönemde 
en sık duyduğumuz 
kavramlardan biri 
haline geldi. Mobilite 
için gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalarınızın iş 
süreçlerinize etkisini nasıl 
değerlendirirsiniz?
UCB Türkiye olarak her zaman 
neyi daha iyi yapabiliriz diye 
düşünüyoruz. Bu bakış açısı 
bizi mobilite kavramına daha da 
yakınlaştırdı. Tüm bu süreçte 
güvenliği de ihmal etmiyoruz. 
Siber saldırıların gün be gün 
daha da arttığı bugünlerde hem 

hizmetlerini kullanmayı 
planlıyor musunuz? 
Pandemi ile beraber 
hızlandırdığımız dönüşüm 
sürecinde Turkcell ile sürekli 
fikir alışverişindeyiz. Bir süre 
önce AR/VR teknolojileri için 
görüşmelerimiz oldu. Uygulamalı 
olarak yaptıkları işleri gördük ve 
beraber ne yapabiliriz konusu 
üzerinde çalışmalarımız devam 
ediyor. Son günlerde ise yeni 
çalışma modeli olan hibrit 
çalışma modelini en verimli 
şekilde hayata geçirmek için 
Turkcell ile görüşmelerimiz 
devam ediyor. Masa rezervasyon 
sistemi gündemimizde olan 
konulardan bir tanesi. 

Turkcell’in etkili, katılımcı, 
ilgili, innovatif iş birliği 
sayesinde aklımıza gelen 
fikirleri, ihtiyaçlarımızı severek 
kendileriyle paylaşıyor, bunları 
hayata geçirmek için keyifle 
beraber çalışıyoruz.

Turkcell’in tedarik 
gücü, karar 
vermemizdeki en 
önemli etkenlerdendi. 
Kiralama, şirketimize 
getirdiği finansal 
kazanımların yanında 
en yeni teknolojilere 
en uygun fiyatlarla 
ulaşmamızı sağladı
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Vision Technology 
CEO’su & Kurucu 
Ortağı Sertaç 
Taşdelen: “Girişimcilik 
hiç durmadığın 
bir yolculuk gibi. 
Girişimcilere 
verebileceğim en 
büyük tavsiye ise bu 
yolculukta kazaların 
yolculuğunuzu 
bitirmesine izin 
vermeyin, sadece 
yolunuzu değiştirin!”

Girişimciliğin 
ruhunda
bir varış 
noktası
yok!
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başladığım günden itibaren 
bir gün girişimci olacağımı 
hissediyordum. 2012’de 
çalıştığım danışmanlık 
şirketinden ayrılıp, kendi işimi 
-sevdiğim işi- yapmaya başladım. 
Çok kısa bir süre içerisinde 
Binnaz ekibi hızla büyüyüp 
yüz binlerce fal bakılan bir 
platform haline geldik. Sonra bu 
yüzbinleri milyonlara ulaştırmak 
gayesiyle Faladdin’i ürettik ve 
ön gördüğümüz gibi Faladdin ile 
milyonlarca kullanıcıya ulaştık.

Bugün Vision Technology’nin 
doğuşunda; benim ve ekibimin 
sürekli üretme ve çalışma 
güdüsü yatıyor. İşimizi çok 
seviyoruz ve inandığımız işi 

Hemen hemen herkes tarafından 
kullanılan ve çok sevilen kahve 
falı uygulaması Faladdin, 
bugün sahip olduğu yapay zeka 
teknolojisinin de desteğiyle 
milyonlarca insana ulaşıyor. 
Kullanıcılara her gün tanımlanan 
hediye kredi ile günde bir kez fal 
baktırma imkanı veren uygulama, 
kahve falının yanı sıra, dünyadaki 
diğer fal türlerini de içerisinde 
bulunduruyor. Dijital kahve falı 
fikrinin yaratıcısı ve Binnaz Abla, 
Faladdin ve Vision Technology 
kurucusu Sertaç Taşdelen ile 
bu fikrin hikayesi ve girişimcilik 
üzerine sohbet ettik...

Sertaç Bey, profesyonel 
hayatınız ve sonrasında 
Vision Technology’i 
dinleyerek başlayabiliriz...
2004’te Bilkent İşletme 
Bölümünden mezun olup 
2005’te Foça Komando 
Okulundaki askerlik görevimi 
tamamladım. Sonrasında 
Dubai’de Ernst&Young’da 
Yönetim Danışmanı olarak işe 
başladım. Toplam 7 senelik 
bir kurumsal tecrübem oldu. 
Kurumsal kariyerime ilk 

yaptığımız için yorulmuyoruz. Bu 
enerjiyle daha nice sürdürülebilir 
teknolojik ürünler üreteceğimizi 
biliyoruz. Şu sıralarda, her 
gün büyüyen ve gelişen Vision 
Technology hepimizin özenerek 
baktığı bir bebek gibi.

Elbette Faladdin ve Binnaz 
Abla’ya da değinmek 
istiyoruz. Bu fikrin 
hikayesini, anlattığınız 
farklı platformlarda pek çok 
kez dinleme şansımız oldu 
fakat yine de okurlarımız 
için bahsetmenizi rica 
ediyoruz.
2010’da Dubai’den Singapur’a 
transferim öncesi verdiğimiz 
veda yemeği esnasında birkaç 

Vision Technology’nin 
doğuşunda; benim ve 
ekibimin sürekli üretme 
ve çalışma güdüsü 
yatıyor. İşimizi çok 
seviyoruz ve inandığımız 
işi yaptığımız için 
yorulmuyoruz. Bu 
enerjiyle daha nice 
sürdürülebilir teknolojik 
ürünler üreteceğimizi 
biliyoruz
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bir veri trafiği söz konusu. 
Algoritmayı eğiten çalışma 
prensibi nasıl işliyor? 
Veriler algoritmayı ne 
ölçüde besliyor, algoritma 
her geçen gün daha da 
‘akıllanıyor’ mu?
Hiç durmadan çalışan bir 
teknik ekibimiz var. Algoritmayı 
sürekli besleyip geliştiriyoruz. 
Ekibimizde sadece yapay zeka 
ile ilgili son çıkan teknolojileri 
takip eden arkadaşlarımız 
bile bulunuyor. En temiz ve 
sürdürülebilir teknolojiyi 
uygulamalarımızda kullanabilmek 
için sürekli gelişiyoruz.

Hepimizin aklında bir sürü 
yeni fikir var desem yeridir. 
Olgunlaştırıp canlıya almak 
için sabırsızlanıyoruz. Dünyayı 
değiştireceğiz!

Girişimcilik üzerine de 
konuşmak istiyoruz. Bir 
girişimcinin en büyük 

arkadaşımın kahve falı baktırma 
isteğiyle Binnaz fikri ortaya 
çıktı. Aynı dönemde baktım 
ki kariyerim her ne kadar 
yüksek noktalara ulaşacak 
gibi görünse de manevi açıdan 
tatmin olamadığımı ve üretme 
hayallerimin beni başka alanlara 
ittiğini fark ettim. Ortağım Kaya 
Diker ile bir vesile ile tanışıp, 
sevgili annem Binnaz Hanım’ın 
kahve falı yorumlama hobisini 
günümüze uyarlayarak gerçek 
falcıların yazılı, sesli ve görüntülü 
yorum yaptığı bir uygulama 
olan Binnaz’ı hayata geçirdik. 
Binnaz’ın sevilmesi ve gün 
geçtikçe büyümesi, ortağım ve 
bende milyonlara ulaşma isteğini 
doğurdu. Binnaz’ın tamamen 
gerçek insanlardan oluşan bir 
pazar yeri olması, milyonlara 
ulaşmada bizi zorlayacaktı. Biz 
de Binnaz’dan yıllardır aldığımız 
geri dönütleri ve fal yapılarını 
yapay zeka ile harmanlayarak 
Faladdin’i doğurduk. Belki 
de Faladdin’in bu denli 
sevilmesindeki en büyük etken 
Binnaz’dan öğrendiklerimizdir.

İşin teknoloji boyutu 
da var. Uygulamaların 
temelinde kullanılan yapay 
zeka ve günlük kullanım 
miktarı nedeniyle büyük 

fırsatlarından birisi de 
“sevdiği işi yapmak”. Fakat 
bu bir yandan da uzun ve 
zorlu bir süreç. Burada, 
başarıyı getiren faktörler 
sizce neler? Bu yolculuktaki 
deneyimlerinizi anlatır 
mısınız?
Girişimcilik hiç durmadığın bir 
yolculuk gibi. Yolu ne kadar 
seversen sev yorulduğun 
bunaldığın anlar olacaktır. Ama 
yolda olma haline alışmak ve 
bazen hızlı bazen de yavaş 
gidilebileceğini bilmek hatta 
kaza yapma ihtimalini görmek 
çok önemli. Girişimciliğin 
bir varış noktası yok benim 
gözümde. Gittiğim yoldan, 
kazalarımdan, hız limitini 
aşmamdan, verdiğim molalardan 
çok memnunum. Girişimcilere 
verebileceğim en büyük tavsiye: 
Kazaların yolculuğunuzu 
bitirmesine izin vermeyin, sadece 
yolunuzu değiştirin!

Ekipteki herkesin 
aklında bir sürü 
yeni fikir var desem 
yeridir. Olgunlaştırıp 
canlıya almak için 
sabırsızlanıyoruz. 
Dünyayı 
değiştireceğiz!
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Müşteri deneyimi merkezleri, 
işletmelere müşterilerle bağlantı 
kurmanın, marka sadakati 
oluşturmanın ve sonucunda 
da satışları artırmanın en 
etkili yollarından birisidir. Peki 
kurumlar kendi müşteri deneyimi 
merkezlerini geliştirirken fiziksel 
ortamlara potansiyel bir alternatif 
alan ve gelecek için tamamlayıcı bir 
yenilik sağlayabilir mi?

Olumlu müşteri deneyimleri, bir 
şirketin karlılığında somut bir fark 
yaratır. Müşteri deneyimi merkezleri 
de potansiyel müşterilerle ilişkileri 
geliştirmek ve onlara kapsamlı 
bir marka deneyimi yaşama 
şansı vermek için tasarlanmış 

etkileşimli alanlardır. Deneyim 
merkezleri işletmelere ürünlerini 
ve hizmetlerini sergileme şansı 
verse de artık geleneksel bir satış 
aracı olmanın çok ötesine geçti. Bu 
merkezler, potansiyel müşterilerin 
gerçek anlamda kişiselleştirilmiş 
bir yolculuğa çıkarken ihtiyaçların 
ev sahibi işletme tarafından nasıl 
karşılanabileceği hakkında daha 
fazla bilgi edinebilecekleri dinamik, 
müşteri merkezli ve dikkat dağıtıcı 
olmayan alanlar sağlar.

Dünya giderek dijitalleşirken 
markaların neler sunması 
gerektiğine ve kiminle iş yapmak 
istediklerine dair beklentiler 
de dahil olmak üzere müşteri 

davranışları değişiyor. Satışa 
yönelik tek boyutlu yaklaşımı 
geçmişte kaldı; müşteriler, satın 
alma kararları verirken oldukça 
kişiselleştirilmiş ve iş birlikçi bir 
yaklaşım bekliyor.

Deneyim merkezleri için 
satış ve pazarlama hedefleri
Dijital çağda müşteri 
beklentilerindeki değişim, satın 
alma kararlarının karmaşıklığı 
ve müşteri hizmetlerinde 
mükemmellik gereksinimleri ile 
birleştiğinde, geleneksel satış 
tekniklerinin artık geçerli olmadığı 
anlamına geliyor. Özel deneyimler 
etrafında tasarlanmış bir ortam, 
anlamlı ve kişiselleştirilmiş 
sunumlarla müşteriler, ihtiyaçlarının 

Sanal Müşteri Deneyimi Merkezi: 
Daha tasarruflu ve güçlü ilişkilerle 
büyümek
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anlaşıldığını ve önemsendiklerini 
daha fazla hissediyor. Bu da 
potansiyel müşteriler için güçlü 
bir öneri olarak, işletmelerin 
sadece satış yapmasını değil, 
aynı zamanda uzun vadeli marka 
sadakati oluşturmasına da yardımcı 
oluyor. Bu nedenle, müşteri 
deneyimi merkezleri satış ve 
pazarlama ekiplerine potansiyel 
müşterilerle yeni ve uzun süreli 
ilişkiler kurmak için mükemmel 
fırsatlar sunuyor.

Geleceğin deneyim 
merkezleri “sanallaşıyor”
Hem çağın gereklilikleri hem de 
teknolojinin gelişimiyle, şirketler 
artık dijital yolculuklarında 
yeni zeminler keşfetmeye 
hazırlanıyor. Müşterilerine ürün ve 
hizmetlerini evlerinin rahatlığında 
deneyimlemeleri için sürükleyici 
ve ilgi çekici seçenekler sunan 
kuruluşlar, deneyimi simüle 
ederek dünyanın her yerinden 
katılımcılarla buluşuyor. Örneğin, 
bir akıllı ev teknoloji firması, 
sunduğu sanal müşteri deneyimi 
merkezi ile günümüz akıllı evlerini 
oluşturan olanakları müşterileriyle 
tanıştırıyor. Sanal tur rehberi iklim, 
aydınlatma, eğlence, güvenlik ve 

enerji ile ilgili işlevleri sergileyerek 
bu sanal şovu özelleştiriyor ve 
ürünlerin her özelliğini eksiksiz 
bir şekilde vurguluyor. Aynı 
zamanda ziyaretçilerin sorularını 
da yanıtlayarak deneyimi 
kusursuzlaştırıyor. 

Bir diğer örnek olarak, Japonya 
merkezli bir elektronik şirketi, 
kurguladığı sanal deneyim 
merkezinde sahip olduğu ürün 
veya yazılımın faydalarını, işlevlerini 
ve özelliklerini ortaya çıkararak 
ziyaretçilere canlı bir gösteri 
gerçekleştirirken ürün uzmanlarıyla 
sanal olarak bağlantı kurulmasını 
mümkün kılıyor.

Hazır mobilya ve ev aksesuarları 
tasarlayan çok uluslu bir şirket 
ise fiziksel deneyim merkezini 
sanallaştırıyor. Kullanıma sunduğu 
artırılmış gerçeklik mobil uygulama 
üzerinden, müşterilerinin ürünleri 
gerçek zamanlı olarak test 
etmelerini sağlıyor. Kullanıcı 
bir ürünü belirlediği mekanda 
görselleştirmek için uygulama 
aracılığıyla odayı taratıyor 
ve odadaki istenen noktayı 
belirleyerek ürün seçiyor. Kullanıcı 

böylelikle almayı düşündüğü 
ürünü seçtiği ortamda sanal olarak 
görebiliyor. 

Müşteri deneyimi bakımından 
turizm sektörü de sanallaştırmanın 
olanaklarından faydalanıyor. Sanal 
deneyim merkezi ile hem çağın 
gereklerine uygun hem de estetik 
bir turistik ortam oluşturulması, 
bu bölgelerin marka değerini 
ve dünyada bilinirliğini de 
artırıyor. Sanal tur ile potansiyel 
ziyaretçiler, mekanların 360 derece 
görüntüsünü telefon ekranından 
görebiliyor.

Müşterilerin ürünleri 
keşfedebilecekleri ve 360° bir 
ortamda sektör bilgileri, teknik 
incelemeler ve tecrübeleri ile 
önerileri öğrenebilecekleri sanal 
müşteri deneyimi merkezleri, 
dijital çağın yeni stratejisi 
olmaya hazırlanıyor. Fiziksel alan 
bağımlılığını ortadan kaldıran 
bu yenilikçi merkezler, şirketlere 
tasarruf ve özgürlük sağlarken 
firmaların müşterilerine de daha 
kapsayıcı ve konforlu bir deneyim 
sunmalarına yardımcı oluyor.
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Mobilya endüstrisi, dijitalleşmenin 
adaptasyonu ve diğer teknolojik 
gelişmeler nedeniyle büyük bir 
geçiş aşamasında. Dijitalleşme 
yarışında mobilya sektörü de 
müşteri deneyimini kolaylaştırmak 
ve yükseltmek için dijital araçları ve 
yöntemleri entegre etmeye başladı.

Müşteri beklentilerine, 
sürekli değişen trendlere ve 
davranışlara ayak uydurmak 
için yeni teknolojileri her zaman 
benimseyen mobilya sektörüne 
bu yeni teknolojilerin dahil 
edilmesiyle uzmanlar, mobilya 
endüstrisi için 2026 yılına kadar 

yüzde 5,4’ün üzerinde artan 
bir gelir artışı öngörüyor. Dijital 
yayıncılık platformu ve içerik 
pazarlama çözümleri üreticisi 
ISSUU tarafından hazırlanan 
bir rapora göre, müşterilerin 
yaklaşık yüzde 81’i bir ürünü 
satın almadan önce çevrimiçi 
araştırma yapıyor, yüzde 75’i 
satın alma kararları vermek için 
sosyal medyaya güveniyor ve 
müşteri yolculuğunun yaklaşık 
yüzde 80’i satıcı ve alıcı arasında 
doğrudan bir ilişki olmaksızın 
çevrimiçi yollarla gerçekleşiyor. 
Bu rakamlar yüksek bir hızla 
artarken mobilya endüstrisinin 

bu çevrimiçi trendlere ayak 
uydurması neredeyse bir hayatta 
kalma meselesi haline geliyor.

Yakın tarihli bir IDC anketi de 
önümüzdeki 3-5 yıl içinde küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin 
yarısından fazlasının, hayatta 
kalma anahtarının dijital dönüşüm 
olacağını düşünmeye yöneldiğini 
tahmin ediyor. Dijitalleşme 
de teknolojideki gelişmeler 
sayesinde işletmelerde daha fazla 
esneklik ve çeviklik sağlayan 
Endüstri 4.0 adı verilen yeni bir 
sanayi devriminin olası şansını 
doğurdu.

Mobilya sektörü dijital dönüşümle 
geleceğe yürüyor
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Büyük endüstriyel oyuncular için 
dijitalleşme sadece bir tercih 
meselesi değil, aynı zamanda 
varlıklarını sürdürmenin tek şansı. 
Dijital perakendeciliği mümkün 
kılmak için çok sayıda fütüristik 
araç benimseyen büyük ölçekli 
markalar bulunuyor. Bu markalar 
alışveriş deneyiminden teslimat 
aşamasına kadar son teknolojileri 
sistemlerine dahil ediyor. 

Akıllı telefonlar
Bu yüzyılın en önemli teknolojik 
öncülerinden biri akıllı 
telefonlarıdır. Her müşteri, 
özellikle de Z kuşağı, alışveriş için 
çoğunlukla mobil süreçleri tercih 
ediyor. Mobilya endüstrisi de 
beklentilerin mobilya tasarımlarını 
ve modellerini evlerinin 
rahatlığında görmelerini sağlamak 
için çeşitli mobil uygulamalardan 
yararlanarak bunu güçlendirdi. 
İnternet üzerinden ürün satmayı 
mümkün kılan IoT ile dijital 
perakendeciler, tavsiye şanslarını 
artırmak için çeşitli sosyal 

medya platformlarına ve arama 
motorlarına da büyük yatırımlar 
yapıyor.

Artırılmış gerçeklik
Denetim, vergi ve danışmanlık 
hizmetleri sağlayıcısı KMPG 
tarafından yapılan bir ankete 
göre, katılımcı perakendecilerin 
yaklaşık yüzde 85’i AR’ın 
organizasyonel verimliliği önemli 
ölçüde iyileştirme potansiyeline 
sahip olduğuna inanıyor. Ayrıca 
yüzde 55’i müşteri zekası, yüzde 
45’i sohbet robotları ve yüzde 
54’ü kendi kendine ödeme dahil 
olmak üzere çeşitli yönlerden 
büyük ilerlemeler bekliyorlar. 

Mobilya endüstrisinde AR’ın ilk 
kaşiflerinden olan bir marka, 
kullanıcının sadece gerçek 
yaşam ortamındaki mobilyaları 
görüntülemesini değil, aynı 
zamanda kullanıcının sosyal 
medya platformlarında resim 
paylaşmasına ve tek bir tıklama 
ile ürünü satın almasına izin 

veren bir uygulama başlattı. 
Marka, mobilyaların hassasiyet 
seviyelerinde yüzde 98 doğruluk 
sağlayarak satın alma oranlarını 
da artırdı.

Sanal showroomlar
Gerçek hayattaki alışveriş 
deneyimine maksimum benzerlik 
sağlamak için çeşitli dijital 
perakendeciler ve mobilya 
satıcıları da gerçek yaşam 
boyutundaki sanal showroom’ları 
keşfediyor. Sanal cihazlar, son 
birkaç yıldan bu yana satışlarında 
olağanüstü bir artışa tanık oldu. 
Grand View Research tarafından 
hazırlanan bir rapora göre, sanal 
pazarın yıllık bileşik büyüme 
oranının yüzde 21 civarında 
olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük online 
perakende devlerinden biri 
de bu yönde bir adım attı ve 
müşterilerin ev dekorasyonu ve 
mobilya seçimlerini çevrimiçi 
olarak çok sayıda sanal oda ile 
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eşleştirmelerini sağlayan ve ayrıca 
renk, duvar vb. için özelleştirme 
imkanı sağlayan yeni bir 
showroom özelliği başlattı. Ayrıca, 
kullanıcılara odayı tamamen 
kişiselleştirme, tüm yönleri seçme 
ve ardından kanepe, sandalye 
vb. mobilyalar ekleyerek sıfırdan 
showroom oluşturma fırsatı 
sundu. Bu yöntemi uygulayan 
diğer mobilya perakendecileri de 
sanal showroomlar başlatarak 
kitlelere ulaşmada çok katlı bir 
artış gördü.

Mağazada sanal gerçeklik 
alışverişi
Çoğu perakendeci dijital yolları 
araştırırken, az sayıdaki mobilya 
sektörü oyuncuları da sanal 
etkileşim yöntemlerini dahil 
ederek fiziksel mağazalarda anlık 
uygulamalar yapıyor. İstatistiksel 
olarak, müşterilerin yaklaşık 
yüzde 51’i basit bir geleneksel 
mağazaya kıyasla en yeni ve 
sanal teknolojilerle donatılmış bir 
mağazayı ziyaret etmeyi tercih 
ediyor.

Amerikalı bir mağaza zincirinin 
araştırma raporuna göre, sanal 
gerçeklikten etkilenen mobilya 
satışları, geleneksel mobilya 
satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 
59 arttı. Bu araştırma, markanın 
VR teknolojisini üç mağazasına 
dahil ettikten sonra yapıldı. Ayrıca 
Hintli mobilya devlerinden birisi 
de mağazasının 360 derecelik bir 
incelemesini yaparak, ürünlerin 
özellikleri ile birlikte sergilenen 
kanepe, sandalye vb. 3D 
modellerini sergiledi. Bu etkileşim 
yöntemi sayesinde mağazalar, 
alternatif veya ilişkilendirilebilir 
ürünleri ve önerileri sergileme 
fırsatı yakalayarak satış şansını 
artırdı.

Click&Collect’in önemi 
artıyor
2018 yılında, pazar araştırma 
şirketi eMarketer tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, 
BOPIS (çevrimiçi satın al, 
mağazadan teslim al) uygulayan 
müşterilerin sayısında yaklaşık 
yüzde 55 artış oldu. Ancak 

uzmanlar, 2021 yılında 
yaklaşık yüzde 7’lik bir artış 
daha olacağına işaret ediyor. 
Birçok büyük mobilya satıcısı, 
satış fırsatlarını artırmak için 
hızlı hareket etmeyi seven 
müşterilerine Click&Collect 
seçeneği de sunuyor.

İmalattan satış noktasına kadar 
mevcut olan ileri teknolojilerle 
mobilya perakendecileri, 
verimli kazançlar sağlamak ve 
teknolojinin hızla ilerlediği bir 
dünyada hayatta kalmanın bir 
yolunu sağlamak için bu faydaları 
kademeli olarak entegre ediyor. 
Uzun bir süredir büyük ölçüde 
manuel süreçlere dayanan 
mobilya sektöründe, günümüzde 
artan talep, e-ticaret ve maliyet 
kontrolü ihtiyacı sektöre 
dijitalleşmekten başka seçenek 
bırakmıyor. Mobilya şirketleri için 
bu, teslimat sürelerini kısaltmak, 
hataları en aza indirmek, kaliteyi 
ve marjları artırmak için yeni 
teknolojileri süreçlerine dahil 
etmek anlamına geliyor.
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için çalışmalarımız sürüyor. Bir 
sonraki aşamada ise yapay zeka 
çatısı altında yürüttüğümüz satış 
tahminleme çalışmalarımızla 
sistemi entegre ederek müşteri 
isteklerine en uygun üretim 
sistemini destekleyecek yapıyı 
oluşturabilmek önceliğimiz. 
Endüstri 4.0 uygulamaları 
ile yüksek esnekliğe sahip, 
yani seri üretim koşulları 
altında ürünlerin güçlü şekilde 
özelleştirilmesi, yenilikçi 
otomasyon teknolojisi, gittikçe 
karmaşıklaşan işlerde, kendini 
sürekli iyileştiren optimizasyon 
ve yeniden yapılandırmaya sahip 
olunabilecek.

“Mobilya üreticilerinin 
teknoloji firmalarıyla iş 
birlikleri oluşturması 
gerekecek”
Son dönemde mobilya 
sektöründeki büyük firmaların 
Ar-Ge merkezleri açtıklarını ve bu 
alana yatırım yaptıkları görülüyor. 
Bu çalışmaların sonucunda 
kullandığımız mobilyalarda birden 
fazla işlevi olan fonksiyonel 
mobilyalar çıkmaya başladığı gibi 
gömülü teknoloji ile bütünleşik 
mobilya denemeleri de başladı. 
Gömülü teknolojili mobilya üretimi 
gelişimi ile üretim tekniklerinde 
de değişimler olması bekleniyor. 
Üretici firmalar, teknoloji firmaları 
ile ciddi iş birlikleri oluşturma 
durumunda kalacaklar. En 
sonunda ise kurulum ve servis 
veren ekiplerin de dijitale hizmet 

“Yapay zeka ile satış 
tahminleme sayesinde 
müşteri isteklerine en 
uygun üretim sistemini 
destekleyeceğiz”
Çilek olarak, akıllı fabrika 
çalışmaları kapsamında, üretim 
noktalarındaki verinin yönetimini 
anlık takibini sağlayan, ERP sistem 
ile konuşan ve oluşan veriyi son 
kullanıcıya kadar taşıyan entegre 
bir sistem oluşturmuş durumdayız. 
Üretim içerisindeki tüm 
noktalardaki verinin yönetilmesi 
işlemlerini dijital ortama 
taşımış bulunuyoruz. Bu sayede 
geliştirdiğimiz arayüz yazılımlarıyla 
fiziksel fabrikanın organizasyonu 
ve performans göstergelerini 
dijital ortamda yönetebilmekteyiz. 
Katmanlar arasında insan 
faktörünü en aza indirmek 

edecek şekilde dönüşümü olacak. 
Akıllı ev teknolojileri içerisinde 
IoT ile veri alınan mobilyaları 
kısa vadede görebileceğiz. 
Bunlar sayesinde her zaman 
kullandığımız mobilyamızdan 
sensörler üzerinden veriler 
elde edilebilecek ve bu veriler 
daha sağlıklı bir yaşam için 
kullanılabilecek. 

“Geleceğin sergileri AR 
gözlükleriyle yapılacak”
Sanal showroom’lar da son 
zamanların popüler konusu. 
Otomotiv sektöründen müze 
uygulamalarına kadar birçok 
alanda bu işlemler uygulanıyor. 
Çilek olarak bu bilgiler 
doğrultusunda, sanal showroom 
uygulamasını pandemi döneminde 
devreye aldık. Özellikle sokağa 
çıkma kısıtlamalarının olduğu 
dönemlerde müşterilerimize, 
mağazalarımıza gelmeden 
mağazalarımızı gezdirme 
fırsatı bulduk. Sonucunda 
online satışlarımıza katkısını 
hissettik. Çilek’te yaptığımız 
inovatif fikir çalışmalarında 
ortaya çıkan konularda bir 
tanesi de küçük ölçekli 
mağazalarda AR gözlüklerini 
kullanarak mağaza teşhirinde 
sergilenemeyen mobilyaların 
müşteriye odasını tasarlayarak 
görmesini sağlamak ve seçilen 
ürünleri satışa dönüştürmek 
oldu. Görüntü teknolojilerindeki 
gelişmelerle o ortamın içerisinde 
bulunuyormuşçasına bir his 

Sezer Selim, 
Çilek Mobilya CIO’su

Tasarımdan üretime ve satışa kadar mobilya sektöründe AR/VR 
teknolojileri, sanal showroomlar, click&collect teslimatları gibi yeni 
nesil süreçler ile akıllı mobilya çağı başlıyor. Endüstri 4.0 ile sektör, yeni 
teknolojileri de farklı şekillerde kullanıyor. Mobilya sektörünün büyük 
firmalarındaki karar verici liderler, sektörün teknolojik dönüşümünü 
yorumlarken geleceğe ışık tutan bilgiler de paylaştı...
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sonraki aşamada müşteri ile 
mağaza iletişime geçiyor ve 
müşterinin evindeki kurulumu 
Çilek personelleri yapıyor. Böylece, 
hibrit bir ürün satış ve teslimat 
yapısı oluşturmuş durumdayız. 
Bu deneyimin başarısı her geçen 
gün artan online satışlardan 
gözlemliyoruz.

Uluslararası rekabette söz sahibi 
olmayı hedefleyen işletmelerin 
kendilerini bu yeni düzende 
vazgeçilmez roller oynayacak 
olan akıllı robotlar, pazarlama 

sezonsal talep dalgalanmaları, 
bayilerin ürün bazında taleplerini 
tahmin edecek bir yapay zeka 
algoritması projesi ile sektörde 
bir ilk olmak istiyoruz. Projemizde, 
tedarik zincirinde önem arz 
eden müşteriden gelen sipariş 
tahmini, bayi stok durumları, bayi 
optimum stok düzeyleri, bayi anlık 
satışlarının takibi, bayi sipariş 
miktarları, bayilerden gelen net 
satış öngörüsü, fabrika optimum 
stok düzeyleri, fabrika optimum 
üretim miktarları, fabrika üretim 
verimlilikleri, malzeme sipariş 
modelleri ve tedarikçi yönetimi 
bilgileri üzerinde yoğunlaşma 
sağlanacak ve bunların tahmin 
ve sınıflandırma analizleri 
gerçekleştiriliyor olacak. 

Örneğin, satış tahmin modülü 
için yapay sinir ağı parametreleri 
olarak giriş değerlerimiz tüketici 
güven endeksi, konut satışı 
büyüme oranı, mobilya sektörü 
(ihracatı) büyüme oranı, birim 
enerji fiyatı, ham madde maliyeti, 
evlenme sayısı, kampanya ve rakip 
kampanya/pazarlama etkinlik 
oranları, bayi stok miktarları, 
geçmiş satış rakamları olabileceği 

yaşatabiliriz. İnsanlar bu kullanıma 
alıştıkça, büyük metre kare 
mağazalar yerine daha küçük ve 
teknolojik mağaza yapısına doğru 
bir dönüşüm olacak. Dolayısıyla 
geleceğin sergileri bu şekilde 
yapılacaktır.

“Hibrit bir ürün satış ve 
teslimat yapısı oluşturduk”
Çilek, click&collect teslimat 
yapısını bir aşama daha geliştirdi. 
Online ürünü alan müşterimize 
ürünlerini bulunduğu bölgedeki 
en yakın mağazaya sevk edip, 

“Ürün taleplerini tahmin 
eden AI projesi ile sektörde 
bir ilk olmak istiyoruz”
Doğtaş tarafında özellikle Ar-Ge 
laboratuvarlarında, 3D yazıcı 
uygulamalarından yapay zeka 
algoritmalarına kadar farklı 
konularda deneyimlerimiz 
oluyor; ama Endüstri 4.0’a ilişkin 
ağırlıklı olarak önem verdiğimiz 
konulardan bir tanesi yapay sinir 
ağı parametreleri ile yapay zeka 
algoritmalarını kullanarak tahminde 
bulunma konuları. Biz de özellikle 

ve yönetim aşamalarında 
kullanılabilecek yapay zeka 
sistemleri, Ar-Ge departmanları ve 
bütün bunların fiziksel dünya ile 
arasındaki bilgi akışını yürütecek 
internet temelli sistemler ile bu 
sistemlerin bir arada uyumlu 
şekilde işlemesini sağlayacak 
çalışan ekipler ile desteklemeleri 
ve geliştirmeleri gerekiyor. Biz de 
bu bilinçle, önümüzdeki dönemde 
özellikle yapay zeka ile süreçlerin 
yönetilmesi konusu üzerinde 
duracağız.

üzere, ağ çıkışımız da kümülatif 
ürün bazında bilgi, ürün detayı 
(grubu) bazında talep tahminleri 
ve bayilerden gelecek net satış 
öngörüsü gibi çıktılar olacak. Öte 
yandan, fabrika stok ve üretim 
yönetimi için giriş değerlerimiz 
bayilerden gelen net satış 
öngörüsü, stok tutma maliyeti, 
birim üretim maliyeti, makine 
hazırlık süreleri, üretim kapasite 
miktarları, depo kapasitesi, 
hedeflenen teslim performansı, 
enflasyon ve faiz oranları, ek mesai 
maliyeti gibi birimler olacakken, 
çıkış değerleri ise ürün bazında 
optimum stok miktarları, üretim 
parti miktarları, fabrika optimum 
üretim miktarları, malzeme sipariş 
modelleri, optimum miktar ve 
maliyet (malzeme yönetimi) olacak. 

“Müşterilerimiz sanal 
ortamda ürünlerimizi 
3D olarak inceleyip 
düşündükleri ortamın 
tüm tasarımını kendileri 
yapabilecek”
Pandemi dönemi ve sonrasında 
hepimizin içinde olduğu çok 
kanallı pazarlama konsepti ile 
müşterimize olabildiği kadar 

Fatih Özengin, Doğanlar Holding 
Bilgi Teknolojileri Direktörü
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Ödeme sürecini dijital ortamda 
da sürdürebilmek için sanal 
pos projelerimizi mağaza ve 
bayilerimizde yaygınlaştırmaya 
başladık. Müşterilerimiz isterlerse 
artık sanal ortamda ürünlerimizi 
3D olarak inceleyebiliyor ve 
kendi yarattıkları sanal ortamda 
ürünlerin kumaş renginden 
ürünü konumlandrmaya kadar 
düşündükleri ortamın tüm 
tasarımını kendileri yapabilecek. 
Diğer önemli kanalımız mağaza 
ve bayilerimizdeki online kiosk’lar. 
Online kiosklar ile hedefimiz; 
tüketicilerimize ürün tanıtımları 
ve kampanyalarımızı tanıtıp, 
ürün sipariş sürecini özellikle 
yoğun günlerde hızlandırmak 
ve kolaylaştırmak olacak. 
Tüketici bulunduğu lokasyonda 
aradığı ürün olmasa bile online 
kiosk ile en yakın lokasyondan 
stoklu ürününün siparişini verip 
teslimatını gerçekleştirebilecek. 
Ödemesini ister kiosk üzerinden 
ister bulunduğu lokasyondan 
sanal pos aracılığı ile yapabilecek. 
Bu şekilde mağazadan dijital 
kanallar ile satış ve kioskta sepet 
oluşturup mağazada kasadan 
ödeme kabiliyeti artırıyor olacağız. 
Mağazada olmayan ürünlerin 
satışını, daha düşük metrekareli 
mağazalarda daha az personel ile 
yapabilmek mümkün olacak.

çok kanaldan erişmek, müşteri 
deneyimi sunmak, tutarlı bir 
fiyat ve kampanya yönetimi 
politikası belirlemek zorundayız. 
Biz de marka bazında e-ticaret 
kanallarımızı daha aktif bir şekilde 
müşterilemizin hizmetine sunduk. 
Bunu yaparken yaygın bayi 
ağımızın lojistik avantajlarından 
da yararlandık. Özellikle uzaktan 
erişim ve sipariş imkanlarını 
sonuna kadar kullandırabilmek için 
tüm e-ticaret sitelerimizde 7/24 
müşterilerimizi dinleyen chatbot’lar 
geliştiriyor olacağız. Bu şekilde 
aslında karşılanamayan ürün 
talepleri, ürün bilgilendirme soruları, 
fiyat veya kampanya sorularını da 
müşterinin lokasyonununa göre, 
eğer bot cevaplamakta yetersiz 
kalmışsa en yakın mağazada 
görevlendirilmiş ilgili sorumlu satış 
uzmanın aktarıyor olacağız. Bu 
bot çağrılarının siparişe dönüşme 
oranları da takip ediliyor ve ona göre 
primlendirme sistemi oluşturuluyor. 
Bu sayede tüm kanalları 
eşgüdümlü olarak çalıştırabilme 
ve gerektiğinde tutarlı bir şekilde 
kanal geçişleri yapabilmek de 
mümkün olacak. Tabi burada 
yapay zeka algoritmaları sayesinde 
zaman içinde 3 ile 6 ay içerisinde 
botların çok daha tutarlı cevaplar 
vermelerini ve sipariş kapatma 
oranlarını artırmalarını hedefliyoruz.

“Click&collect, online 
alışverişin önemli bir parçası 
haline gelecek”
Son olarak Ürünü internetten 
satın alıp fiziksel olarak 
mağazadan teslim almayı ifade 
eden click&collect konseptinin, 
online alışveriş sürecinin önemli 
bir parçası haline geleceğini 
düşünüyoruz. Buradan hareketle, 
tüm markalarımız Doğtaş, 
Kelebek, Lova yatak, Ruumstore 
için e-ticaret platformlarının 
ERP sistemleri ile fiyat, ürün 
ve stok bilgisi anlamında tam 
entegrasyonlarını sağlayacak bir 
platformun projesini yapıyoruz. 
Bu sayede yurt dışındaki 
franchise bayilerimiz ile de anlık 
ülke, depo lokasyon, para birimi 
ve dil bazında bağımsız stok 
yönetimi, ürün içerik yönetimi, 
fiyat yönetimi ve kampanya 
yönetimi yapabilecek. Bunun 
için de sipariş kaçırmamak veya 
sipariş iptaline sebep olmamak 
adına hem yurt içi hem yurt 
dışı bayilerin online stok takip 
yönetimlerini yapacağız. Bu 
şekilde, gerektiğinde bayiler arası 
stok aktarımı veya bayi-mağaza 
kanalından e-ticaret kanalına stok 
aktarımlarını doğru bir şekilde 
yapıp, ürün teslim tarihlerini 
minimum düzeye indirmeyi 
hedefliyoruz.



EYLÜL 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

TEKNOLIFESTYLE

44 

Tek elle kullanıma uygun kapak butonuna sahip Stanley Klasik Trigger, 
pratik ve işlevsel kullanımı ile en popüler termoslardan. İç hacmi 0.47 
litre olan termos, demonte vaziyetteki kapağı ve paslanmaz çelikten 
üretilen yapısı sayesinde bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Sağlığa 
zararlı BPA materyaller içermeyen ekipman, çantalarda rahatlıkla 
taşınabilmesi ile seyahatlerin de vazgeçilmez ekipmanlarından. Stanley 
termos içecekleri 7 saat sıcak, 10 saat soğuk ve buzlu içecekleri ise 30 
saat soğuk tutarak içeceklerin sıcaklığını uzun süre muhafaza ediyor. 
Çift duvar vakum yalıtımıyla içeceklerin ideal sıcaklıkta kalmasını 

kolaylaştıran model, spor ve doğa meraklılarının, öğrencilerin ve ofis 
ile saha çalışanlarının ilk tercihleri arasında.

İtalyan tasarımcı Antonio De Rosa’nın tasarladığı Apple 
AirCam, ön taraftaki LCD ekranı ve arka taraftaki büyük kamera 
sensörü ile Cupertino devinin diğer ürünlerindeki tasarım dilini 
taşıyor. Tasarımcı, özçekimler yapmak ve önemli bilgileri görüntülemek 
için kameranın yanına Apple Watch benzeri küçük bir ekran da eklemiş. Üstte bulunan 
deklanşör düğmesine ise yan kısımlarda veri aktarımını sorunsuz hale getirmek ve kameraya ek bellek 
yüklemek için USB-C ve SDHC kart yuvaları eşlik ediyor. İşlevsellik kazandıran Siri sesli asistan desteği ve 
Memoji seçenekleriyle Apple aksiyon kamerasını tasarımcı Rosa yeşil, pembe, deniz yeşili, soğuk mavi ve 
gümüş renklerde hayal ediyor. 

Finli bir yol bakım ekipmanı üreticisi Trombia Technologies tarafın-
dan geliştirilen Trombia Free, dünyanın ilk otonom elektrikli sokak 

süpürgesi. Bu elektrikli araç, mevcut süpürme teknolojilerinin 
ihtiyaç duyduğu gücün %15’inden daha azını kullanıyor ve karbon 

emisyonlarını yılda yaklaşık 3 milyon ton azaltıyor. Her türlü hava 
koşulunda çalışan Trombia Free, güvenlik marjı ile düşen ya da 
önüne gelen nesneyi engel olarak algılayıp otomatik olarak du-
ruyor. 500 saatin üzerinde yüksek güçte performans gösteren 
robot, tozu kontrol etmek için siklon filtreleme, aerodinamik 
ve nemlendirici yöntemlerini birleştiriyor. Ayrıca çok daha 
hafif ve sessiz olması, gece ve iç mekanlarda da çalışmasına 
olanak tanıyor. 

Stanley termoslar içeceğini yanında 
taşımayı sevenlerin ilk tercihi!

Aksiyon kameralarına 
yeni rakip: Apple AirCam

Trombia Free 3 milyon ton CO2 
emisyonunu azaltıyor
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Bir dijital ekranı, evrak çantası gibi taşımak artık 
hayal değil. Endüstriyel tasarımcı Kevin Chiam’ın 
tasarladığı LG markalı OLED ekran, tam olarak uzaktan 
ya da sahada çalışanlara yönelik. Folio olarak adlandırılan 
bu kavramsal tasarım, deri arka yüzeyi ile son derece ince. 
Esnek 32 inç LG OLED ekran ise her iki ucundaki manyetik 
alüminyum kollarla sabitleniyor ve katlanabiliyor. Eğlence, oyun ve 
hatta dijital bilgileri görüntülemek için sonsuz kullanım alanı sunuyor. 
Kollardaki manyetik tokalar, ekran açık konumundayken hoparlörler, kamera 
ve diğer aksesuarları ekrana bağlamak için kullanılabiliyor. Oldukça esnek ve modüler olan Folio, iş ve 
oyun arasında geçiş yaparak kullanıcısının sürekli değişen yaşam tarzını tamamlıyor.

Her kullanımda üstün çalışma performansı sağlayacak ürünlerden 
birisi olan Seagate, kullanıcılarının en yüksek performansı elde etmeleri 
için geliştirilmiş ürünlerden bir tanesi. Seagate Xbox 2TB Taşınabilir 
Disk, teknolojik yapısı sayesinde etkili ve başarılı bir kullanım imkanı 
sunuyor. Oldukça uyumlu olan yapısı sayesinde bilgisayardan oyun 
konsoluna kadar pek çok cihazda sorunsuzca kullanılabilme özelliği 
bulunan taşınabilir disk, etkili ve verimli tasarımıyla cihazlardan en 
yüksek verimi almayı hedefliyor. Seagate Xbox, sahip olduğu 2TB‘lık 
çalışma alanı sayesinde hiçbir şekilde depolama korkusu yaşamadan 
verilerin gönül rahatlığı içinde depolanmasına imkan veriyor.

Her yaşa uygun ve günlük ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
tasarlanan My Valice Smart Bag 1205 akıllı sırt çantası, 
kullanıcının powerbank’ine USB şarj girişi ile bağlanarak 
cihazları şarj etmeye her an hazır. Çantaya entegre olan 
kartlık gözü, gözlük ve valiz askı aparatı gibi aksesuarlar 
sayesinde de eşyalara erişmek oldukça pratik. 15,6 inç ve 
altındaki tüm notebook ve tabletleri alacak geniş kulla-
nışlı iç cepleri, dolgulu arka paneli, ergonomik ve ortopedik 
ayarlanabilir omuz askıları da gün boyunca rahatlıkla kullanım 
sunuyor. Yağmur suyu geçirmeme özelliği ve sağlığa zararlı hiçbir madde 
içermeyen özel kumaşı ile akıllı sırt çantası, yerli ve şık tasarımı ile Türkiye’de 
bir ilk olarak kullanıcıların takdirini kazanıyor.

LG’nin katlanabilir 
OLED ekranı çanta gibi 
taşınabiliyor!

Oyunlardan dosyalara kadar tüm 
veriler Seagate’e emanet

Çok fonksiyonlu akıllı sırt 
çantası Türkiye’de bir ilk!
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doktor olarak tanımlanıyor. 
Araştırmanın detaylı sonuçları 
ise “Sensors and Actuators B” 
dergisinde yayımlandı.

Cebinizdeki doktor
Dokunmatik ekran teknolojisi 
bildiğiniz gibi hayatımızın her 
aşamasında karşımıza çıkıyor. 
Biz dizi elektroda sahip ekranlar 
parmağımızın dokunması sonucu 
telefonun algılayabileceği 
elektrik sinyaline dönüşüyor. 
Bugüne kadar benzer teknolojiler 
denense de hepsinin ortak 
özelliği telefonun yanında 
gelişmiş kamera gibi cihazlara 
ihtiyaç duymasıydı. Cambridge 
Üniversitesi’nin çalışması 
hiçbir harici cihaza ihtiyaç 
duymadan ölçüm yapabildiği için 
muadillerinden ayrılıyor.

“Elimizin altındaki teknoloji 
ile farklı bir şekilde etkileşime 
girip girmeyeceğimiz üzerine 
araştırmalar yapıyorduk. Önemli 

Cambridge Üniversitesi’nde 
bir grup araştırmacı, standart 
bir dokunmatik özelliğe sahip 
ekranın, toprak ve içme suyundaki 
iyonik kirliliğini ölçebileceğini 
gösterdi. Üstelik bunu yapmak 
için ekrana bir damla su ya da 
çok az miktar toprak koymak 
yeterli oluyor. Türünün ilk örneği 
olan bu araştırma, özellikle 
kaynakların sınırlı olduğu durum 
ve coğrafyalarda kullanılabilecek. 
Çevre projeleri tarafından 
şimdiden heyecanla beklenen 
bu buluştan elde edilen veriler 
laboratuvar ortamına yakın 
sonuçlar verdiği için bir hayli etkili 
kabul ediliyor. 

Araştırmacılar, kirliliği tespit 
eden ekranın çok daha gelişmiş 
yazılımlarla birleştirildiğinde asıl 
potansiyelini ortaya çıkaracağını 
belirtiyorlar. Özellikle tıbbi amaçlı 
kullanılması muhtemel bu 
sistem, sağlık verilerini anında 
ölçebileceği için cebinizdeki 

olan mevcut ekranlara müdahale 
etmeden onları etkili şekilde 
kullanmaktı.” ifadelerini kullanan 
Cambridge Üniversitesi’nde 
Üretim Enstitüsü’nde görevli 
Doktor Ronan Daly, “Dokunmatik 
ekranlar parmak ile etkileşime 
girip bir çeşit veri oluşmasını 
sağlıyor. Buradan hareketle toprak 
ve su gibi farklı materyallerin 
benzer etkileşime girmesi için 
ilham aldık ve elektrotlar üzerinde 
bu farklı materyallerin oluşturduğu 
elektrik akımlarını ölçümledik.” 
diyerek biraz daha detay veriyor.

Araştırmacılar önce bilgisayar 
simülasyonları ile verileri detaylı 
şekilde gruplayıp analiz etmişler. 
Ardından iki İngiliz dokunmatik 
ekran üreticisinin sağladığı 
ekranlarla daha geniş çaplı 
testler başlamış. Buna bağlı 
olarak, araştırmacılar farklı 
sıvıları farklı ekranlara dökerek 
test yazılımı sayesinde oluşan 
direnç değişimlerini gözlemlemiş. 

Toprak ve su kirliliğini algılayan
akıllı telefon ekranı
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konusunda yeterince gelişme 
kaydedilmeye coğrafyalarda 
bu tarz mobil ve zahmetsiz 
ölçümlerin sağlık kalitesini 
artırması bekleniyor. “Teorik 
olarak bir suyu içmeden önce 
sadece bir damlasını telefonunuza 
damlatmanız güvenlik ve temizlik 
kontrolü için yeterli.” diyor Daly.

Şu an için elbette dokunmatik 
ekranların hassasiyeti 
parmaklarımıza göre ayarlanmış 
durumda. Ancak araştırmacılar 
kısmen de olsa yapılacak 
bir değişimle farklı elektrot 
ölçümlerinin de kolaylıkla 
telefonun yeni bir işlevi 
olabileceğini ifade ediyorlar. 

Cambridge Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği ve Biyoteknoloji 
bölümünde profesör olan, aynı 
zamanda projenin de diğer ortağı 
olarak araştırmaya imza atan Lisa 
Hall, “Tabii önemli olan telefonun 
yazılımı. Yazılımın elektrik 
alanlardaki hedef iyon ölçümlerini 
yapıp yorumlayabilmesi yani bu 
iletişimi kurabilmesi önemli.” diyor 

İyonların yoğunlaşma 
seviyelerindeki farklılıkların tespit 
edilmesiyle projenin önünü açmış. 

Çalışıma ekbininden Sebastian 
Horstmann, “Simülasyonlarımız 
her bir damla sıvıya göre 
ekranlarda farklı bir elektrik alanı 
oluştuğunu bize gösterdi. Bunun 
üzerine yaptığımız deneylerde 
dokunmatik ekranlarda da elektrot 
gamında değişim gözlemledik. 
Algılayıcımız 500 mikromolar 
civarında anyon yoğunlaşması 
tespit etti ki bu da iletkenlik 
seviyesi ile doğrudan ilişkili bir 
sonuçtu. Bu hassasiyet, içme 
suyundaki kirliliği tespit edebilmek 
için yeterli performans sergiliyor.” 
diyor.

Buluşun akla gelen ilk kullanım 
alanı içme suyundaki arsenik 
kirlenmesinin ölçümü olarak 
kendini gösterebilir. Arsenik aynı 
zamanda dünyanın birçok yerinde 
başta belediyelerin şehirlere 
tesis ettiği kullanım amaçlı suda 
da bulunduğu için bu tespit çok 
önemli. Su arıtma ya da filtreleme 

ve ekliyor, “Şu an sadece ilk adımı 
attık. Çok daha fazlasını yapmak 
için heyecanlıyız.”
Şu an için telefon ekranından 
iyonları tespit etmek mümkün olsa 
da araştırmacılar çok daha yüksek 
hedefler koyarak farklı molekülleri 
de ölçmenin yollarını arıyorlar. Bu 
tarz bir ilerleme sayesinde sağlık 
uygulamalarında yeni bir sayfa 
açılabilir. 

Daly, “Örneğin, ağır metalleri 
ölçmeyi başarabilirsek içme 
suyundaki kurşun seviyesini de 
görebiliriz. Algılayıcıları geliştirerek 
ev ortamında sağlık izleme 
hizmetine dönüştürebiliriz.” 
derken Hall ise “Elbette yolun 
başındayız. Herkesin kullanımına 
açık mobil teknolojileri çok daha 
geniş amaçlı birer sağlık aracına 
çevirmek için daha uzun bir 
yolumuz var. Ancak hızlı ölçüm 
yapıp veri iletişimi sağlamayı 
başardık. Bu da bizi gelecek 
için umutlandırıyor.” diyerek 
buluş üzerinde çalışmaya devam 
edecekleri belirtiyor. 
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IDC tarafından kısa süre önce 
yayınlanan “Dedicated Cloud 
Infrastructure as a Service: Market 
Trends and Outlook” raporuna 
göre, bilgi işlem ve depolama için 
hizmet olarak özel (yerel) bulut 
altyapısından elde edilen dünya 
çapında yıllık gelirin, 2020’deki 
138 milyon dolardan 2025’te 14 
milyar dolara yükseleceği ve yıllık 
bileşik büyüme oranının (YBBO) 
yüzde 151,8’e ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Analiz firmasına göre 
DCiaaS çözümleri, hem kurumsal 
müşteriler hem de müşterilerine 
bulut hizmeti sunmak için altyapıyı 
kullanan hizmet sağlayıcılar 
tarafından tüketilecek.

IDC’nin “Worldwide Quarterly 
Enterprise Infrastructure Tracker: 
Buyer and Cloud Deployment” 
çalışması, ayrılmış ve paylaşılan 
ortamlar dahil olmak üzere bulut 

altyapısı için bilgi işlem ve depolama 
altyapısı ürünlerine yapılan 
yatırımların 2021’in ilk çeyreğinde 
yıldan yıla yüzde 12,5 artarak 15,1 
milyar dolara çıktığını tespit etmişti. 
Bulut dışı altyapıya yapılan yatırımlar 
1Ç21’de yıllık yüzde 6,3 artarak 
13,5 milyar dolara ulaştı.

Bu öngörüler ışığında IDC dijital 
dönüşümün, kurumsal dünyayı 
şekillendiren ve kuruluşların 
BT altyapılarını ve süreçlerini 
modernize etmek için yaptıkları 
yatırımları yönlendiren trendlerden 
biri olduğunu belirtiyor. Analistlere 
göre, hizmet tabanlı BT’ye geçiş; 
kuruluşların iş hedeflerine ulaşmak, 
yeni fırsatları takip etmek ve 
müşteri deneyimini geliştirmek için 
BT’yi daha verimli kullanmasını 
sağladığından dijital dönüşüm 
girişimlerinin önemli unsurları 
arasında yer alıyor.

Yakın zamana kadar hizmet tabanlı 
BT, büyük ölçüde genel bulut 
hizmetleriyle ilişkilendirildi. Bununla 
birlikte geçtiğimiz 18 ayda bir dizi 
bulut hizmeti sağlayıcısı, bulut 
deneyimini kurumsal firmalara 
getirmek için tasarlanmış yeni bir 
teklif modeli tanıttı: Özel (yerel) 
Hizmet Olarak Bulut Altyapısı 
(DCIaaS) çözümleri, müşteri 
tesislerinde devreye alınan ve 
hizmet olarak tüketilen ayrılmış 
bilgi işlem ve/veya depolama 
kaynakları sağlıyor.

IDC, BT kaynaklarının hizmet tabanlı 
tüketimine yönelik artan talebin, 
bulut hizmeti sağlayıcılarının çeşitli 
teklifler sunması yönünde geniş 
bir hareketi tetiklediğini söylüyor. 
DCIaaS çözümlerinin kuruluşların, 
altyapının şirket dışına taşınmasıyla 
ilgili kısıtlamaları ve endişelerini 
azaltırken, genel buluta dair her 
hizmeti kendi tesislerine getirme 
fırsatına sahip olduklarını belirtiyor.

IDC’ye göre, hizmet pazarı olarak özel bulut altyapısının önümüzdeki 
beş yıl içinde 100 kattan fazla gelir artışı sağlaması bekleniyor.

2025’e kadar 14 milyar dolara 
ulaşacak

Özel bulut IaaS pazarı
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İş danışmanlığı firması 
Frost&Sullivan, yakın zamanda 
yürütülen bir analizinde, dünya 
çapındaki kuruluşların farklı 
konumlara yayılmış kullanıcıları, 
uygulamaları ve verileri destekleyen 
hibrit ve çoklu bulut BT ortamlarına 
yatırım yapmaya yöneldiğini tespit 
etti. Araştırma ve danışmanlık firması 
çalışma sonucunda, şirketlerin 
en önemli hedeflerinin verimliliği, 
üretkenliği ve müşteri deneyimini 
iyileştirmeyi ve verilere giderek daha 
güvendiklerini belirledi.

Analize göre, dünya genelindeki 
Nesnelerin İnterneti (IoT) bağlantılı 
cihazların, yaklaşık yüzde 15’lik 
bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 
2026’da 66 milyarı aşması 
bekleniyor. Frost&Sullivan’da Bilgi 
ve İletişim Teknolojisi Araştırma 
Analisti olan Karyn Price, “Güçlü 
veri yönetimi platformları, hibrit 
bulut sağlayıcılarının veri yönetimi 
işlevselliğini hibrit bulut yönetim 

platformlarına entegre etmeleri 
için güçlü satın alma hedefleri 
olacak.” diyor. İşletmelerin çeşitli 
uygulamaların, hizmetlerin, verilerin 
ve kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamak için farklı altyapılar 
kullanması gerektiğini belirten 
Karyn Price, işletmelerin şu 
anda verilerinin çoğunu şirket 
içi veri merkezi, barındırılan 
özel alan veya bir uç veya şube 
konumu gibi doğrudan kontrol 
edebilecekleri tesislerde sakladığını 
söylüyor. Ancak genel bulutta 
veri depolamanın, işletmeler için 
ölçeklenebilirlik, taşınabilirlik ve 
erişilebilirlik gibi gelecek vadeden 
faydalar sunduğu için ivme 
kazandığını da ekliyor: “Teknolojilere 
yapılan yatırımlar, dijital dönüşüm 
geçiren kuruluşlarda büyüme 
fırsatlarını yönlendirecek.”

Ankete katılanların yüzde 75’i, 
iş süreçlerini ve karar vermeyi 
iyileştirmek için verilere daha fazla 

güvenme ihtiyacından bahsediyor; 
bu da sağlayıcılara işletmelerin 
büyümesine ve veri stratejilerini 
uygulamasına yardımcı olan 
daha fazla temasla yönetilen veri 
hizmetleri geliştirme fırsatı sunuyor. 
İşletmeler, BT operasyonlarını analiz 
etmek (%44), çalışan verimliliğini 
artırmak (%43), maliyetleri 
azaltmak (%41), müşterileri daha 
iyi anlamak (%40), operasyon 
teknolojisini yönetmek (%39) ve 
hataları azaltmak (%38) için çeşitli 
alanlardaki verileri kullanıyor. 

IoT girişimlerini kullanan veya 
benimseyen şirketler için veri 
büyüme oranı muhtemelen yüzde 
50 ila yüzde 100 aralığında olacak. 
Ankete katılanların çoğu (%65), bir 
uygulamayı birden çok BT ortamına 
dağıtmanın çok önemli bir zorluk 
olduğunu belirtiyor; bu nedenle 
sağlayıcıların, uygulamanın ve ona 
erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına en 
uygun esnekliği sunması gerekiyor.

Frost&Sullivan tarafından yapılan global bir analiz, işletmelerin veri 
kullanımı ve yönetimindeki en önemli önceliklerini ortaya koyuyor.

planlıyor?
İşletmeler verileri nasıl yönetmeyi 
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Küresel olarak finans 
uzmanları arasında yapılan bir 
anket çalışması, yapay zeka 
farkındalığının finans ekipleri 
içerisinde genel olarak yüksek 
olduğunu ve yapay zekayı 
benimseyen ekiplerin diğerlerine 
göre daha iyi performans 
gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmayı değerlendiren 
uzmanlar, iş süreçlerinde 
yapay zeka kullanan 
finans departmanlarının, 
performanslarında olumlu bir etkisi 
olduğunu bildirdiklerini söylüyor. 
Ancak, yapay zekanın sadece 
süreçleri otomatikleştirmenin 
bir yolu olarak görülmemesi 
gerektiğine dikkat çeken analistler, 
finans uzmanlarının bunu daha 
stratejik bir role geçmek, teknik 
analiz yoluyla verileri yorumlamak 
ve bulguları kuruluşlarıyla ilgili 
anlamlı iç görülere dönüştürmek 

için bir fırsat olarak kullanmalarını 
da tavsiye ediyor.

Çalışmada, katılımcıların yüzde 
83’ü önümüzdeki iki yıl içinde 
yapay zekanın strateji ve karar alma 
süreçlerine giderek daha fazla dahil 
olmayı beklediklerini söylerken, 
yüzde 75’i günlük işlerinin önemli 
ölçüde değişeceğine inanıyor. 
Finans birimlerinde çalışanların 
yüzde 83’ü iki yıl içinde becerilerini 
geliştirmek için güçlü bir isteğe 
sahip olduklarını söylerken, 
önümüzdeki 12 ay içinde ise 
katılımcıların beşte dördünden 
fazlası bu becerileri yapay zeka, 
makine öğrenimi, kodlama, analitik 
ve veri bilimi yetenekleri üzerinde 
geliştirmeyi hedefliyor.

Çalışmaya katılanlar, yapay 
zekanın en büyük faydalarının veri 
kalitesini iyileştirmek (%33) ve 
zamandan tasarruf etmek (%32) 

olduğunu öne sürüyor. Araştırmayı 
yürüten şirket ise yapay zekanın 
finansal planlama ve analiz (FP&A) 
kullanımını geliştirme konusunda 
önemli bir potansiyeli olduğunu 
söylüyor. Yapay zekanın sıradan 
görevleri otomatikleştirmekten 
daha fazlasını yapabileceğinin 
anlaşılması gerektiğini de ekliyor. 

Analistlere göre, daha stratejik bir 
rol oynamak istiyorlarsa, finans 
uzmanlarının işletmenin başarılı 
olmak adına neye öncelik vermesi 
gerektiğini belirlemek için iş ve 
liderlik becerilerine sahip olması 
gerekiyor. Üst düzey karar vericilere 
ihtiyaca uygun iş kavramlarını ifade 
etmek için iletişim becerilerinin 
önemli olduğunu söyleyen 
analistler, yapay zekaya yapılan 
yatırımların, ancak finans uzmanları 
bu becerileri yeterince geliştirmişse 
gerçek potansiyellerini ortaya 
koyacağını vurguluyor.

Küresel ölçekte yapılan bir çalışma, yapay zekayı benimseyen finans 
ekiplerinin performansının, benimsemeyenlere kıyasla daha yüksek 
olduğunu gösterdi.

finans ekiplerinin
performansı
yükseliyor

Yapay zeka kullanan
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Turkcell gerçekleştirdiği 
yatırımlarla Türkiye’nin dijital 
dönüşümüne katkı sunmaya 
devam ediyor. 1300’ü aşkın Ar-Ge 
mühendisi ile Türkiye’nin öncü 
teknoloji şirketi olan Turkcell, 
yazılım sektöründe Türkiye’nin 
atağa kalkması için seferberlik 
başlattı. Yazılım alanında inovatif 
ürün ve çözümler geliştirmek 
amacıyla yeni bir girişime imza 
atan Turkcell, Türkiye’nin yazılım 
alanındaki yetişmiş insan gücünün 
artırılmasına da destek olacak. 
Yeni kurulacak şirket hem Turkcell 
ve iştiraklerine hem de yurtiçi 
ve yurtdışındaki müşterilere 
yönelik yazılım ürün ve hizmetleri 
geliştirecek.

‘Dijital çağın kazananı 
olmak için yazılıma yatırım 
yapıyoruz’
Dijitalleşmenin bugün herkese 

büyük fırsatlar sunduğuna dikkat 
çeken Turkcell Genel Müdürü 
Murat Erkan, yeni kurulacak ve 
yazılım alanında hizmet verecek 
şirket için şu açıklamalarda 
bulundu: 

“Bugün dünyada dijitalleşmenin 
yanı sıra, teknoloji ile dönüşen 
yeni bir dünya ve yeni bir ekonomi 
söz konusu. Bu çağda rekabette 
önde olabilmek için en önemli 
alanlardan biri olan yazılıma ağırlık 
vermek gerektiğine inanıyoruz. 
İşte bu yüzden ülkemizin kalkınma 
hedefleri doğrultusunda öncelikli 
sektör olarak gösterilen yazılım 
alanına daha etkin katkı sağlamak 
için yeni bir şirket kuruyoruz. 
Yazılım alanında Türkiye’nin kendi 
kaynaklarına daha fazla yatırım 
yapmak ve bu alandaki çalışanları 
desteklemek için yerli ve milli bir 
yazılım seferberliği başlatıyoruz. 

Bu sayede ülkemizde yeni nesil 
çalışma, öğrenme ve gelişim 
modelleri geliştirmeyi, teknoloji 
alanında daha fazla katma 
değer üretmeyi hedefliyoruz. 
Bu hedef doğrultusunda yazılım 
alanında kariyerini geliştirmek 
ve ülkeye değer katmak isteyen 
herkese çağrıda bulunmak 
istiyoruz; hep birlikte ülkemizdeki 
teknoloji odaklı yetkin iş gücünü 
destekleyelim ve Türkiye’nin 
teknoloji ekosistemini el birliğiyle 
verimli bir biçimde büyütelim.”

Turkcell tarafından kurulacak 
yeni yazılım şirketinin genel 
müdürlüğünü ise 2000 yılından bu 
yana Turkcell’de Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri fonksiyonunda çeşitli 
yöneticilik görevleri üstlenen Atilla 
Yıldız yürütecek.

Türkiye’nin stratejik önceliklerden biri olan teknoloji odaklı yetkin iş 
gücünün yetiştirilmesi vizyonuna katkı sağlayacak olan şirket; yeni nesil 
çalışma, öğrenme ve gelişim modelleriyle hizmet verecek. 

Turkcell
yeni nesil yazılım şirketi kuruyor
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“Bot Yönetimi İncelemesi: Botların 
işletmenize maliyeti nedir?” başlıklı 
rapor, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Birleşik Krallık’ta seyahat, eğlence, 
e-ticaret, finansal hizmetler ve 
telekom sektörlerindeki 440 
şirketle anket yaptı. Anket, kötü 
niyetli aktörler tarafından yönetilen 
otomatik botların işletmelere yıllık 
gelirlerinin yüzde 3,6’sına mal 
olduğunu tespit etti. Araştırma 
sonucuna göre, en fazla etkilenen 
şirketlerin yüzde 25’i, her yıl 250 
milyon dolar zarar ediyor.

Raporda, her sektörde önemli bir 
bot sorunu olduğu ve işletmelerin 
üçte ikisinin web sitesi saldırıları 
yaşadığı bulundu. Ankete 
katılanların yüzde 46’sı mobil 
uygulamalara yönelik saldırı 
bildirirken, çoğunlukla finansal 
hizmetlerde bulunan şirketlerin 
yüzde 23’ü ise botların API’lerine 
saldırdığını söyledi.

Envanter satın alımını 
otomatikleştiren scalper botları, 
2021’deki saldırılara hükmetti. 
İşletmeler neredeyse her türlü 
bottan da etkilendi: Hesapları ele 
geçirmek için kullanıcı adlarını ve 
şifreleri kullanan hesap kontrol 
botları; etkinliği izleyen ve son 
anda devreye giren sniper botlar; 
web sitelerinden içerik ve veri 
çıkaran scraper botlar.

Araştırmada öne çıkan diğer 
bulgular ise şunlar oldu:

● İşletmelerin yüzde 80’inden 
fazlası, müşteri memnuniyetinin 
bot faaliyetlerinden, özellikle de 
scalper ve sniper botlarından 
olumsuz etkilendiğini bildirdi.
● Güvenlik bütçelerinin yalnızca 
yüzde 5’i bot azaltımına ayrıldı. 
Daha büyük firmalar için bu oran 
yüzde 20’ye yakın.
● Hesap kontrol botları, müşteri 

hesaplarını tehlikeye atmak için 
veri ihlallerinden ve sızdırılmış 
şifrelerden yararlanan en popüler 
bot saldırıları oldu.

Saldırıları keşfetmek için geçen 
süre, buradaki en endişe verici 
faktör çünkü saldırıların tespit 
edilmesi için ortalama 14 
haftadan fazla bir süre geçiyor. 
Bu da işletmelerin müşteri 
memnuniyetine, itibarına ve 
kârlılığına zarar veriyor. 

Tehdit konusunda önceki yıllara 
göre daha fazla farkındalık olsa 
da güvenlik bütçelerinin yalnızca 
yüzde 5’i kullanılıyor. Uzmanlara 
göre, işletmelerin başka 
faktörlerle mücadele ederken 
botların da gerçek bir güvenlik 
tehdidi olduğunu fark etmeleri 
gerekiyor.

Bot yakalama üzerine hizmet veren bir şirket, işletmelerin bot trafiği nedeniyle 
ödediği yüksek bedeli ortaya koyan yeni bir raporun sonuçlarını açıkladı.

250 milyon dolar!
Bot saldırılarının yıllık zararı
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Önceki depo robotları, paletleri 
hat boyunca hareket ettirmek 
ve yol boyunca engellerden 
kaçınmak gibi basit görevleri yerine 
getirmekle sınırlıydı. Değişken 
şekil ve büyüklükteki nesneleri 
belirsiz yönlerde hareket ettirme 
yetenekleriyle yeni robotlar, 
otomasyon için artık tamamen 
farklı bir dizi görev alanı açabilir.

Covid-19’un henüz küresel bir 
salgın olmadığı aylarda, yeni 
bir robot türü kullanılmaya 
başladı. Yeni teknoloji henüz 
test aşamasındayken salgın 
dönemi başladı. E-ticaret talebi 
hızla artarken ve iş gücü azlığı 
yoğunlaştıkça, AI destekli robotlar 
ihtiyaçtan çok artık bir zorunluluk 
haline geldi. Derin öğrenmede 
yıllarca süren atılımlar üzerine inşa 
edilen bu yeni robotik sistem, her 
türlü nesneyi yüksek doğrulukla 

toplayabilme ve depolarda ürünleri 
paketlere ayırabilme yetenekleriyle 
kullanılmaya başladı. Bu robotları 
kontrol etmek için yazılım 
geliştiren birçok girişimden olan 
Covariant’ın en yakın rakibi Osaro; 
moda, kozmetik, ilaç ve yiyecek 
gibi sektörlerde robotlara hızlı 
talep artışı olduğunu söylüyor. Bir 
zamanlar pilot programlara dahil 
olan müşteriler artık yapay zeka 
destekli robotları üretim hatlarına 
kalıcı olarak entegre etmek için 
hareket ediyor.

Depo lojistik teknolojisi şirketi 
Knapp, Covariant’ın 2019’un 
sonlarında teknolojiyi denemeye 
başlayan ilk müşterilerinden 
biri. Şirket, eski depolarının 
güçlendirilmesi ve insanlarla birlikte 
çalışması için optimize edilmiş 
olan Covariant’ın robot toplayıcıları 
sayesinde artık küresel olarak “tam 

bir proje hattına” sahip olduğunu 
söylüyor.

ABI Research’ten Rian Whitton 
ise günümüzde yaklaşık 2 bin 
AI destekli robotun depolarda 
konuşlandırıldığını ve klasik bir 
depoda dahi bir veya iki tane 
robot kullanıldığını tahmin ediyor. 
Ancak endüstri yeni bir dönüm 
noktasına ulaştı. Rian Whitton, 
her deponun yakında 10’dan fazla 
AI destekli robot barındıracağını 
ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 
toplamda on binlerce robot 
kullanılacağını öngörüyor. 
Robotların hızlı bir şekilde 
ölçeklendirildiğini söyleyen Whitton, 
pandeminin bu benimsemeyi 
hızlandırdığını da ekliyor.

Yeni bir otomasyon dalgası
Son on yılda, e-ticaret ve teslimat 
sektörleri, önde gelen büyük 

Daha önce insanlar tarafından yapılması gereken görevler, birkaç yıl 
içinde kısmen veya tamamen otomatik hale gelebilir.

depoları devralıyor
Yeni nesil AI destekli robotlar
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oyuncularla birlikte depolarını 
giderek daha da otomatikleştirdi. 
2012 yılında Amazon, ürün 
raflarını otomatize etmek için 
AMR olarak bilinen otonom mobil 
robotlar üreten Massachusetts 
merkezli robot şirketi Kiva 
Systems’ı satın aldı. 2018’de 
FedEx, Vecna Robotics adlı farklı 
bir Massachusetts merkezli 
girişim tarafından tasarlanan 
kendi AMR’lerini kullanmaya 
başladı. Aynı yıl, İngiliz online 
süpermarketi Ocado, İngiltere’nin 
Andover kentinde bulunan ve 
yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş 
sipariş merkeziyle manşetlerde yer 
aldı. Ancak bu erken otomasyon 
dalgalarının öncelikle AMR’ler 
şeklinde gelmesinin bir nedeni 
var. Teknik açıdan bakıldığında, 
nesneleri A noktasından B 
noktasına taşımak, çözülmesi 
en kolay robotik konulardan 
biridir; çünkü nesneleri raflardan 
ve kutulardan çıkarmak veya 
paketlemek için insanlar ürünleri 
ellerini kullanıyordu. Covariant ve 
Osaro gibi en yeni nesil robotik 
şirketleri ise 2019’un sonlarında 
ticari olarak uygulanabilir hale 
henüz gelmeyen bir teknolojide 
uzmanlaştı. Şu anda bu tür robotlar, 
nesneleri alıp kutulara yerleştirme 
gibi basit hareket isteyen 
görevlerde oldukça yetenekli. 
Bu gibi firmalar müşterileriyle 
robotların çeşitli malzemelerle 
çalışmasını gerektiren otomatik 
paketleme de dahil olmak üzere, 
daha karmaşık hareket dizileri 
üzerinde çalışıyor. Geliştirilen bu 
sistem ile artık birkaç yıl içinde, 
daha önce insanlar tarafından 
yapılması gereken görevlerin 
kısmen veya tamamen otomatik 
hale gelmesi mümkün.

Osaro’nun kurucu ortağı ve 
CEO’su Derik Pridmore, moda gibi 
sektörlerde tam otomatik depoların 
iki yıl içinde kullanılabilir hale 

gelebileceğini tahmin ediyor. Bu, 
tüm depoların yakında tamamen 
otomatikleştirileceği anlamına 
gelmiyor. Bilgi teknolojilerinin 
ekonomi üzerindeki etkisini 
inceleyen McKinsey Global 
Enstitüsü’nün ortaklarından 
Michael Chui, dünya çapında 
milyonlarca insan olduğunu ve 
bütün bu tesislerin bir gecede 
değiştirilemeyeceğini söylüyor.

Bununla birlikte en son otomasyon 
sistemleri, işler ve çalışanlar 
üzerindeki etkilerine dair 
soruları da gündeme getiriyor. 
Önceki otomasyon dalgaları, 
araştırmacılara ne beklemeleri 
gerektiği konusunda daha fazla 
veri sağladı. Otomasyonun 
firma düzeyindeki etkisini ilk 
kez analiz eden yakın tarihli bir 
araştırma, robotları sektörlerinde 
diğerlerinden önce benimseyen 
şirketlerin daha rekabetçi 
hale geldiğini ve daha fazla 
büyüdüğünü, bunun da daha fazla 
eleman çalıştırmalarına neden 
olduğunu ortaya koydu. Gazetenin 
yazarlarından Lynn Wu, “İş kayıpları 
genellikle robotları benimsemeyen 
şirketlerden geliyor. Rekabet 
güçlerini kaybediyorlar ve ardından 
çalışanlarını işten çıkarıyorlar.” dedi.

Amazon ve FedEx örneklerinde 
görüldüğü gibi, yeni nesil robotlar 
depolarda yaygınlaştıkça insanlar 
için de yeni işler türeyecek. 
Paketlemek, ürün toplamak gibi 
roller yer değiştirecek ve robotların 
bakımı, denetlenmesi, genişletilmiş 
lojistik ve teslimat gerektiren daha 
fazla siparişin operasyon yönetimi 
gibi görevler ortaya çıkacak. Başka 
bir deyişle, orta vasıflı iş gücü, 
düşük ve yüksek vasıflı işler lehine 
ortadan kalkacak.

Ancak uzmanlar, otomasyon 
trendini durdurmaya çalışmak 
yerine şirketlerin, çalışanların yeni 
beceriler kazanmalarına yardımcı 
olarak ve kariyer gelişimleri için 
yeni fırsatlar yaratarak geçişi 
kolaylaştırmaya odaklanmanın 
daha iyi olduğunu söylüyor. 
Michael Chui, “Yaşlanma nedeniyle 
dünyada iş gücünün küçüldüğü 
birçok ülke var. Ekonomik 
büyümenin yarısı, son 50 yılda 
çalışan insanlardan geldi ve bu 
ortadan kalkacak. Dolayısıyla 
üretkenliği artırmak için gerçek 
anlamda bir zorunluluk var ve 
bu teknolojiler buna yardımcı 
olabilir. Ayrıca, çalışanların da bu 
teknolojilerden faydalandıklarından 
emin olmamız gerekiyor.” diyor.
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Fashion Revolution’ın 2021 
Şeffaflık Endeksi’ne göre, dünyanın 
en büyük 250 moda şirketinin 
hiçbiri tedarik zincirlerinin gerçek 
etkisi konusunda tamamen şeffaf 
değil. Bu, kısmen karmaşık tedarik 
zincirlerinde verilerin toplanması 
ve doğrulanmasındaki zorluklardan 
ve birçok işletmenin bunları 
paylaşmaya açık olmamasından 
kaynaklanıyor.

“Sürdürülebilir Tedarik Zinciri 
Optimizasyonu” olarak adlandırılan 
proje ise teknoloji devi IBM, 
UKFT (UK Fashion and Textile 
Association), Tech Data ile yeni 
tekstil ve dijital teknolojilerin 
dağıtımını hızlandırmayı amaçlayan 
Future Fashion Factory tarafından 
ortaklaşa yürütülüyor. Projeye 

katılan perakendeciler ve markalar 
arasında COS markasıyla N Brown, 
New Look, Next ve H&M Group 
bulunuyor. İplik üreticisi Laxtons da 
ilk pilot uygulamada yer alıyor.

Plan kapsamında perakendeciler, 
tedarik zincirinin her aşamasında 
malzemeler ve ürünler hakkında 
doğru bilgi denetim zinciri 
oluşturmak için blok zinciri, yapay 
zeka ve sensörleri birleştiren 
yeni bir teknoloji platformunu 
deneyecekler. Proje ortakları, 
teknolojinin perakendecilere ve 
markalara, tedarik zincirlerinin 
çevresel etkileri ile çalışanların 
durumları hakkında daha odaklı 
müdahaleler geliştirmelerini 
sağlamasını umuyor. Elde edilen 
bu bilgiler, ürün üzerindeki 

etiketler veya perakendecinin web 
siteleri üzerinden tüketicilere de 
iletilebilecek.

Bazı tahminlere göre, moda 
şirketlerinin her yıl tedarik ettiği 
tekstillerin yüzde 15’i daha 
tüketiciye ulaşmadan israf ediliyor. 
Bu uygulamanın da markaların 
ve perakendecilerin potansiyel 
aksaklıkları daha erken tespit 
etmeleri, üretim süreçlerini 
sözleşmelere ve projeksiyonlara 
kıyasla gerçek zamanlı olarak 
daha iyi izlemeleri ve böylece aşırı 
tedariki azaltma fırsatlarına olanak 
sağlaması hedefleniyor.

UKRI (UK Research & Innovation) 
tarafından 1,4 milyon sterlinlik 
finansman alan proje 9 ay sürecek.

H&M Group, New Look ve Next gibi perakendeciler, tedarik zinciri 
şeffaflığını iyileştirmek ve çevresel sürdürülebilirlik ile verimlilikte 
iyileştirmeler sağlamak için yeni bir pilot programa katıldı.

blockchain destekli 
tedarik zinciri ortaklığı

Moda devlerinden
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Ceres Tag fikrinin hayvanlara ve 
tarım endüstrisinin geleceğine olan 
tutkusundan doğduğunu belirten 
Ceres Tag Kurucusu ve CEO’su 
David Smith, tarım sektöründe 
verilerin yetersiz kullanımı hakkında 
bir şeyler yapmak istemesi 
ile fikrin oluştuğunu söyledi. 
David Smith, spesifik olarak 
“inekler nerede, kaç taneler ve 
ne durumdalar?” gibi çözülmesi 
gereken sorunlara odaklandı. 
Sonuç olarak, hayvanlara iliştirilmiş 
küpeleri kullanan ve birkaç dakika 
içinde küpeden uydu aracılığıyla 
doğrudan yer istasyonlarına, bulut 
aracılığıyla da tekrar çiftçiye veri 
gönderen bir çözüm ortaya çıktı. 
Smith, çiftçilerin bu bilgiyi yalnızca 
çiftlik içi çözümler için değil, aynı 
zamanda finans ve sigorta gibi 
şeyler için de kullanabileceğini 
ifade etti.

Ceres Tag çözümünün çalışması 
için düşük Dünya yörüngeli uydu 
takımyıldızı gerekiyor. Uydudan 
yer istasyonuna giden verilerde, 
IoT veritabanında depolanmadan 
önce bir veri alma ve ayrıştırma 
işlemi gerçekleşiyor. Fakat IoT 
sensörlerini kırsal bir ortamda 
hayvanlara yerleştirmek son derece 
zor. Cihazların güvenli bir şekilde 
uygulanmasından hayvanlara, 
çok az veya hiç iletişim altyapısı 
olmayan konumlarla ilgili güç ve 
bağlantı sorunlarına kadar bir dizi 
sorunun ele alınması gerekiyordu. 
Ceres Tag Veri Platformu Yöneticisi 
Heidi Perrett, bu sorunu benzersiz 
pil yapıları ile çözdüklerini söylüyor: 
“Veri aktarım hızını korurken 
pilimizden ve güneş panelimizden 
en iyi şekilde yararlanmamızı 
sağlamak için bazı akıllı güç 
yönetimimiz ve kapsamlı bir API 

kurulumumuz var. API’mizde bazı 
erişim sorunlarını gidermemiz 
gerektiğini gördük ve bu sorunu 
çözdük.”

Küpe tasarımının, hayvanın 
sağlığını ve uzun vadeli etkisini 
takip etmek için sürece CSIRO’yu 
(Commonwealth Bilimsel ve 
Endüstriyel Araştırma Kurumu) da 
dahil eden Ceres Tag, geliştirme 
aşamasında olan başka ürünlere 
de sahip olup, erişimini yalnızca 
çiftlik hayvanları için değil, yaban 
hayatı ve evcil hayvanlar gibi 
alanlara da genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin CEO’su Smith, “Sahip 
olduğumuz varlıklarla dünyayı 
gerçekten 10 milyar insanla 
besleyeceksek, bunu yapmamızın 
tek yolu; teknolojiyi daha fazla 
benimsemeye başlamamızdır.” diyor.

Ceres Tag adlı bir girişim bulut teknolojisini Avustralya’nın kırsal 
bölgelerine yaymak için uydu teknolojisini kullanan bir hayvan izleme 
platformu geliştirdi.

IoT cihazlarına dönüşüyor
Avustralya’daki büyükbaş küpeleri



EYLÜL 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

KÖŞE OFİS

57 

Yeni nesil bulut 
hizmeti ve üstün 
altyapısı ile 
lifebox business, 
bilgiyi saklama 
ve bilgiye ulaşım 
hızını artırarak 
çalışanların ister 
ofis, ister evden 
bilgiye ulaşımını 
kolaylaştırıyor. 
Maksimum 
seviyede güvenlik 
sağlayan Turkcell 
Veri Merkezi 
ile de verilerin 
kaybolmasının 
önüne geçiliyor

Günümüzde rekabette var 
olmaya devam edebilmek 
için hız, verimlilik, zaman ve 
maliyet tasarrufu gibi konular 
tüm işletmelerin gündeminde. 
Özellikle pandemi ile birlikte 
çalışma dosyalarının güvenle 
saklanabilmesi, her yerden 
kolayca ulaşılması ve 
çalışmalarımızı iş ortaklarımızla 
paylaşım gereksinimi oldukça 
arttı. Aynı zamanda saklanan bu 
dosyalar kurum verisi içerdiği 
için ilgili işlemlerin güven ve 
gizlilikle yapılması oldukça kritik. 
Bulut bilişim teknolojileri ise tam 
bu noktada tüm ihtiyaca cevap 
vererek işimizi bir adım öteye 
taşımamıza yardımcı oluyor.

Turkcell olarak, teknoloji 
konusundaki tecrübemiz 
ile işletmelerin hayatlarını 
kolaylaştıran bir çözüm ortağı 
olarak yeni bulut bilişim 
servisimiz lifebox business’ı 
kullanıma sunduk. Üstelik 
lifebox business ile tüm veriler 
Turkcell Veri Merkezi’nde yüksek 
güvenlikle ve yedekli olarak 
saklanırken yasal mevzuatlara 
uyumlu olarak Türkiye’nin verisi 
Türkiye’de kalıyor.

lifebox business, sunduğu yeni 
nesil bulut hizmeti ve üstün 
altyapısı ile bilgiyi saklama ve 
bilgiye ulaşım hızınızı artırıyor. 
Web ve mobil uygulama 
desteği ile çalışanların ister 
ofis, ister evden hatta dünyanın 
bir ucundan bilgiye ulaşımını 
kolaylaştırıyor. Çoğu işletmenin 
uzaktan çalışmayı tercih ettiği 
bu dönemde ofis bağımlılığını 

kaldırarak ekiplerin aynı anda 
sunum hazırlamasına, finansal 
tabloları güncellemesinden 
lansman videosunu izleyip 
yorumlayabilmesine kadar pek 
çok sektör ve iş koluna fayda 
sağlıyor. Gerektiğinde kurum 
içi ya da kurum dışındaki 
paydaşlarla dosyalarınızı 
kolaylıkla paylaşmanızı sağlıyor. 
Hatta büyük boyutlu dosya 
paylaşım desteği ile özellikle 
medya şirketlerinin hayatını 
kolaylaştırıyor.

lifebox business’da veri ve dosya 
yönetimi ile yetki yönetimi de 
çok kolay bir şekilde yapılıyor. 
Dosyaların çeşitli biçimlerde 
kategorize edilebilmesi gibi 
erişime sahip olacak kişiler de 
ekiplerine ya da sorumluluklarına 
göre gruplandırılabiliyor. Böylece 
mekan ve zamandan bağımsız 
olarak hem ekiplerin hem de 
işletmenin verimliliğini artırmada 
büyük rol oynuyor.

Sezer Yeşiltaş 

İşte kolaylık, veride 
güvenlik!
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Tabi hemen akıllara tüm bu 
işlemleri yaparken verilerimiz 
ne kadar güvende sorusu 
geliyor. Özellikle kurumlara 
ait önemli bilgilerin saklandığı 
bir platform söz konusu 
olduğunda, bu çok haklı bir 
soru. Tam da bu noktada 
lifebox business, yılların 
teknoloji tecrübesi ile olası 
tehditlere karşı maksimum 
seviyede güvenlik sağlayan 
Turkcell Veri Merkezi ile bir 
adım öne çıkıyor. Peki kurum 
geçmişi buluttan uçar mı? 
lifebox business ile verilerin 
yedekli olarak birden fazla 
bölgede saklanması sayesinde 
verilerinizin kaybolmasının 

önüne geçiliyor. Ayrıca tüm 
işlemlerin loglanması ve kurum 
yetkililerine sunduğu gelişmiş 
raporlama ekranı ile kimin 
ne işlem yaptığının kolaylıkla 
takip edilerek raporlanmasına 
olanak tanıyor.

lifebox business, bulut altyapı 
ve sunucuların yatırım ve 
bakım maliyetlerinin dışında 
çalışanların cihaz yatırımlarıyla 
ilgili de tasarruf sağlıyor. 
Verilerin lifebox business’da 
yedeklenmesi ile depolama 
kapasitesi düşük cihazlar 
için de çözüm sunduğu gibi, 
cihaz değişimlerinde ek 
yedekleme ürünü ihtiyacınızı 

da minimuma indiriyor.
Zaman ve maliyet tasarrufu, 
artan verimlilik, yüksek 
güvenlik önlemleri ve yasal 
mevzuatlara uyumluluğu 
kapsayan hizmetlere 
sahip olurken bu konuda 
uzmanlaşmış bir ekibin 
desteğine her zaman 
ulaşabilme güvencesiyle, 
işletmeler şimdiden lifebox 
business’ı tercih etmeye 
başladı. Yakında gelecek 
birçok yeni özellik ile kurumsal 
müşterilerimizin hayatını 
daha da kolaylaştırmak 
için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.
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Müşteriler için 
çok önemli 
hale gelen hız 
ihtiyacı ile çıkan 
yeni özellikler, 
şirketlerin 
rekabeti için 
önemli bir avantaj 
haline geldi. Bu 
yazımızda da 
hızınızı önemli 
derecede 
etkileyen, aynı 
zamanda müşteri 
ve çalışan 
deneyimine 
ciddi katkısı olan 
3 dijitalleşme 
alanını biraz daha 
detaylı inceliyoruz.

Haziran sayısındaki yazımızda, 
yeni dünya ihtiyaçlarını çok iyi 
tespit eden, bu anlamda müşteri 
ve çalışan deneyimini odağına 
alan şirketlerin aslında çok 
önemli bir ihtiyacı çözdüğünden 
bahsetmiştik. Yazı dizimizin ikinci 
kısmında ise daha akıllı kurum 
haline gelmek isteyen şirketlere 
dijitalleşme ve uçtan uca yönetim 
konularında söz edeceğiz...

Daha iyi deneyimin en önemli 
etkeni: HIZ
Sektör bağımsız tüm şirketlerdeki 
liderlerin sürekli olarak şu soru 
sorması gerekiyor: Rekabette 
olmak ve öne geçmek için 
yeterince hızlı mıyım? Sektörü 
domine etmiş firmaların çoğu 
zaman karşılarına çıkan önemli 
handikaplardan biri, bu durumun 
mevcut pratiklerle devam edeceği 
beklentisidir.

Müşteriler için çok önemli hale 
gelen hız ihtiyacı ile çıkan yeni 
özellikler, rekabet için önemli bir 
avantaj haline geldi. Bu değişime 
hazır ve gereken adımları 
attıysanız, gerçekten vizyoner 
bakış açısına sahip liderler ile 
yönetilen, sektördeki değişimlere 
hazır ve her zaman reaksiyon 
gösterebilen kültüre sahip bir 
kurumsunuz. Hızınızı önemli 
derecede etkileyen, aynı zamanda 
müşteri ve çalışan deneyimine 
ciddi katkısı olan 3 dijitalleşme 
alanını biraz daha detaylı 
inceleyelim:

İş Gücünün Dijitalleşmesi ve 
Dijital Kanallardan Yönetimi: 
Dijitalleşen yeni dünyada, 
her firmanın mevcut iş gücü 
özellikle müşteri memnuniyeti 
ve deneyimi için çok daha kritik 
hale geldi. Bu kritik alanda çoğu 
firma müşterilerini mümkün 
olduğu kadar sıkı ve anlık takip 
ederek, onlardaki değişimlere 
reaksiyon göstermek istiyor. 
Yeni dijital dünyamızda artık 
müşterilerin hangi mecralarda 
ve kanallarda olduğunu, neler 
yaptığını takip etmek çok daha 
karmaşık. Müşterilere sosyal 
medya kanalları, tüketici blogları, 
popüler haber kanalları, ürün 
değerlendirme siteleri ve benzeri 
dijital kanallarda aktif oldukları 
zamanlarda anlık ulaşmak; e-mail, 
sms gibi geleneksel kanalların 
önemini yitirmesiyle artık daha da 
önemli. 

Bu tür takip mekanizmaları, 
dijital takip denilen Çoklu Kanal 
Takip Yönetimi (Omni Channel 
Management) uygulamaları ile 
çok daha efektif yapılabiliyor. 
Bu tür uygulamalar üzerinden 
müşterileri anlık takip ederek, 
müşteri davranışlarına göre 
anlık aksiyon almak da bu 
tür uygulamalarla beraber 
yapılması gereken en önemli 
aktivitelerden bir tanesi. Eğer 
bir müşteriniz bir kanalda bir 
ürüne özel araştırma, yorum 
ve benzeri satın alma davranışı 
belirtisi gösteren hareketlerde 

Süha Bayraktar

Dijital Dönüşüm ile Akıllı 
Kurumlara Dönüşen ve 
Farklılaşan “Yeni Dünya” 
Şirketleri II
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bulunuyorsa, yapmanız gereken 
şey en hızlı aksiyonu almaktır. 
Eğer bu aksiyonun otomatik 
alınması gerekiyorsa veya 
fiziksel müşteri temsilcisi 
tarafından ulaşılması elzem ise 
iş gücünüzün ve şirketinizin 
mutlaka dijital olarak anlık 
reaksiyon verebilen uygulamalar 
ile donatılması gerekiyor. Bu 
tür uygulamalar aslında size bu 
yazımızın konusu olan çağımızın 
en önemli özelliği olan “hız”ı 
sağlıyor.

İş gücünün dijitalleşmesi içinse 
çok önemli iş uygulamaları olan 
Müşteri İlişki Yönetimi (CRM) 
ve Kurumsal Kaynak Yönetimi 
(ERP)’nin bu tür yazılımlarla 
tam entegre olması ve uçtan 
uca çalışması çok değerli. Bu 
tür entegrasyonlarda diğer 
önemli bir konu ise, bu tür iş 
süreçlerinin tam dijitalleşmesi 
ve uçtan uca yönetimi.

İç Süreçlerin Dijitalleşmesi ve 
Uçtan Uca Yönetimi: Şirketlerde 
iç süreçlerin dijital olması ve 
uçtan uca tam entegre yönetim 
için bu kapsamda iki önemli 
uygulama kritik hale geliyor;
● Robotik Süreç Otomasyonu 
(RPA): Hız için önemli 
faktörlerden bir tanesi otomatik 
olarak karar alma ve uygulama 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Otomasyon detaylı olarak 
düşünüldüğünde, insan faktörü 
olmadan, bir gecikmeye yol 
açmadan aksiyon almak yine 
yazımızın konusu olan hız için 
çok değerli bir faktör.
● İş Süreci Yönetimi 
(BPM): Değişen dünya ile 
iş süreçlerimiz de çok hızlı 
değişiyor. İş süreçlerini bir 
seferlik dizayn ediyor ve bu 
süreçlerin sizi uzun süre ayakta 

tutabileceğini düşünüyorsanız, 
bu alışkanlığınızdan acil olarak 
vazgeçmelisiniz. Özellikle iş 
uygulamalarınızla entegre 
çalışan bir BPM yazılımın esnek 
ve yeni süreçleri dizayn edecek 
şekilde seçilmesi, dikkat 
edilmesi gereken konulardan 
bir tanesi.

Bu tür uygulamaları seçerken, 
iş gücünüzün bu uygulamalar 
ile entegre, dijital çalışması 
ve mobil olarak bu süreçlere 
erişebilmesi gerekir. Tüm bu 
kritik konuları ajandanızda 
bulunması ve hayata geçirilmesi 
gereken konular olarak 
düşündüğünüzde, müşteri ve 
çalışan deneyimi için de çok 
faydalı olacak. Bu sayede hayal 
ettiğiniz “hız”a her zaman sahip 
olabileceksiniz.

Bu kapsamda tedarik zinciri de 
hızın ve müşteri memnuniyetinin 
son tamamlayıcısı ve kritik bir 
noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Tedarik Zincirinin Uçtan Uca 
Entegrasyonu ve Otomasyonu: 
Tedarik zinciri, çoğu firma 
tarafından bir ürünün 
tedariği olarak anlaşılsa 
da aslında çok daha geniş 
kapsamlı bir süreç. Uçtan uca 
tedarik zinciri temel olarak; 
hammaddenin elde edilmesi, 
üretim planlaması, üretimin 
gerçekleştirilmesi, satış 
kanallarına sağlanması, tüm 
bu süreçlerin lojistik yönetimi, 
satış kanalları ihtiyaçlarının 
anlık takibi, müşteri ürün 
deneyimi geri dönüşleri gibi 
konuları kapsıyor. İşte tüm bu 
kapsamlar düşünüldüğünde, 
özellikle çok detaylı ve uçtan 
uca bir süreç dizaynı çok 
elzem hale geliyor.

Mümkün olduğu kadar 
bahsettiğimiz tüm süreçleri 
tek elden yönetebilecek bir 
Kurumsal Kaynak Planlaması 
(ERP) uygulaması, yine 
üzerinde zaman harcamanız 
gereken konulardan bir tanesi. 
Her ne kadar kaliteli ve iyi 
bir ürün üretirseniz üretin, 
müşteri deneyiminde çok iyi 
bir noktaya gelseniz dahi bu 
sürecin sorunsuz, hızlı çalışması 
ve aksamaması, işinizin 
devamlılığı için önemli bir hale 
geliyor. Sadece hammaddenin 
tedariği bile sorun yaşadığınız 
konulardan biri haline geliyorsa, 
müşterilerde ve rekabet 
ortamında beklenen etkiyi 
yaratmanızı ciddi şekilde 
etkileyecektir. 

Turkcell Dijital İş Servisleri 
olarak farklı endüstrilerde, 
sektöre özel, şirketinizin, 
sektörünüzün gerektirdiği 
rekabeti sağlamak için 
çözüm, hizmetler ve 
servisler sağlıyoruz. Temel 
amacımız; Türkiye’de gelişen 
sektörlere hizmet sunmak ve 
müşterilerimizi rekabette öne 
çıkarmak ve farklılaştırmak. 
Bu konularda uzman sektörel 
danışman kadromuz ile 
mevcut iş süreçlerinizi ve 
iş gücünüzün dijitalleşme 
durumunu inceleyerek, size 
doğru çözümleri oluşturuyor ve 
bu çözümleri, projeleri sizinle 
beraber hayata geçiriyoruz. 
Yeni dönemde farklılaşmak ve 
daha akıllı kurum haline gelmeyi 
planlıyorsanız, bir sonraki 
bölümlerde bahsedeceğimiz 
sektörlere özel uygulamalar yazı 
dizimizi takip edin, kurduğunuz 
hayalleri birlikte hayata 
geçirelim.
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