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Gartner, genel bulut hizmetlerine yönelik dünya çapındaki son kullanıcı
yatırımlarının 2022’de %20,4 artarak toplam 494,7 milyar dolara
ulaşmasını bekliyor.
Bulut bilişim, günümüzün dijital
organizasyonlarını yöneten güç
merkezidir. CIO’lar da dijital
dönüşüm yolculuklarında istenen
iş ve teknoloji sonuçlarını elde
etmek için genel bulut sağlayıcısı
seçerken daha dikkatli davranıyor.
Gartner’ın son tahminine göre,
bulut hizmetlerine yönelik
yatırımların 2023 yılında yaklaşık
600 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Hizmet olarak altyapının
(IaaS) 2022’de %30,6 ile en yüksek
son kullanıcı yatırım büyümesini
yaşayacağı, bunu da %26,6 ile
hizmet olarak masaüstü (DaaS) ve
%26,1 ile hizmet olarak platformun
(PaaS) izleyeceği tahmin ediliyor.
Gartner, hibrit çalışmanın yeni
gerçekliğinin kuruluşları masaüstü
bilgisayarlar ve diğer fiziksel ofis
içi araçlar gibi geleneksel istemci
bilgi işlem çözümleriyle iş gücünü
güçlendirdiğini ve bunun 2022’de
yatırımları 2,6 milyar dolara çıkaran
3
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DaaS’a yönlendirmeye teşvik
ettiğini söylüyor. Son kullanıcıların
bulutta yerel yeteneklere yönelik
talebi ise PaaS’in 109,6 milyar
dolara ulaşmasını sağlıyor.
Konteynerleştirme, hizmet olarak
veritabanı platformu (dbPaaS),
yapay zeka ve makine öğrenimi
gibi bulutta yerel yetenekler,
IaaS veya hizmet olarak ağ gibi
metalaştırılmış bilgi işlemden daha
zengin özellikler içeriyor. Bu da
yatırım büyümesini hızlandırıyor.
Bu odakta, SaaS’ın 2022’de 176,6
milyar dolara ulaşacağı tahmin
edilen en büyük genel bulut
hizmetleri pazar segmenti olmaya
devam ettiğini söyleyen Gartner,
işletmelerin SaaS ile pazara birden
fazla yol kat etmesi nedeniyle bu
segmentte istikrarlı bir hız bekliyor.
Bulut bilişimde hiper ölçekli sınır
bilişim ve güvenli erişim hizmeti
gibi gelişen teknolojiler, bitişik

pazarları alt üst ediyor ve yeni ürün
kategorileri oluşturarak genel bulut
sağlayıcıları için ek gelir akışları
yaratıyor. Gartner, çekirdek bulut
hizmetlerinin olgunlaşmasıyla
yönlendirilen farklılaşma odağının,
kademeli olarak dijital işletmeleri
ve işletmelerdeki operasyonları
doğrudan değiştirebilecek
yeteneklere doğru kaydığını
belirtiyor. Genel bulut hizmetlerinin
bütünleyici hale geldiğini söyleyen
analist firma, sağlayıcıların artık
sürdürülebilirlik ve veri egemenliği
gibi sosyal ve politik zorlukları ele
almak zorunda kaldığını da ekliyor.
Özetle, bulutu bir son durumdan
ziyade kolaylaştırıcı olarak gören
BT liderlerinin dijital dönüşüm
yolculuklarında en başarılı
olacaklarını söyleyen Gartner,
bulutu diğer bitişik ve gelişmekte
olan teknolojilerle birleştiren
kuruluşların daha da iyi sonuçlar
elde edeceğini dile getiriyor.

GÜNCEL

BT ekipleri
esnek ve hibrit çalışma talep ediyor
Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri, özellikle KOBİ’lerin doğru araçlara
ve kaynaklara sahip olmadığı durumlarda BT birimleri için genellikle
karmaşıklıklara yol açıyor.
Günümüz çalışanları, iş
verenlerinden daha fazla esneklik
bekliyor ve bunun faydaları
ölçülebilir bir nitelik taşıyor. Ancak
BT ekiplerinin, artan ve karmaşık
iş yükünü dengelerken esnek
çalışma taleplerini karşılamak için
ihtiyaç duydukları araçları yeniden
değerlendirmeleri gerekiyor.
Mevcut esnek çalışma ortamını ve
bunun planlama ve karar verme
sürecini nasıl etkilediğini analiz
eden yeni bir çalışma, hibrit ve
uzaktan çalışma modellerinin
şirket kültürü üzerinde daha
fazla üretkenliğe ve olumlu
etkilere yol açabileceğini, ancak
özellikle KOBİ’lerin doğru araçlara
4
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ve kaynaklara sahip olmadığı
durumlarda BT için genellikle
karmaşıklıklara yol açabileceğini
gösteriyor.
Katılımcıların %76’sı, esnek çalışma
modellerinin benimsenmesi
nedeniyle BT çalışanlarının iş
yükünün arttığını ve %43’ü BT
işlerinin daha zor hale geldiğini
dile getiriyor. Uzaktan çalışmayı
mümkün kılan araçları hızla
benimsedikten iki yıl sonra,
işletmeler artık bu araçlar ve
konsolide edebilecekleri alanlarda
hizmet tekrarlarını değerlendiriyor.
Çalışma ise şirketlerin %95’inin
araçlarını 2022’de konsolide

etmeyi planladığını ve birçoğunun
halihazırda değerlendirme
sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.
Bir diğer önemli bulgu, liderlerin
işletmelerinin etkin bir şekilde
çalışmasını sağlamak için BT
ihtiyaçlarına her zamankinden
daha fazla öncelik vermesi.
Yazılım satın almada üst düzey
liderliğin katılımı, pandeminin
başlangıcından bu yana %75
arttı. Son iki yılda ise talepler
BT bütçelerinin hızla artmasına
neden oldu. Ancak, özellikle
KOBİ’ler için bu bütçe artışları
devam edemez ve işletmelerin
teknoloji yığınlarını optimize

GÜNCEL

etmesi gerekir. Araştırmacılar,
şirketlerinin her yerden başarılı bir
şekilde çalışabilmesini sağlamak
adına liderliğin daha verimli olması
ve liderlerin etkili BT ekipleri
oluşturmak için daha fazla zaman
ve enerji ayırmaya devam etmesi
gerektiğini belirtiyor.
Çalışmada öne çıkan diğer önemli
bulgular ise şöyle:
Çalışanlar hibrit çalışma talep
ediyor: Personel değişim
oranı, hibrit bir modelde (%22),
tamamen uzaktan çalışma
modellerine (%43) ve ofisten
çalışma modellerine (%44) göre
önemli ölçüde daha düşük.
Hibrit, daha fazla üretkenlik
demek: Katılımcıların %78’si
hibrit/uzaktan çalışmayı çalışan
5

HAZİRAN 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

üretkenliğini olumlu etkilediğini
ve %77’si şirket kültürü üzerinde
çok olumlu bir etkisi olduğunu
düşünüyor.
Esneklik anahtar: Tamamen
uzaktan çalışma politikasına sahip
üst yönetimin %16’sı hibrit bir
modele geçmeyi, ofisten çalışma
politikasına sahip liderlerin %23’ü
ise hibrit veya tamamen uzak bir
modeli tercih ediyor.
Ofis içi gereksinimler gerekli
değil: Ofiste kaç gün çalışılması
gerektiği (haftada ortalama 2,7
gün) konusunda yönergeleri olan
hibrit şirketlerin çoğunluğu (%78),
ofiste zorunlu günleri olmayanlar
(haftada 2,5 gün) ile hemen
hemen aynı düzeyde performans
elde ediyor.

BT’nin çalışmasını sağlamak:
2021’de 2020’ye kıyasla BT
departmanının iş yükü %76 arttı
ve bunun ana nedenleri; esnek
çalışmayla ilgili daha fazla zorluk
(%49), gerçekleştirilecek daha fazla
görev (%44), artan baskı (%41),
yanlış araçlar (%31) ve yazılımın
düşük performans göstermesi
olarak belirlendi.
Çalışmaya göre küçük ve
orta ölçekli işletmeler, hibrit
ve uzaktan çalışma dünyası
için basit, ölçeklenebilir ve
ulaşılabilir bir çözümden yoksun
ancak veriler şunu gösteriyor
ki; işletmeler, kuruluşlarının
her yerden verimli bir şekilde
çalışmasını sağlamak için doğru
insanlar ve araçlar olmadan
çalışamaz.

GÜNCEL

CIO’lar dijital dönüşüm ve
paydaş ilişkilerinde kritik rolde
CIO rolünün nasıl geliştiğini ortaya koyan Lenovo’nun yeni bir çalışması,
büyüyen sorumluluk alanlarına ve C-Suite’deki artan etkiye ışık tutuyor.
Teknolojinin bugün kurumsal
stratejiyi, finansı, inovasyonu,
operasyonları ve yeteneği birbirine
bağlayan sinir sistemi olduğunu
belirten Lenovo, CIO’ların da bu
uyumu sağlamak ve yürütmeyi
desteklemek için kuruluş
genelindeki kilit paydaşlarla
bağlantı kurmakla giderek
daha fazla görevlendirildiğini
söylüyor. BT’nin bir işletmenin her
yönünü kuşatmasıyla, CIO’lar da
kuruluşlarının güncel kalabilmek
için dijital dönüşüme yatırım
yapmaya devam etmesi gerektiğine
inanıyor.
Lenovo’nun bu kapsamda 500’den
fazla CIO ile yaptığı küresel bir
anket çalışması ise şu sonuçları
ortaya koyuyor:

CIO rolü teknolojinin
ötesine geçti

Ankete katılan neredeyse tüm
6
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CIO’lar, rollerinin son birkaç
yılda geliştiğine, genişlediğine
ve teknolojinin çok ötesine
geçen iş kararları vermede etkin
olduğuna inanıyor. 10 CIO’dan
9’u, rollerinin ve sorumluluklarının
veri analitiği ve iş raporlaması
(%56), sürdürülebilirlik/ESG (%45),
DE&I (%42), İK/ yetenek kazanımı
(%39) ve satış/pazarlama (%32)
gibi geleneksel olmayan alanlar
da dahil olmak üzere, teknolojinin
ötesine geçtiğini söylüyor. %82’si
yapay zeka ve otomasyonun artan
kullanımından küresel, uzak bir iş
gücünde yetenek kazanımına kadar
çok çeşitli benzersiz zorluklarla
karşı karşıya kaldıkları için CIO
rolünün sadece iki yıl öncesine
kıyasla daha zorlu hale geldiğini de
belirtiyor.
Çalışma, CIO’ların veri gizliliği/
güvenliği (%66), siber güvenlik/
fidye yazılımı (%66), teknolojik

değişime ayak uydurma (%65),
yeni teknolojiyi benimseme/
dağıtma (%60) ve bölünmüş BT
satıcı ekosistemlerini yönetme
(%61) ile ilgili zorlukları çözmenin
en zor olduğunu söylüyor. CIO’ların
çoğu ayrıca, organizasyondaki
rollerinin etkisinin arttığına inanıyor.
Şirketlerinin genel serveti üzerinde
diğer C-Suite pozisyonlarından
daha büyük bir etkiye sahip
olduklarını söyleyen CIO’ların %88’i,
CIO görevinin kuruluşun devam
eden operasyonunun en kritik
bileşeni olduğu konusunda da
hemfikir.
Katılımcılar, CIO rolü genişleyip
geliştikçe teknoloji tedarikçilerinin,
şirketlerinin genel başarısında
paha biçilmez bir rol oynadığını
da söylüyor. Lenovo ise bunun,
teknolojinin yalnızca bir maliyet
verimliliği kaynağı değil, işin kritik
bir bileşeni olarak rolüne değiniyor.

GÜNCEL

Türkiye’nin patent şampiyonu
Turkcell oldu
Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji şirketi, 2021 yılında
toplam 565 patent başvurusu yaparak dijital ekonomideki rolünü güçlendirdi.
Türkiye’de son yıllarda dijital
dönüşüm süreci ve inovasyon
alanında verilen teşviklerin de
katkısıyla Türk Patent ve Marka
Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan
başvurularda artış yaşandı. Avrupa
genelinde de en fazla marka
başvurusu yapan ülkelerin başında
gelen Türkiye’de, 2021 yılında
8.400’ü aşkın patent başvurusu
gerçekleştirildi. Türkiye’de dijital
dönüşümün öncüsü Turkcell,
yenilikçi iş anlayışıyla inovasyon
alanındaki liderliğini 2021 yılında
da sürdürdü. Turkcell’in bilgi ve
iletişim teknolojileri alanındaki
Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Turkcell
Teknoloji şirketi, geçtiğimiz
yıl toplam 565 ulusal patent
başvurusu yaparak ulusal başvuru
sayısında yine Türkiye’nin patent
şampiyonu oldu.

ürün ve servislerimizin her biri,
başarılı Ar-Ge faaliyetlerimizin
sonucunda ortaya çıkıp hayata
geçmeye devam ediyor.” dedi.

Murat Erkan: “Fikri haklar,
üretilen çıktıların ekonomik
değere dönüşmesinde kritik
rol oynuyor”

Salgın sürecine rağmen 2021
yılında da Ar-Ge çalışmalarını
hız kesmeden sürdürdüklerini
belirten Murat Erkan, “Önceki
yıldaki patent şampiyonluğumuzu
geçen yıla taşıyarak toplam
565 patent başvurusunda
bulunduk ve ülkemizde insanların
hayatına değer katan yenilikçi
teknolojilerin üretiminde öncü
rolümüzü devam ettirdik. Salgın
nedeniyle faaliyetlerin uzaktan
yönetildiği geçtiğimiz yılda,
Turkcell çalışanları ve ekosistem
ile gerçekleştirdiğimiz patent
eğitimleri ve 100’ün üzerinde
ürün/servis odaklı Patent
Hackathon etkinlikleri sonucunda
1.200’ün üzerinde buluş ürettik
ve bunlar önceki yılın da üzerinde
bir patent başvurusuna dönüştü.”
diye konuştu.

Dünyanın ilk dijital operatörü
olarak tüm ürün ve hizmetlerde
yoğun Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini
vurgulayan Turkcell Genel Müdürü
Murat Erkan, “Hızla dijitalleşen
günümüz dünyasında rekabetin
inovasyon ve Ar-Ge odaklı
olmasından dolayı fikri haklar,
rekabette kazandıran faktörlerin
başında yer alıyor ve üretilen
çıktıların ekonomik değere
dönüşmesinde kritik rol oynuyor.
Turkcell markasını global ölçekte
rekabetçi konuma taşıyan yenilikçi

Ar-Ge yatırımlarını her yıl artırarak
devam ettirdiklerini belirten
Genel Müdür Erkan, “Turkcell’in
2021’deki Ar-Ge yatırımı 681
milyon TL’ye ulaştı. Bir yandan
bu alanda yenilikçi fikirlerin
geliştirilmesini sağlarken,
diğer yandan Türkiye’nin
teknoloji alanındaki yerli ve milli
ekosistemine katkı sağlıyoruz. Bu
amaçla başvuru süreçlerimizde
üniversitelerden KOBİ’lere, tüm
ekosistemimizle deneyimlerimizi
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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

paylaşarak ilerlediğimizi de
özellikle vurgulamak isterim. ArGe ve inovasyon stratejilerimizin
odağında yer alan başarılı
performans ve ortaya koydukları
katma değerden dolayı 1.200’ü
aşkın Ar-Ge çalışanımıza teşekkür
ediyorum.” dedi.

Turkcell, son 15 yılda 900’e
yakın tescillenmiş patente
imza attı
2007 yılından bu yana yaptığı
3.200’ün üzerinde ulusal ve
200’ü aşkın uluslararası patent
başvurusunun yanı sıra 900’e
yakın tescillenmiş patentiyle de
sektöründe öncü konumunu
sürdüren Turkcell; 2020 yılında da
557 ulusal patent başvurusu ile
en fazla başvuru yapan şirketler
arasında Türkiye birincisi olmuştu.

VİZYON

Pazarlama
faaliyetleri
artık insanların
duygularına
göre
yapılacak
Artık sadece tanınan
değil, duygusal olarak
bağ kurulabilen
müşteri profiline
doğru gidilmesi
gerektiğine
dikkat çeken
A101 İcra
Kurulu Üyesi
ve CTO’su
Bilal Genç,
“2023 yılı
itibarıyla
pazarlama
faaliyetlerinin
%50’den fazlası
insanların duygusal
durumlarına göre
yapılır hale gelecek.”
dedi.
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VİZYON

Şirketler artık
hedef belirlerken
sadece finansal
bilançolar
değil, dijital
olgunlukları ile
değerlendiriliyorlar
1997 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
bölümünden mezun olan Bilal
Genç, 2008-2011 yılları arasında
Çankaya Üniversitesi’nde Bilgisayar
Mühendisliği, 2011-2013 yılları
arasında ise Bilkent Üniversitesi
MBA programı yüksek lisanslarını
tamamladı. Lisans eğitimi
sonrasında iş hayatına, entegratör
bir şirkette çalışarak başladı.
“1990’lı yıllarda İşbaşı Eğitimi
gerçekten çok çok daha
önemliydi. İTÜ’den almış olduğum
formasyonum sayesinde hızlı
bir biçimde birçok sistem
entegrasyon, yerel ağ ve geniş
alan ağı projelerinde liderlik yapma
fırsatı yakaladım. Hep teknolojiye
yatırım yapılan sektörlerde çalışma
şansına eriştim.” sözleriyle
profesyonel hayatını anlatan
Genç, 1998 yılında Demirbank’da
başladığı finans sektörü bilişim
kariyerini Demirbank’ın HSBC
Bankası’na dönüşümüyle beraber
kurumsallaşma, güvenlik,
uluslararası süreç standartlarına
uyum vb. deneyimlerle 2004
yılına kadar devam ettirdi. Genç,
2004 yılında kamu bankalarının
bilişim şirketi olarak faaliyet
gösteren Fintek A.Ş. şirketinde
sistem ve altyapı yönetiminden
sorumlu yönetici olarak, şirketin
organizasyonel ve teknik
altyapısının olgunlaşmasında kilit
9
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görev aldığı pozisyonunu 2008
yılına kadar sürdürdü. 2008-2014
yılları arasında Türk Telekom’da veri
merkezi, BT operasyon, bulut bilişim,
yönetilebilir hizmetler alanlarında
birçok projeyi tamamlamakla
birlikte, teknoloji organizasyonunun
ve altyapı dönüşümünün
gerçekleştirilmesinde de imza attı.
Türk Telekom’un 300 kişilik BT
Yönetim, Destek, Bulut Hizmetleri,
Yönetilebilir Güvenlik Hizmetleri
Organizasyon’unu kurarak Cloud
Portal’ı Türkiye Telekom sektöründe
ilk uygulayan ekibin liderliğini
ve yöneticiliğini de yapan Genç,
ekibiyle birlikte Türkiye’nin ilk Tier
III sertifikalı veri merkezini hayata
geçirdi. Türk Telekom’da Yönetilebilir
Güvenlik Hizmetlerini başlatarak Türk
Telekom’un son 3 yıldaki müşteri
sayısını ikiye katlamayı da başardılar.

2015 yılına geldiğimizde,
Türkiye’de yatırım yapmaya karar
veren Naspers şirketi tarafından
satın alınan e-ticaret şirketi
Markafoni’de CTO ve İcra Kurulu
Üyesi olarak göreve başlayan Bilal
Genç, dijital perakende dünyasına
geçiş yaptığı bu şirketten, 2016
yılında D&R şirketine Teknolojiden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak transfer oldu. Genç,
“2018 yılına kadar süren D&R
kariyerimde ERP, e-ticaret, CRM
dönüşümlerini içinde barındıran
dijital dönüşüm programını
başarıyla tamamladıktan sonra
CarrefourSA’ya yine bir dijital
dönüşüm görevi ile geçiş
yaptım. CarrefourSA’da teknik
sorumluluğum yanında, e-ticaret ve
CRM’in ticari sorumluluğunu alarak
pandemi döneminde oldukça farklı

VİZYON
bir süreci başarıyla yönettiğimi
düşünüyorum. Şu anda A101 Yeni
Mağazacılık A.Ş. bünyesinde İcra
Kurulu Üyesi ve CTO olarak görev
yapmakla birlikte e-ticaretin ticari
sorumluluğunu da taşımaktayım.”
diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekibimiz bünyesinde 500’e yakın
arkadaşımızla beraber yine bir
dönüşüm programına liderlik
yapmaktayım. İş hayatım boyunca
sadece teknik değil, aynı zamanda
ticari sorumlulukları da taşıyarak
birçok kurumsal, teknik, ticari
dönüşüme katkı sağladım. Şu
anda A101 Organizasyonu’nu
dijital dönüşüm çatısı altında yeni
perakende dünyasına hazır olmak
üzere ekibimle kurguluyoruz.”
Bilal Genç ile dijital dönüşümde
başarı kriterlerini, akıllı
perakende çözümlerini, A101’in
entegrasyonlarını ve yeni nesil
teknolojilere kadar birçok konuyu
detaylı bir şekilde konuştuk...

“İnsan, dijital dönüşümün
merkezinde”
Pandemi ile şirketlerin hızlıca
dijitalleştiğini görüyoruz. Peki
dijitalleşmede başarılı olmanın
şartları neler? Bilal Genç bu
başarının kilit noktalarını anlattı:
“Perakende sektöründe de her
sektörde olduğu gibi internetten
sonraki en büyük dönüşüm
yaşanıyor. Pandemi ile beraber
hepimizde dijital dönüşüm
stratejisi yeniden şekillendi.
Pandemi yıllardır yapılamayan,
stratejilere sayfa sayfa yazılan
dönüşüm hikayelerini bir anda
hayatımıza dahil etti. Hepimizin son
dönemde çok fazla gündemine
aldığı dijital dönüşüm, artık
sadece BT ekiplerinin değil tüm
şirketin hedefi haline geldi çünkü
geçirmiş olduğumuz bu iki yıllık
pandemi dönemi bize verimlilik,
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hız, büyüyebilirlik ve esnekliğin en
önemli hedef olması gerektiğini
gösterdi. Artık şirketler hedef
belirlerken sadece finansal
bilançolar değil, dijital olgunlukları
ile değerlendiriliyorlar. Teknoloji
yöneticileri olarak her projemiz
veya işimize 3 ana açıdan bakarız;
süreç, insan, teknoloji. Pandemi
dönemiyle 4. ana alan unsurumuz
olan veri, bu denkleme eklenmiş
durumda. Bu 4 ana başlıkla ele
alınan dönüşüm projelerinin
başarılı olması kesindir diyebilirim.
Değişime açık ve hızlı çözüm
oluşturabilecek bir ekip kurmak,
değişiklikleri yönetebilecek
insan kaynağına sahip olmak,
köklü değişikliklere açık
stratejileri destekleyebilmek
ve aynı zamanda bütün bu
değişiklikleri gerçekleştirirken

şirket kültürünü göz ardı etmeden
bütünleştirici bir yapı oluşturmayı
çok kıymetli buluyorum. Yol
haritası oluşturulurken, teknolojik
dönüşüm için gerekli olan bütçenin
planlanması, bilgi güvenliğinin
iyileştirilmesi, durum analizinin
doğru çıkartılması ile hedeflerin
belirlenmesi ve dijital yetkinliğin
geliştirilmesi önemli kilometre
taşları.
Dijital dönüşümün merkezi de
herkesin hemfikir olduğunu
düşündüğüm ‘insan’dır. Dijital
dönüşümle ivme kazanan
‘kullanıcı deneyimi’ kavramı, insan
merkezli yaklaşımı odak noktası
haline getirdi. Değişen kullanıcı
taleplerine cevap verebilmek için
büyük veri analizi, yapay zeka,
veri analitiği gibi teknolojileri
veriyi doğru analiz edip doğru

VİZYON

Müşteri
memnuniyetinin
karşılanabilmesi,
akıllı perakende
çözümleriyle
mümkün
yorumlamak için kullanıyoruz.
Verinin doğru kullanımı; kullanıcı
deneyimi memnuniyetinin
artırılması, dönüşüm ve
entegrasyon stratejisi sürecini
beraberinde getirecektir. Dijital
dönüşümün başarılı olabilmesinin
sürdürülebilir bir süreç olarak
işletilmesine bağlı olduğu
kanaatindeyim.
Bundan sonraki dönemde
rekabette daha önde olmak için
stratejileri, pandemi döneminde
hep birlikte gözlemlediğimiz gibi
öncelikli olarak çeviklik, veriye
dayalı iş modelleri oluşturmak
üzerine kurmamız gerektiğini
düşünüyorum. Yani değişen piyasa
koşullarında teknik ve süreç
altyapımızı yeni koşullara en hızlı
adapte olabilir, daha modüler ve
büyüyebilir teknolojilerle birlikte,
teknik ve iş bilgisiyle donatmamız
gerekiyor. Bulut teknolojileri
ve servis yönetimi konuları da
outsourcing rekabette avantaj
sağlayabilecek modellerdir. Bu
dönüşümü gerçekleştiremeyen
şirketler dijital çağda yerini
koruyamaz duruma gelecekler.
Tek cümle ile ifade edersek
dönüşüm; işe faydalı teknolojiye
yapılan yatırımlar ve veriden
sağlanan öngörülerle iş süreçlerini
optimize ediyor, insan odaklı fayda
sağlıyor ve kullanıcı deneyimini
iyileştiriyorsa doğru ve başarılı bir
dijital dönüşüm programıdır.”
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“Süreç zincirini yönetmek
için veriden çokça
faydalanıyoruz”
Akıllı perakende çözümleri tedarik
zinciri yönetiminden ödeme
sistemleri, stok yönetimi ve müşteri
memnuniyetine kadar birçok alanda
avantaj sağlıyor. Bu çözümlerin
sektöre kattığı değeri ve A101’in
kullandığı akıllı çözümleri Genç şu
sözlerle ifade etti:
“Pandeminin etkisi perakende
sektöründe gözle görülür
gelişmeleri beraberinde getirdi.
E-ticaret sektörünün katlanarak
büyümesi 2020-2021 yılı için
karşılaştırıldığında, Türkiye
e-ticaret hacminin 226 milyar
TL’den 381,5 milyar TL’ye
yükseldiği %69’luk bir artış
gözlemledik. Müşteri taleplerinin
karşılanabilmesi de tabi ki akıllı
perakende olarak adlandırdığımız

çözümlerle mümkün. Omnichannel (çoklu kanal) pazarlama
ile online (çevrimiçi) ve offline
(çevrimdışı) varlıkların bütün
olarak müşteriye sunulması,
tedarik zinciri yönetimini ve stok
yönetimini gibi tüm dağıtım ve
müşteri deneyimini kapsayan
iletişim kanallarını entegre/
kesintisiz bir şekilde kullanarak
kusursuz müşteri deneyimi
sunmayı amaçlar. Perakende
mağazacılığın yaygınlığının artması
da IoT teknolojilerine ihtiyacı
artırdı, özellikle enerjinin izlenip
yönetilebilmesini sağlayan enerji
verimliliği, sektörde olduğu gibi
A101 olarak bizim de başlıca
ilgilendiğimiz alanlardan.
A101 tam bir optimizasyon
merkezi diyebiliriz. 11.000’den
fazla noktaya her gün kesintisiz
şekilde tedarikçiden başlayan

VİZYON

bir süreç zincirini yönetmek için
veriden çok faydalanıyoruz. Tüm
talep sistemimiz, yapay zeka
araçları üzerinden günlük müşteri
davranışlarını takip ederek tedarik
zincirinin ve lojistiğin kesintisiz
olarak devamlılığını sağlıyor.
Diğer yandan, biz çok büyük bir
mobil saha organizasyonuyuz.
11.000’in üzerinde mağaza,
bölge müdürlerimiz tarafından
yönetiliyor. Kendi geliştirdiğimiz
mobil yazılımla performans,
temizlik, etiket doğruluğu,
ürünlerin tazeliği, envanter
sayımları, görüntü işleme, makine
öğrenmesi teknolojileri destekli
olarak takip ediyoruz. Yazılım
ekiplerimizin in-house olarak
geliştirdiği Tedarik Zinciri Yönetimi
Portali, Saha Otomasyon Sistemi,
Akıllı Stok Düzeltme Sistemi A101’e
özel sektörel çözümlerimizden
birkaçı. Ayrıca 2021 yılında
dijitalleşme sürecimizde
başlattığımız CRM projemizle,
izinli veri tabanımız üzerinde
yaptığımız analitik çalışmalarla
yeni pazarlama stratejileri
geliştiriyoruz. Bu doğrultuda
sadakat uygulamamız A101 Plus,
e-ticaret kanalımız a101.com.tr,
mağazacılık uygulamamız A101
Kapıda ile müşterilerimize özel
kampanyalar sağlayarak kullanıcı
deneyimini yeni boyutlara taşıma
çalışmaları yapıyoruz. A101
Plus uygulamamız sadece bir
müşteri kartı uygulaması değil,
aynı zamanda bir müşterinin
birçok boyutlu kazanımlar, ödüller
kazandığı, punch kart ile belli
sayıda hedefe ulaşıldığında hediye
veya promosyonlar kazandıran
oyunlaştırma tabanlı bir uygulama.
Yakın zamanda bu uygulama
içinde gelecek e-para ve cüzdan
fonksiyonları ile müşteri deneyimini
farklı bir boyuta taşıyacağımıza
inanıyorum.”
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“Veri analitiği ile akıllı
uygulamalar hayatımızı
kolaylaştırdı”
Özellikle geçtiğimiz 2 yılda, IT
yönetimindeki süreç dönüşümü
şirketleri “akıllı işletmeler” haline
getiriyor. A101’in dijital dönüşüm
entegrasyonu ve nelerin değiştiğini
Bilal Genç şöyle paylaştı:
“A101’de göreve gelişimdeki
en büyük amacım Türkiye’nin
her yerinde hizmet veren
şirketimizin dijital dönüşüm
sürecini gerçekleştirmekti.
A101 Dijital Dönüşümü’nü
gerçekleştirmek için öncelikle
tüm süreçlerimizin otomatize
edilerek takip edilmesini, analizini,
raporlanmasını sağladık. Dijital
dönüşüm yol haritamız 3 adımdan
oluştu: Sistem İyileştirme, Süreç
İyileştirme, Mobilizasyon ve
Dijitalleşme.

Sistemlerin iyileştirilip
optimizasyonunun sağlanması
kapsamında; SAP S/4 Hana
dönüşümü, Siber Güvenlik,
Yedeklilik konularına eğildik. SAP
S4/HANA altyapısına geçişimizle
gereksiz süreçleri %50 oranında
azalttık, maliyet muhasebesini
aktifleştirdik, yine %50’ye yaklaşan
oranlarda ana veri temizliği yaptık,
SAP CAR modülü ile anlık stok ve
satış takibini yapabildiğimiz S4/
HANA dönüşümümüzle 2022
yılında ‘SAP Cloud Transformation’
Ödülü’nü aldık. Gerçekleştirdiğimiz
risk analizleri doğrultusunda bilgi
güvenliği yol haritası oluşturarak
güvenli dijitalleşmeyi başlattık.
Süreç İyileştirme kapsamında,
reorganizasyona giderek öncelikli
olarak Proje Yönetim Ofisi’ni
kurduk. Bununla beraber CRM, İş
Analitiği ve Veri Analizi, E-Ticaret

VİZYON

Dijital dönüşümümüzle
teknolojinin gelişimi
ile verinin öneminin
katlanarak arttığını
görüyoruz. Küresel
perakende trendlerini
de takip ederek
verilerin daha anlamlı
modellemelerle analiz
edilmelerini ve pazar
ihtiyaçlarını öngörerek
daha verimli sonuçlar
edinmeyi sağladık

Teknik Yazılım Ekibi, Kurumsal
Raporlama, Operasyonel Yazılım
Geliştirme BT birimlerini kurduk
ve büyütmeye devam ediyoruz.
Tüm sistemleri, süreçleri izlemek
üzere 30’a yakın canlı dashboard
oluşturarak iş sürekliliğini
iyileştirdik. Bununla beraber,
yeni yetenekleri bünyemize
katmak üzere üniversite son sınıf
öğrencilerimize staj programları
ve Bootcamp’lerle ulaştık. Yakın
zamanda ise Ar-Ge merkezi
haline gelerek, kazandığımız tüm
değerleri sektöre de sunmak
istiyoruz.
Mobilizasyon ve dijitalleşme
tarafında ise yazılım ekibimizle
in-house geliştirilen, her
gün sahada birkaç mağaza
gezerek yöneten ve denetleyen
yöneticilerimizin ihtiyaçlarını göz
önünde bulunduran raf düzeni,
temizlik, fiyat etiket kontrolü,
fire, kasa envanter yönetimi gibi
konularda otomasyon sağlayan
mobil saha uygulamamızı devreye
aldık. Dijitalleşme kapsamında
veri analitiği uygulamaları ile hangi
ürünün sayıma girmesi gerekliliğini
13
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belirleyen akıllı uygulamalar
hayatımızı kolaylaştırdı. Bulut
tabanlı teknolojilere, ERP
sistemlerine ve RPA süreçlerine
yatırımlarımız devam ediyor.
Mağazacılık ekosistemimizde
kasa sistemlerimizin ERP, CRM,
Veri Ambarı, E-Ticaret kanalları
ile entegrasyonlarını tamamladık.
Android POS dönüşümü ile yeni
nesil kasa sistemine geçişimizin
planlamalarına devam ediyoruz.
Tabi tüm bu entegrasyon sürecinde
sürekli büyüyen BT ekibimizin
sinerjisini korumak, dijital
dönüşümlere adapte olmalarını
kolaylaştırmak için teknolojik
ve kişisel gelişimlerine katkı
sağlayacak eğitim, konferans,
etkinlikler vb. süreçleri de bir arada
yürütüyoruz.”

büyüme ise %200’lük büyüme
oranı ile normal büyüme oranlarının
üzerinde seyrediyor. Ticaretin
çok kanallı yapıldığı dünyada,
offline ve online pazarlamanın
birlikte harmanlandığı alışveriş
dünyasında; müşteriyi tanımanın,
anlamanın ötesinde bir deneyim
sunmanız gerekiyor.

“Dijital dönüşümümüzle
teknolojinin gelişimi ile verinin
öneminin katlanarak arttığını
görüyoruz. Küresel perakende
trendlerini de takip ederek verilerin
daha anlamlı modellemelerle analiz
edilmelerini ve pazar ihtiyaçlarını
öngörerek daha verimli sonuçlar
edinmeyi sağladık.

Perakendeyi bizler iki temel
başlıkla modelleriz. Birincisi
‘müşteri her zaman haklıdır’.
İkincisi, perakende bir
optimizasyon problemidir ve her
şeyin temelinde de veri yatar.
Son dönemde kurduğumuz veri
ambarı altyapımızla gün içinde
11.000’in üzerinde noktadan
ve online kanallardan akan
işlemlerle müşterilerimizi anlamaya
başladık. Müşterinin farklı davranış
tarzlarındaki taleplerini nasıl
karşılayabileceğimizi sorduğumuz
ve bunun modellerini kurduğumuz
bir süreci yaşadık. Hepimiz
onlarca noktadan veri üretiyoruz
ve internete bağlıyız. Artık sadece
tanınan değil, anlaşılan hatta
duygusal olarak bağ kurulabilen
müşteri profiline doğru gitmemiz
gerekiyor. İnsanların %40’ı Alaska’dan Amazon Ormanları’nda
yaşayanlara kadar - dijital
izlerinden takip edilebilir durumda.
Diğer taraftan, 2023 yılı itibarıyla
pazarlama faaliyetlerinin %50’den
fazlası ise insanların duygusal
durumlarına göre yapılır hale
gelecek.

Son 3 yılda perakende
sektöründeki e-ticaret kanalında
oldukça yıkıcı bir rekabet
bulunuyor. Bakanlık rakamlarına
göre, 2019-2020 yılları arasında
e-ticaret ticari hacmi yaklaşık
%66 büyüdü, 2020-2021 yılları
arasında ise bu büyümenin
üzerine %69’luk bir büyüme daha
gerçekleşti. Gıda sektöründeki

Son dönemde indirim
marketlerinde bu tür veriler yeni
yeni kullanılmaya başlandı. Biz
ileriye dönük olarak, oyunlaştırma
prensipleri üzerine kurulu,
müşterilerimizle daha sıcak
bir ilişki oluşturacak bağlılık
programları üzerinde çalışıyoruz.
Yani indirim marketlerinde pek
görmediğiniz müşteri ilişkileri

“Duygusal bağ kurulabilen
müşteri profiline doğru
gitmeliyiz”
A101’deki dijital dönüşüm
sonucunda veriyi kullanma
şekillerindeki değişime de değinen
Genç, veri ve teknoloji sayesinde
elde ettikleri faydaları aktardı:

VİZYON
yönetimi (CRM) aktivitelerine, A101
bünyesinde hazır olun diyebilirim.
Bunun yanı sıra, e-ticarette
pandemi ile birlikte artan ve
büyüyerek giden özel bir iş
modelimiz var. Gıda ürünlerini
saatler içinde sağlıyoruz. Diğer
taraftan gıda dışı televizyon, ev
elektroniği ya da züccaciye vb.
ürünlerini size saatler içinde
sağlayabilecek ağımızı, 81
ilde yönetiyoruz. Çok kanallı
dünyada müşteri şikayetlerini
müşteri lehinde yönetebilmek
için satış sonrası hizmetlerde
insan odaklı olma gerekliliğini
biliyoruz. Bu kanallarda chatbot
teknolojilerinden faydalanıyoruz.
Bizdeki istatistiklere göre,
çağrı yoğunluğunun %60’ından
fazlasını sipariş takibi oluşturuyor.
Sipariş takibi çağrılarının
%70’ini otomatize edilmiş
chatbot’larla cevaplayarak, iş
yükümüzü azaltmış durumdayız.
Gerçekleştirdiğimiz otomatize ve
hızlı süreç müşteri memnuniyetine
doğal olarak çok büyük fayda
sağlıyor.”

“Sistemlerimizin büyük
bir bölümü Turkcell Veri
Merkezi’ne emanet”
Sistemlerimizin büyük bir
bölümünü Turkcell Veri
Merkezi’ne emanet etmiş
durumdayız. SAP S4/HANA
Hec sistemimizi Turkcell veri
merkezinde konumlandırıyoruz.
11.000’i aşkın mağazamızın
şirket networküne erişimleri
Turkcell MPLS hizmeti ile
sağlanıyor. A101 yüksek
dinamizme sahip bir perakende
şirketi. Ortalama olarak
günlük 2-3 mağaza açtığımız
bir dünyada sistemlerin veri
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“Maliyetten yeşil çevreye
kadar birçok alanda yapay
zekadan yararlanıyoruz”
Bilal Genç’e gıda perakendesinde
maliyeti azaltmanın yapay zeka
ile mümkün olup olmadığını da
sorduk. Genç, A101’de yapay zeka
çözümlerinin nasıl kullanıldığıdan
bahsederek sorumuzu şöyle
yanıtladı:
“Yapay zeka konusunda BT
ekiplerimiz içinde dedike oluşuma
gittik. Ayrıca Türkiye’nin TRAI gibi
lider yapay zeka oluşumlarının
sponsoru durumundayız. Yapay
zekanın maliyet azaltıcı etkilerini
kurduğumuz sistemler, optimize
edilmiş tedarik zinciri yönetimi
yazılımları ile sağlamaktayız.
Bunun yanında, gıda perakendesi
için çok önemli olan sıfır stok ve
fire problemi tüm sahanın verileri
analiz edilerek çözülüyor. Envanter
sayımı mantığımızı, yapay zeka
destekli hale getirerek daha hedefli
sayım yaparak öngörülerimizi daha
anlamlı hale getiriyoruz. E-ticaret
tarafında biraz önce belirttiğim
kullanıcı deneyimini daha ileri

iletişim teknolojilerinin yüksek
sürekliliği, ölçeklenebilirliği
büyük önem arz ediyor. Turkcell
bu noktada bizlere gerekli
altyapıyı sağlamakta. Disaster
Recovery sistemlerimizde
Turkcell’in veri merkezinde
bulunmakta. Bu hizmetlerin
Private Cloud’a taşınması ile
operasyonel maliyetlerin büyük
oranda düştüğünü görüyoruz.
Pandemiden sonra hayatımıza
giren global çip krizi bulut
hizmetleri ile aşılabilir duruma
geldi. Bu bizler açısından
hedeflediğimiz büyümenin en
büyük yardımcısı oldu diyebiliriz.

bir noktaya taşımak gayesiyle
kişiselleştirme uygulamalarını
yoğun bir biçimde kullanıyoruz.
Fraud senaryoları üzerinde
ciddi analitik çalışmalarımız
var. Hem mağazacılık hem de
e-ticaret alanında fraud önleme
mekanizmaları geliştiriyoruz.
Ayrıca yeşil çevreye katkı ve
sürdürülebilirliğin öneminin
farkında olan bir şirket olarak
geri dönüşümü yapılabilecek
tüm ürünler için Sürdürülebilirlik
Birimimiz ile sıfır atık, depozitolu
ürünlerin geri dönüşümü vb.
projeleri hayata geçiriyoruz.
Son olarak, Omni- Channel
geçişimizi tamamlamak, öğrenen
sistemlerin aktif olarak çalışması,
dijital mağaza konseptine
geçiş ve tüm bu dönüşüm
süreçlerimizle ilgili sertifikasyon
süreçlerini tamamlamak orta
vadeli hedeflerimiz içerisindeler.
Süreçlerimizin olgunlaşması ile
A101 sadece teknoloji kullanan
değil, teknoloji üreten ve Türkiye’ye
bu alanda da değer katan bir
marka olma yolunda ilerleyecek.”

Turkcell ile iş birlikteliğimizin
yeni katma değerli dijital
projelerle sürdürmek
istiyoruz. Şu anda enerji
verimliliği konusunda pilot
çalışmalarımız devam
ediyor. Bu tür projelerle
günümüzün en büyük gider
kalemi olan enerji konusunda
maliyet düşürücü tedbirleri
sahaya yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz. IoT teknolojileri
konusunda ortak çalışmalar
da gündemimizde ve yol
haritamızda. Turkcell önemli
bir iş ortağımız olmaya devam
edecek.

TEKNO GÖRÜŞ

Rakun ile
gidemeyeceğimiz yol yok!
Dik yokuşları çıkabilme kapasitesi sayesinde Rakun’un gidemeyeceği yol
olmadığını söyleyen Rakun Mobilite A.Ş. Genel Müdürü Eren Atlı, 112 km
menzil ile işletmelerin ihtiyaçlarını da gün boyu karşılayabildiklerini aktardı.
Eren Bey, akademik ve
profesyonel hayatınızdan
bahseder misiniz?
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji
Mühendisliği mezunuyum.
Mezun olduğum gün, Türkiye’nin
önde gelen holdinglerinden
biriyle birlikte kendi elektronik
biletleme ve para transferi
girişimim özelinde ortak
çalışmaya başladım. Fakat
16
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değişen öncelikler sebebiyle
projemiz ilerleyemedi. Ardından
Singapur’da yüksek lisansımı
tamamladım. Yüksek lisansımın
üzerine Dubai, Kuala Lumpur
ve Hong Kong’da çeşitli
pozisyonlarda çalıştıktan
sonra Türkiye’ye dönüş yaptım.
Bu noktada kendi girişimimi
kurma arzum devam ettiği için
arkadaşlarımla birlikte girişimcilik

dünyasına giriş yaptım. Fakat o
dönemde yaşanan gelişmeler
neticesinde 1 yılın ardından farklı
bir şirkette çalışmaya başladım.
Orada da çeşitli görevlerimden
sonra, Yemeksepeti Banabi
Direktörü olarak görev yaptım
ve son olarak Ford Otosan
bünyesinde kurulan Rakun
Mobilite şirketinde genel müdür
olarak göreve başladım.

TEKNO GÖRÜŞ

Akıllı şehir
dönüşümleriyle
trafiksiz ve
yeşil alanların
artırılacağını,
yaşanabilir alanların
da büyüyeceğini
öngörüyorum
Mobilitenin pandemiyle
birlikte hız kazandığını
biliyoruz. Peki sizce
otomotiv sektöründe
mobilite, yeni bir alt
ekosistem oluşturdu mu?
Otomotiv sektörü bir değişim
ve dönüşüm içerisinde ve bu
dönüşümün içinde mobilite
önemli bir yer kaplıyor. Özellikle
kullanım alanı yaygınlaşan
elektrikli araçlar ve buna
ek olarak, kısa mesafeli
yolculuklarda tercih edilen
mobilite araçları bu değişimin
en güzel örneği. Bunun yanında,
satın almak yerine kısa dönemli
kullanılan, dakikalık, saatlik ya da
günlük kiralanabilen ve ulaşım
problemlerine çözüm getiren
birçok girişim de mevcut. Bu tür
girişimlerin giderek artacağını
ve özellikle sürdürülebilir
çözümlerin ön plana çıkacağını
düşünüyorum. Özellikle şehir
merkezlerinde araç trafiğinin
önümüzdeki yıllarda giderek
azalacağını ve buna bağlı olarak
sessiz, elektrikli ve sürdürülebilir
hafif mobilite çözümlerinin ön
plana çıkacağı görüşündeyim.

Mobilite araçların
akıllı şehir hayatındaki
konseptleri nasıl olacak?
Akıllı şehir dönüşümlerinin o
şehirde yaşayanların talebi ile
17
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belediyelerin öncülüğünde,
kamu ve yerel yönetimlerin
ortaklığıyla gerçekleşeceğini
düşünüyorum. Bununla birlikte,
trafiksiz alanların ve yeşil
alanların artırılacağını, yaşanabilir
alanların da büyüyeceğini
öngörüyorum. Mobilite araçları
ise bu alanlardaki yolculuğu, yük
taşımayı ve ulaşımı sağlayacak.
Ayrıca bağlantılı araçlar
sayesinde sadece yolculuk süresi
ya da rezervasyon alanında
bir dönüşüm yaşanmayacak.
Yol durumu, yol kalitesi, trafik
durumu ve daha birçok bilgi
karar verici mercilerle de anlık
paylaşılabilecek. Bu durum da

yerel yönetimlere karar verme
noktasında ek bilgiler sağlayacak.

Haydar Yenigün’ün Rakun
Mobilite’nin çalışanların
fikirlerinden doğduğunu
söylediği bir demeç var.
Ortaya çıkış hikayesini
sizden dinleyebilir miyiz?
Rakun Mobilite’nin Pro2 ve
Pro3 modeli aslında inovasyon
kampından çıkan bir fikir. Yani
şirket içi girişim diyebiliriz.
İnovasyon kampında ekip
arkadaşlarımız özellikle taşımacılık
ve dağıtım sektöründe motosiklet
konusunda bir açık olduğunu fark
edip bunun üzerine çalışmalarını

TEKNO GÖRÜŞ
sürdürdüler. Bu noktada, aslında
piyasadaki oyunculardan alınan
geri bildirim ve yaşanan sorunlar
doğrultusunda modellerimizi
tasarladık diyebiliriz. Aslında
motosikletlerimizde olan özellikler
potansiyel müşterilerimizden
aldığımız geri bildirimler ile
şekillendi ve mühendislik
ekiplerimiz bu çerçevede
çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu
sayede Rakun Mobilite’nin 2 farklı
aracı oluştu. Bunlar; 2 tekerlekli
olan Pro 2 ve 3 tekerlekli olan Pro
3 modelimiz.
Araçlarımız piyasanın uzun
süredir sorun yaşadığı dayanıklılık
problemleri, sürekli servis
gerektirme, yokuş çıkamama gibi
problemleri ortadan kaldırıyor.
Bununla birlikte, yüksek yük
taşıma kapasitesine sahip. Son
olarak maksimum hızı 45 km/s
olduğundan ötürü kullanmak
için özel bir motor ehliyetine
ihtiyaç duyulmuyor, araba ehliyeti
ile de kullanılabilir. Bu sayede
işletmelerin yaşadığı iş gücü
sorununa da çözüm getirmiş
oluyoruz.

Rakun’un modellerini ve
kendine has özelliklerini de
merak ediyoruz... Özellikle
entegre olduğu güncel
teknolojileri de anlatır
mısınız?
Rakun araçlarımızı piyasada
özellikle elektrikli motorlar
konusunda önemli oyuncuların
verdiği geri bildirimler üzerine
tasarladık. İstanbul’un yokuşlu
bir şehir olmasından ötürü
potansiyel partnerlerimizin
istekleri doğrultusunda
geliştirmeler yaptık. Dik yokuşları
çıkabilme kapasitemiz ile
gidemeyeceğimiz hiçbir yol
bırakmadık. Bununla birlikte,
300 kg’a kadar yük taşıma
18
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kapasitemiz ile motorla
taşınabilecek tüm yükleri
taşıyabilmek istedik. Buna ek
olarak 112 km menzilimizle
bir işletmenin gün boyunca
ihtiyaç duyabileceği mesafeyi
karşılayabilmeyi tasarladık. Son
olarak ise aracımızı maksimum
45 km/s hız ile sınırlandırdık.
Bu sayede motor ehliyetine
ihtiyaç duymadan sadece
araba ehliyeti ile motorlarımızın
kullanılabilmesini sağladık. Bu
özelliklere ek, sahip olduğumuz
altyapı ile araçlarımızın yazılım
güncellemelerini uzaktan
yapabilme altyapısını geliştirdik
ve araçlarımıza uzaktan
bağlanabilirlik altyapısı sağladık.

Rakun ile orta ve
uzun vadede neleri
hedefliyorsunuz?
Rakun’u müşterilerimize ve
partnerlerimize alışılmışın

dışında kanallarla ulaştırmayı
hedefliyoruz. Klasik bir bayi
yapılanması yerine dijital
platformlarda var olmak
ve tüm Türkiye’ye dijital
kanallardan ulaşmak ve satış
yapmayı hedefliyoruz. Bununla
birlikte, artık sahip olma şart
ve koşullarının değiştiğinin
farkındayız.
Bu sebeple sadece satın alma
opsiyonu değil aynı zamanda
da kiralama opsiyonları ile ürün
penetrasyonumuzu sağlamak
istiyoruz. Ayrıca servis sürecini
de sabit bir yerde tutmak
yerine tamamıyla mobil servis
operasyonlarıyla sahaya taşımayı
hedefliyoruz. Uzun vadeli
hedeflerimizde de yurt dışı
operasyonlarımızı başlatmak,
ürün gamımızı genişletmek ve
dünyada alanında önde gelen bir
hafif mobilite şirketi olmak var.

ANALİZ

Yeni nesil dijital pazarlama stratejisi:

’İkinci hayatımızı’ tamamen
çevrimiçi yaşayabileceğimiz bir
çağdayız. Teknoloji artık güçlü bir
dijital geleceği mümkün kılıyor.
Dijital para birimlerinden sanal
bir metaverse’e kadar, çevrimiçi
alanlar sürekli olarak gelişmeye
devam ediyor. Pazarlamanın
geleceği de artık dijital dünyadan
geçiyor. Aynı zamanda sanal
gerçeklikten kripto para biriminin
yükselişine kadar teknolojik
değişime olan talep, yeni tüketici
ihtiyaçları ve memnuniyetleri
doğrultusunda gelişiyor. Peki,
akıllı pazarlamacılar bu yeni dijital
trendleri, stratejilerinin bir parçası
olarak nasıl benimseyebilirler?

Dijital pazarlamada NFT
NFT’lerin arkasındaki başarı ve
teknoloji, birçok büyük şirkete bu
dijital koleksiyonlarla uğraşmaları
için ilham verdi. Bir NFT
oluşturmak sadece bir markanın
modern inovasyonu nasıl
benimsediğini göstermek için bir
hamle değil, aynı zamanda diğer
dijital pazarlama taktikleri için
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de bir yol sunuyor. Öyle ki birçok
şirket marka bilinirliği oluşturmak,
kitle erişimini geliştirmek, marka
imajını korumak ve kişisel
etkinlikleri tanıtmak adına NFT’leri
kullanıyor.
Başarısı sadece son birkaç yılda
popülerlik kazanan NFT’ler, ilk
NFT mega satışlarından olan Jack
Dorsey’in 2.9 milyon dolarlık ilk
tweet’inden sonra pazarlama
uzmanlarının oldukça dikkatini
çekti. Çalışmalar, NFT’lerin
satışlarının yalnızca 2021’de
25 milyar dolara ulaştığını ve
2022’ye girerken büyümenin hala
devam edeceğini öne sürüyor.
Bu yeni dijital konsept çevrimiçi
ortamda viral olmaya devam
ettikçe, marka stratejisi içerisinde
NFT’lerin kullanımını keşfetmek,
çevrimiçi dünyada marka
bilinirliğini artırmanın harika bir
yolu olabilir.
NFT pazarlaması için olasılık
alanları genişlemeye devam
ederken, markalar moda, sanal

gayrimenkul gibi bir dizi yaratıcı
satış noktasından NFT’ler
oluşturmaya başlıyor. Öte yandan,
günlük 15.000-50.000 net
satışla NFT pazarının popülaritesi
özellikle genç, dijital yerli
tüketiciler arasında hızla artıyor.
Dijital alanın dışında ürünlerine/
hizmetlerine rastlayamayacak
yeni kitlelere ulaşmak isteyen
markalar, eski markalara yeni
bir hayat verebilecek yeni bir
tüketici grubunu çekmek için NFT
pazarlamasını tercih ediyor.
Genel olarak koleksiyonlara ve
sanatlara bağlı olan NFT’ler,
şimdilerde çeşitli endüstrilerde de
baş göstermeye başladı. Sektör
oyuncuları gayrimenkul, etkinlik
bileti alma, marka lisanslama ve
gerçek dünya varlıklarını satın
alma ve satma gibi diğer fırsatlara
yönlendirmek için bu alana giriyor.
Peki, markalar NFT’lerle neyi
başarmayı amaçlıyor?
NFT teknolojisi, markaların
kullanıcı deneyimini geliştirmek,
marka bilinirliğini ve yakınlığını

ANALİZ

artırmak için yeni bir kanal
açmalarını sağlıyor. Özellikle
mobil reklamcılık modelinde
NFT’lerin kullanılması, markaların
ve şirketlerin müşterileri
için oyunlaştırma modelleri,
kişiselleştirilmiş deneyimler ve
kuponlar yaratmasına olanak
tanıyor. Bu da marka sadakatini
artırabilecek gerçek bir marka
deneyimi sunuyor.

B2B alanında NFT fırsatları
B2C alanı gibi, B2B şirketleri
de NFT’ler aracılığıyla benzersiz
bir marka deneyimi yaratabilir.
NFT sahipliği, müşteriler ve
işletmeler arasında ömür boyu
sürecek bir ortaklık oluşturabilir,
marka sadakatini artırabilir ve
son kullanıcı müşterileri için bir
değeri kişiselleştirebilir. Ancak
bunu doğru yapmak, bizi hedef
kitlesini iyi tanıma konusuna geri
döndürüyor çünkü müşterilerin
gözünden “bunda benim için
ne var?” sorusunu yanıtlamak
gerekiyor. Sonuç olarak,
ister B2B ister B2C alanında
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HAZİRAN 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

olsun; NFT’ler gelir getirici
kampanyalar olarak değil, marka
bilinirliği kampanyaları olarak
düşünülmelidir.
B2B’deki kullanım durumlarına
örnek olarak, NFT’nin sağlık
endüstrisindeki ve özellikle
diş hekimliğindeki etkisini
ele almak mümkün. Devrim
yaratan bu teknolojiye rağmen,
sağlık verileri farklı platformlar
arasında bölünmüş durumda
ve operatörler için erişilebilirlik
sorunları yaratıyor. Bunun
ötesinde, şirket içi giyilebilir
cihazlar, akıllı saatler, sağlık
uygulamaları popülerlik
kazanıyor. Ayrıca sağlık
verilerinin nasıl kullanılacağı,
verimli bir şekilde nasıl
güvenli hale getirileceği ve
nasıl yönetileceği sorusu da
devam ediyor. Girişimciler, veri
toplama merkezini dağıtmak,
veri erişimini optimize etmek ve
hastalara sağlık verileri üzerinde
kontrol sağlamak için NFT’lerden
yararlanıyor.

Artık kalıcı hale gelen NFTleri,
nasıl çalıştığını ve iş büyümesi
üzerindeki etkisini anlamak
önemlidir. B2C alanında daha
belirgin ve somut sonuçlar
elde edilmesi, B2B alanının bu
teknolojiyi tamamen görmezden
gelmesi gerektiği anlamına
da gelmiyor çünkü markalar,
çekirdek hayran kitleleriyle
etkileşime geçmek için bu
dijital koleksiyon ürününün
kendi versiyonlarını oluşturan
deneylerine sürekli olarak devam
edecekler. Ayrıca, pazarlama
alanında yapay zekanın
kişiselleştirilmesi ve kullanılması
devasa hale geldiğinden,
benzersiz bir kişiselleştirme
aracı olarak NFT de endüstrilerin
çoğunda öne çıkacak. Siyasi
ve finansal sistemler gibi dış
faktörlerin de dijitalleştirilmiş
varlıkları, işlemleri ve NFT’ler
aracılığıyla doğrudan veya dolaylı
olarak elde edilecek gelecekteki
gelirleri dikkate alması, bu
konuda sürekli güncel kalması
gerekiyor.

ANALİZ

Dijital çağda
pazarlama
teknolojisi:

MarTech
Dijital bir şirketin başarılı olması,
müşterilerini iyi tanımlaması ve
onları anlamasına bağlıdır. CIO ve
CMO’ların birlikte çalışması ise bu
başarıdaki en önemli unsurlardan
biridir.
CIO ve CMO dinamiği, bir süredir
gündemde yer alan ancak
son zamanlarda dijital olarak
tüketici verilerinin güdümlü
patlaması ve bu verilerin sektörde
başarıyı artırmadaki kritik önemi
nedeniyle müşteriler adına
daha da önemli hale geldi. Bu
konuda yapılan bir araştırma,
her iki rolün de uyum sağlamaya
ve becerilerini dengelemeye
istekli olduğunu ortaya koydu.
İş birliğini sağlamak ve iş
başarısı elde etmek için birlikte
çalışan bu roller, geliştirme ve
yönetim açısından pazarlama
ekiplerinin harcamalarını artırmak
istediklerinde, içerik yerine veri ve
analize odaklanıyor. Bu sonuçlar,
CMO’ların CIO meslektaşlarına ne
kadar önem verdiklerinin de açık
bir göstergesidir.
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Dönüştürücü CIO, pazarlama
yolculuğunu nasıl optimize
edebilir?
CIO’ların basitçe “ışıkları açık
tutma” kavramının modası artık
geçmiş durumda. Roller artık bir
teknoloji hizmet sağlayıcısından
stratejik danışmana ve şirketin
temel işlevlerinin ortağına kadar
gelişmeye devam ediyor. CIO’nun
stratejik rolü CMO, CFO, CSCO ve
yönetim kurulu da dahil olmak
üzere diğer tüm C düzeyindeki
işlevlerle kesişiyor.
CIO-CMO ortaklığına gelirsek,
bu iş birliği iş dönüşümünü
yönlendirmede son derece değerli
bir hale geliyor çünkü pazarlama
faaliyetleri doğrudan müşterileri
ve talep yaratmayı içeriyor. Bir CIO
ile yapılan strateji ise CMO’nun
stratejik misyonunu yerine
getirmeye yardımcı oluyor:
Görünürlük: Pazarlamacılar
için müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla zamanında
bilgi birinci önceliktir. Bu

nedenle CIO, müşteri talebini
gerçek zamanlı olarak takip
edebilmeli, ölçebilmeli ve CMO’ya
iletebilmelidir. Bu şeffaflık da
verilerle başlar ve verilerle biter.
CIO-CMO iş birliğinde ise verileri
birleştirmenin yollarını bulmaya
çalışan CIO’ların veri kaynaklarını
birleştirmek için yeni yollar
bulması, esnek bir dağıtım modeli
oluşturması, veri tüketimi ve
birinci taraf veri kaynaklarının
bu tür kişisel tüketim bilgilerini
kullanarak doğrulama yapması
gerekir.
Esneklik: Dijital dünya, sürekli
dönüşümü göz önüne alındığında
esnek bir yaklaşım gerektirir.
Örneğin, CIO’ların %83’ü yeni
dijital ürün veya hizmetlere
yönelik talebin artmasını
bekliyor. Esneklikten kasıt,
çevik iş dönüşümünü sağlayan
düşük kodlu bir ortamdır.
Düşük kodlu ortamlar çeviktir
ve pazarlamacıların ortaya
çıkan müşteri trendlerine ve
yeni iş modellerine hızlı bir

ANALİZ

şekilde yanıt vermesini sağlar.
CIO’ların öncülük ettiği dijital
yol haritaları da şirketlerde
tüketiciler ve müşteriler için
değer yaratmak amacıyla sürekli
olarak yeni kullanım durumları
etrafında dönen bir ürün zihniyeti
sağlamalıdır.
Güvenilirlik: CIO’lar güvenilirlik
olmadan pazarlama dönüşümünü
mümkün kılacak zamana sahip
değildir. Bu durumda, en gelişmiş
iş merkezli pazarlama teknolojisi
yığını çok daha az değere sahip
olacaktır. CIO’lar hem B2C hem de
B2B bağlamında sürekli değişen
bir düzenleyici ortam, tüketici
teknolojisi ortamındaki sürekli
değişiklikler ve gelecekteki insan
davranışlarını öngören veriye
dayalı pazarlama çerçevelerini
destekleyen teknoloji
mimarilerinin etkinleştirilmesine
yardımcı olmalıdır.
Güvenlik: Müşteri ilişkilerini
yönetirken güvenlikten daha
kritik bir konu yoktur. Bir siber
ihlal yoluyla müşteri verilerini
kaybetmek, şirketin yıllar içinde
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oluşturduğu güveni anında
yok edebilir. Bu bağlamda yeni
düzenlemeler, CIO ve CMO’nun
teknolojinin gizliliği ve veri
güvenliğini nasıl güçlendirdiği
konusunda çok yakın çalışmasını
sağlamaya devam edecek.

MarTech: Pazarlama ve
teknolojiyi birleştirmek
Forrester Accenture’a göre, tüm
MarTech satın alma kararlarının
neredeyse yarısı pazarlama
departmanında veriliyor ve bu
da CMO ile CIO’lar arasındaki
ortaklığı çok önemli kılıyor.
Bugünün en etkili güç çifti olan
CIO-CMO’lar şirket genelinde
birtakım beklentiler ve ilişkiler
yaratıyor. Bu nedenle, CMO ve
CIO’lar ortaklıklarını geliştirmek
ve iş başarısı yaratmak için
yetkinliklerini dengelemeye kararlı
bir tutum izliyor. Aynı zamanda,
veri odaklı içgörülere dayalı olarak
müşteriler ve şirketler için doğru
teknoloji stratejileri tasarlıyorlar.
CMO’lar mükemmel bir müşteri
deneyimi elde etmek için neyin
gerekli olduğuna dair bilgiler
paylaşırken, CIO’lar da bunların

doğru BT araçları ve sistemleriyle
bağlanmasını ve tamamlanmasını
sağlıyor.
CMO’lar ve CIO’lar arasındaki
ortaklık; strateji, yol haritaları
ve bütçelerle zorlanmak yerine
MarTech gündemi paylaşıldığında
gelişir. Böylelikle müşteri
avantajlarına dışarıdan bakabilir,
müşterilerin istediği sonuçları
anlayabilir ve şirketin bu sonuçları
elde etmek için ihtiyaç duyduğu
teknolojiyi geliştirebilirler.
Öyle ki bir başka rapor, B2B
pazarlamacılarının kuruluşlarının
günümüzün hızlı tempolu
dünyasında başarılı olmaları için
dijital bir vizyon geliştirmeleri
gerektiğini gösteriyor.
Özetle SaaS ve bulut tabanlı
çözümlerin ortaya çıkmasıyla
birlikte pazarlama, son yıllarda
yeni teknolojileri değerlendirmek
ve uygulamak için BT’ye giderek
daha fazla güveniyor. Ayrıca,
bilişim ve pazarlama dilini bilen
uzmanlara sahip olmak, iş
başarısını sağlamak için gelecek
yıllarda doğru teknolojinin
seçilmesini de sağlayacak.

ANALİZ

Perakende sektöründe, pazarlama ile teknolojinin güç birliğiyle geliştirilen
inovatif çözümler her geçen gün artıyor. Teknoloji liderleri de iş dönüşümü
odağında, dijital pazarlama altyapısı için kurum içerisinde farklı çalışmalar
yürütüyor. Bu da CMO ya da pazarlama departmanıyla daha yakın
çalışmalarına olanak tanıyor. Perakende sektörünün öncü kurumlarındaki
teknolojileri liderleri ise bu değişimi ele aldı...

Greyder CIO’su Cihan ADAR

“Güçlü pazarlama
stratejisiyle teknolojiyi
bir arada kullanmak artık
zorunluluk”

Sektör bağımsız değişimi ve
inovasyonu getiren, daima
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına
rakiplerinizden daha etkili ve hızlı
cevap verme arzusudur. Değişen
dünya ve müşteri beklentileri,
firmaları uzun dönemli sadakati
sağlama ve hayatı kolaylaştıran
yöntemlerle, müşteri ilişkileri
yönetimini kullanarak pazarlama
alanında inovasyon geliştirme
yollarına yöneltmiştir. Teknolojideki
hız, rekabet ve değişen talepler,
ürün yaşam eğrilerini kısalttığı gibi
sınırları ortadan kaldıran alışveriş
yöntemleri de pazar açısından yine
inovasyonu artırmaktadır. Yaptığınız
iş ne olursa olsun sizi bir adım
öne çıkaracak olan motivasyon,
müşterinin kalbini fethedecek
pazarlama stratejisiyle teknolojiyi bir
arada kullanma zorunluluğunu da
beraberinde getiriyor.
23

HAZİRAN 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

Müşteri her zaman alışveriş
deneyiminden mutlu olmak,
bunun için ürüne kolay ulaşmak,
satın aldığı ürün hakkında
detaylı bilgiye erişmek ve ödeme
adımında güvenli ve hızlı bir işlem
yapmak ister. Aynı şekilde bir
sorun olduğunu düşündüğünde
de müşterinizi hızlıca
tanıyabileceğiniz bir mekanizma
ile kendisinin dinlenmesini
bekler. Bu süreçte başarı ve
müşteri sadakati, inovasyonu
tetikleyen mekanizmanın
kendisidir. Son zamanlarda
ülkemizde bu konuda vizyon açan
ve geleceği değiştiren adımlar
atılmaktadır. Bizler de Greyder
Bilgi Teknolojileri olarak buna ışık
tutuyor ve süreci destekliyoruz.
Perakende de müşteri deneyimini
artıran ve müşteriye hızlı cevap
verebileceğimiz bir ödeme
mekanizması sunacağız. Türkiye’de
perakende alanında bir ilk olmasını
hedefliyoruz.

“Dijital içerikler tüm
kanallarda aynı etkiyi
yaratmaz”
Dijital pazarlamanın geleneksel
pazarlama yöntemlerinden en
büyük farkı kolay ölçülebilir ve
yönetilebilir olmasıdır. Yaş ve
eğitim düzeyine bakmaksızın
hedef kitleye ulaşmak geçtiğimiz
yüzyıla göre hiç bu kadar erişilebilir
olmamıştı. Türkiye nüfusunun
%50’sinin aktif olarak interneti
kullandığı bilinmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta; bir
dijital içeriğin tüm kanallarda aynı
etkiyi yaratmayacağını bilmektir.

Facebook bir dönemin en büyük
dijital pazarlama mecrasıyken
bilindiği gibi genç neslin artık
odağında olmayan bir yer. Ancak
yine de belli bir kullanıcı kitlesi
tarafından aktif olarak kullanılmaya
devam etmektedir. İşte burada
ayrıştırılmış veri devreye giriyor.
Hedef kesimin belirlenmesi ve
ona hitap edilmesi açısından
dijital pazarlama stratejisi
hayati önem taşır. Aksi takdirde
çok sık dile getirilen “gürültü”
ortaya çıkmaktadır. Yani görmek
istemediğiniz reklamlar ya da
önünüze gelen ama dikkatinizi
çekmeyen içerikler ile karşı karşıya
kalırız.
Müşteriler kendilerini özel
hissettiren açılış sayfalarından
ve yine özelleştirilebilen
ekranlardan hoşlanmaktadır.
Bizler sosyal medya kanallarını
aktif olarak kullanıyor ve dijital
içerikler hazırlayarak hikayeler
yaratıyoruz. Akıllı telefonlara ve
tabletlere uygun çalışabilen araçlar
geliştirip hedef kitlenin istek ve
davranışlarına önem gösteriyor
ve gelen önerileri dinliyoruz.
Ayrıca devam eden AI ve robotik
çalışmalarımızla müşterilerimize
ilgisini çeken ürün ve indirimlerle
alakalı bilgilendirmeler yapıp,
gelişmiş sohbet ve yardım
masasıyla sorulara anında yanıt
verebiliyor, site içi kampanyalarla
müşterinin alışveriş deneyimini
artırmaya yönelik promosyonlarla
dijital pazarlamanın etkin tüm
araçlarından faydalanıyoruz.

ANALİZ

“Pazarlama
departmanlarıyla çalışmak,
şirketleri değişime ve
inovasyona götürür”

Dijital dönüşüm, bitiş tarihi olmayan
sonsuz değişimi ifade etmektedir.
Hedefleme doğru yapılırsa bir

Penti İş Çözümleri Direktörü
Fırat Akın

“Genç popülasyon tüketici
davranışlarının büyük
bölümünü etkiliyor”

Teknolojinin rolünü evrimsel olarak
incelediğimizde uygulayan ve
uygulatan, daha sonra dinleyen, bir
sonraki aşamada dönüştüren ve
son olarak iş modelleri yaratan hale
geldiğini söyleyebiliriz. Teknolojinin
perakende ile buluştuğu noktada
ise müşteri verisi merkezde
konumlandırılıyor. Bu açıdan ele
aldığımızda, günümüz tüketicisini
tanımadan yapılan teknoloji
yatırımlarının kısa vadeli olacağı
kaçınılmaz. Bu yüzden de tüketiciyi
en iyi tanıyan departman olan
pazarlama ile hareket etmek hiç
olmadığı kadar önemli.
Peki günümüz tüketicisi ne
bekliyor? Tüketiciyi etkileyen birçok
faktör muhakkak ki var fakat son
dönemde öne çıkan 4 ana başlığa
odaklanıyoruz. Pandemi sonrası
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şirketin çalışma yöntemi baştan
yazılabilir. Pazarlama departmanı
bu değişimi müşteriye aktarma
noktasında kritik öneme sahiptir.
Dünyayı ve trendleri takip ederek
bilgiyi güncel tutma, yeni ürün
geliştirme, çok kanallı müşteri

deneyimi gibi yenilikler pazarlama
süreçlerinin dinamikleridir.
Pazarlama departmanlarıyla birlikte
çalışmak başta bilgi teknolojileri
olmak üzere şirketleri değişime
ve inovasyon götüren en büyük
etkenlerdir.

müşterinin finansal ve sağlık
açısından daha endişeli olduğunu
söyleyebiliriz. Bu durum değer
odaklı müşteri yaklaşımlarının
artmasına, sürdürülebilirlik, geri
dönüşümlü ürünler ve teknolojiler,
etik yatırımlar gibi başlıkların öne
çıkmasına sebebiyet verdi. Bunun
dışında dünya nüfusunun 3’te 1’i
olan genç popülasyonun tüketici
davranışlarının büyük bir bölümünü
etkilediği ve bilgiyi adeta bir çerez
gibi tükettiği de günümüzün
bir gerçeği. İş birliği, büyük bir
yayılım ve sürekli online olma
gibi etkenleri de ele aldığımızda
perakende teknolojilerinin birçok
açıdan müşterinin bu önceliklerini
ele alacak şekilde revize edilmesi
gerektiği kanısındayım. İnovatif
çözümlerin bu sebeple dijital
kanalda müşteri hassasiyetlerini
gözeterek onları daha yakından
tanıyacak bir müşteri ilişkileri
teknolojileri, sürekli mağazadaymış
hissi yaşayacağı dijital ortamlar,
web sitesi, mobil uygulama,
yakın zamanda metaverse gibi
teknolojilerle desteklenmesi gerekir.

siparişi, müşterilerden kasiyer
olarak ücret alma, zenginleştirilmiş
CRM, kişiselleştirilmiş öneriler,
alışkanlıklar ve davranış verileri,
sadık müşteri tespiti, güncel
ürün bilgileri ile müşteri odaklı
bir teknolojiye ulaşmak. Bunların
avantajları ise:
● Gerçek zamanlı kullanılabilirlik
sayesinde müşteri memnuniyetinin
iyileştirilmesi
● Yerine getirme optimizasyonu
sayesinde marj iyileştirmeleri
● Kanal bağımsız yeteneklerini
Penti’nin iletişim merkezine
genişleterek satış ve müşteri
memnuniyeti
● Tüketicinin herhangi bir sorun
yaşamadan en iyi deneyimi
yaşayacağı güvenli ve ölçeklenebilir
bir platform

“Dünyanın en önemli kanal
bağımsız platformunu
hayata geçirmeyi
planlıyoruz”

Teknoloji vizyonumuz, envanter
kullanılabilirliği ve kanal bağımsız,
tekil bir müşteri ve alışveriş
deneyimi yaratmak üzerine kurulu.
Bu sayede küresel perakendeci
olmayı hedefliyoruz. Penti’nin
amacı da tek müşteri kartı
görünümü, anında envanter

Marka ile ilk temastan satın
alma sürecine kadar olan
müşteri yolculuğu adımlarını
güçlendirdiğimiz e-ticaret
platformumuzun ürün tavsiyesi ve
kişiselleştirmesi sayesinde kullanıcı
dostu sipariş süreci, kolay iade ve
iptal, takip edilebilir sipariş süreci
elde ederek müşterilerimizden
olumlu dönüşler alıyoruz. Bunlar,
müşterilerle uzun vadeli ilişkiler
kurmak için kilit faktörlerdir.
Penti dünyasında yeni eticaret
platformumuz, müşteriye özel
kampanyalar sağlamak için
CRM araçları ile desteklenecek.
Entegrasyonu tüm müşteri
hareketlerinin bulunduğu
platformlar üzerinden yapacağız

ANALİZ

çünkü müşterinin çevrimiçi ve
çevrimdışı aynı teklifi
alması markaya olan güveni
artırmak için çok önemli.
Penti’nin kanal bağımsız stratejisi
ise tüm müşteri verilerini tek bir
yerde tutmaktır. Bu da bize hedef
kitleyi bölümlere ayırmak, müşteri
yolculuklarını düzenlemek ve ilgili
müşteri deneyimi sunmak için
güçlü bir araç sağlıyor. Penti’deki
projeyi diğer eticaret projelerinden
ayıran unsur ise kurumsal kaynak
planlama yazılımımızla e-ticaret
platformumuzun merkezinde
CAR’ın (Müşteri Aktivitite
Envanteri) kullanılmasıdır.
Bu olanaklar dahilinde kanal
bağımsız envanter görünürlüğü;
fiyat ve promosyon tekliflerinin
tüm satış kanalları için aynı
anda yürütülmesini mümkün
kılıyor. Hem çevrimiçi hem
de çevrimdışı promosyonları
PMR’de (Perakende Promosyon
Yönetimi) tanımlıyor ve kampanya
motoru OPP (Çok Kanallı
Promosyon Fiyatlandırması) ile
merkezileştiriyoruz. Bu proje
kapsamında kazanılan diğer
temel işlevler; tek noktadan
stok mevcudiyeti, isteğe bağlı
teslimat yöntemleri, tıkla ve
teslim al ve mağazadan sevkiyat
kullanarak çapraz satıştır. Online
satış platformuna da hem
web üzerinden hem de mobil
uygulamadan ulaşılabiliyor.
Bu projenin müşteri açısından
yalın, hızlı, kullanıcı dostu arama
ve sipariş süreci; 7/24 kolay ve
doğru stok sorgulama; daha
yüksek performans (site yükleme,
sayfa yükleme süresi); müşteri
bilgi akışında proaktivite; kolay ve
izlenebilir sipariş ile iade ve iptal
süreci ve son olarak daha yüksek
NPS ve müşteri memnuniyeti gibi
faydaları oluyor. Teknoloji ekipleri
açısından avantajları ise ödeme
sistemleri, ERP, 3. parti lojistik,
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dijital pazarlama araçları gibi arka
uç sistemleriyle otomatikleştirilmiş
süreç; daha hızlı iş süreçleri;
tüketici memnuniyetini sağlayan
(hızlı teslimat, sipariş takibi, gerçek
zamanlı iletişim) tüketici dostu
arayüz; yüksek nitelikli teknik
destekle düşük uygulama maliyeti,
merkezi bir platformla düşük
barındırma ve bakım maliyeti ile
kapsamlı raporlamadır.
Günümüzde internet kullanan
hemen herkesin bildiği gibi mobil
uygulama kullanımı da çok
kısa zamanda hayatımızda önemli
bir yer edindi. Öyle ki mobil
cihazlarla kurduğumuz bağ,
bilgisayarlara göre çok daha
kişisel ve güçlü. Hal böyle olunca
Penti gibi müşterileriyle ciddi
bağ kurmuş bir şirketin mobil
deneyimini, web deneyimiyle aynı
paralelde geliştirmesi
kaçınılmaz hale gelmişti.
E-ticaret platformu projemize
paralel olarak, en iyi mobil
deneyimi yaşatabilmek için uzun
zamandır üzerinde çalıştığımız
yepyeni iOS ve Android mobil
uygulamalarımızı da bu sebeple
2022 Mayıs ayı sonunda hayata
geçirdik.
Bu ürünlerin yanı sıra, dünyanın
en iyi uygulamalarını yakından
takip ederek 2022 yılı
içerisinde dünyanın en önemli
kanal bağımsız platformunu
hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Kişiselleştirilmiş deneyim tasarımı
ve her bir müşterinin ihtiyacını
doğru zamanda, en doğru kanalda
en uygun teklifle karşılamanın
önemi her geçen gün arttığından,
bu platformla birlikte gelecekteki
zorluklara hızla uyum sağlama
esnekliğini, bunlara yanıt verme
gücünü ve güvenini aşılamaya
devam edeceğiz. Müşterilerimiz
hangi kanalda veya coğrafyada
olursa olsun tutarlı ve sorunsuz bir
deneyim yaşayabilecekler.

“Pazarlama ve teknoloji
ekiplerinin iş birliği
müşteriye erişimi ve
etkileşimi daha kolay hale
getiriyor”
Pazarlama ve teknoloji ekiplerinin
yakın çalışması müşteriye erişimi
ve etkileşimi daha kolay hale
getirdiği için işletmelerin tercihi
haline gelmiştir. Hatta perakende
sektöründe bu iki fonksiyonun aynı
birim altında yürütüldüğü örnekler
de mevcut. Sunduğumuz hizmet
gereği müşterimizi daha yakın
tanımak onun değişen ihtiyaçlarını
anlamak, ürünlerimize erişilebilirliği
fiziksel anlamda artırmak, farklı
satış kanalları üzerinden son
tüketiciye tercih şansı sunmak, satış
sonrası servislerde müşterinin hala
yanında olduğumuzu hissettirmek
için teknoloji çok önemli bir unsur.
Pandeminin başladığı dönemden
itibaren projeler harici, çağrı
merkezi süreçlerinde müşteri
iletişimini artıracak aktiviteler için
aldığımız aksiyonlar (sipariş statü
takibi vb.), farklı kargo opsiyonları
ile hızlı ürün erişimini sağlamak ve
mağazadan sevkiyat süreçlerini
aktif etmemiz, pazarlama ve
teknoloji ekipleri iş birliğinin marka
sadakati için ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Yeni
dönemde her iki departmanında
veri odağında buluşması
kaçınılmaz bir hal aldı. IT ekipleri
olarak, doğru ve güvenilir veriye
erişim ve bunun yönetişimi için
aldığımız aksiyonlarla birlikte,
CMO’larımıza karar alabilecekleri
müşteri öngörülerinde
bulunabilecekleri bir platform
sağlama vizyonumuz mevcut.
Bununla ilgili temel adımları 2021
yılında attık. 2022 yılı içerisinde
bu verilerin analizi ile birlikte
kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi
için iyi bir başlangıç yapmayı arzu
ediyoruz.

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR

Dijitalin gücü ve doğanın enerjisi
bir arada
Dilek Mutlu: “ChanGeo temelde oyun, genelde ise oyun dinamikleriyle
çevre etkinizin ne kadar değerli olduğunu görmenizi sağlayan bir kişisel
çevre asistanı.”
2019 yılında Kocaeli Üniversitesi
Çevre Mühendisliği bölümünden
mezun olan Dilek Mutlu, Geleceği
Yazan Kadınlar İklim Fikir
Maratonu’nda oyun sektöründeki
girişimci kadınları desteklemek
üzere teşvik ödülünün sahibi oldu.
Bu fikrin hayata geçmesindeki
motivasyonunu ise Mutlu şu
sözlerle dile getirdi: “Şimdilerde
2 yaşında bir oğlum var ve onun
gözünden kendime baktığımda;
mesleğim ve okurken kurduğum
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hayaller daha çok önem
kazanıyor. Çocuğuma doğanın
güzelliklerini kitaplar, filmler ya
da müzelerle değil korunmuş
kendi atmosferinde göstermek
istiyorum. İşte bu yüzden ChanGeo
uygulamasıyla akıllı mobil cihazlara
ulaşarak doğayı korumak için
neler yapabileceğimizi, bireysel
çabalarımızla oluşturduğumuz
etkiyi, kişisel karbon ayak izimizi ve
organize bir çevresel dönüşümü
sağlamayı hedefliyorum.”

“Geleceği Yazan Kadınlar”
projesine katılmanızda sizi
motive eden faktörler neler
oldu?
Projemi geliştirme aşamasında
oyunlaştırma, mobil, oyun
programlama ve veritabanı
gibi birçok konuyu araştırmaya
başlamıştım. Geleceği Yazan
Kadınlar web sayfasındaki
eğitimlerle, bireysel olarak
ChanGeo fikrini daha iyi hale

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR

getirmeye çalışırken yarışma
duyurusunu gördüm. Başvurum ve
sonrasında Deniz Hazar Hanım’ın
naif iletişimiyle tüm süreç boyunca
bilgilendirildim. TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu’ndan Tuğbahan
İlgü Hanım ve Turkcell bünyesinde
birçok mentor, projemle detaylı bir
şekilde ilgilendi. Geleceği Yazan
Kadınlar’a katılma motivasyonum,
projemi profesyonellerin
desteğiyle geliştirebilmekti.
Bilgileriyle motivasyonumu artıran,
heyecanıma ortak olan tüm
mentorlerime teşekkür ediyorum.

Projenizi de dinlemek
isteriz…

Dünya avcumuzun içinde ancak
bu mobil dünyada çevreye dair
bir uygulama yok. Oyunlarda ve
sosyal medyada geçirilen zamanı
ChanGeo uygulamasıyla çevreye
faydalı hale getirmek istiyorum.
ChanGeo temelde oyun, genelde
ise oyun dinamikleriyle sizin çevre
etkinizin ne kadar değerli olduğunu
görmenizi sağlayan kişisel çevre
asistanı. Çevresel gelişimizi takip
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ederek sizi daha iyi olmaya teşvik
eden, süreçlerinizi detaylı olarak
görmenizi sağlayan altyapısıyla
sürdürülebilir bir motivasyon
sağlıyor. Amacımız; çevre adına
yapabileceğimiz tüm faaliyetleri
bir tıkla size ulaştırırken, çevresel
etkinizi de gözlemleyerek gerçeğe
yansıtabileceğiniz önlemleri
sunmak…

Turkcell tarafından sunulan
eğitim ve destek, projenizin
gelişmesine nasıl katkı
sağladı?

Bir fikri ele alıp uzun uzadıya
incelemek, ekibinizle ona değer
katmak, mentor desteğiyle tüm
aşamalarında proje sahibinin
yanında olmak Turkcell’in gücü…
Bu aşamalarda yer alan tüm ekibin
profesyonelliği ise Turkcell’in
çekim gücü…

Ödül alan bu değerli
projenizi ilerleyen dönemde
daha da geliştirmek
için neler yapmayı
planlıyorsunuz?

ChanGeo uygulamasının prototipini
Turkcell’in teknik mentorlerinin
destekleriyle oluşturmuştum.
Prototip tek bir akış üzerine
ilerliyordu. Bu akışı çeşitlendirerek
oyunlaştırma mekaniğini
geliştirme aşamasına geçtim.
Oyunlaştırma, veri analizi ve bu
verilerden bir çıktı elde edebilmek
benim yeni yeni öğrendiğim
aşamalar. Bu aşamaları bireysel
olarak sürdürüp yatırım aldığımda,
bir ekiple projemi hayata geçirmeyi
istiyorum. Avrupa Birliği proje
fonlarını araştırıyorum. TÜBİTAK’ın
Bireysel Genç Girişim Programı
BİGG’e de başvuruda bulundum.
Farklı platformlardan girişimcilik
eğitimleri alıyor, projemin
yatırımcıların ilgisini çekebilecek
yönlerini geliştiriyorum.
Oyun sektöründeki girişimci
kadınları desteklemek üzere
teşvik ödülünün sahibi olduğum
Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir
Maratonu benim için güzel bir
başlangıçtı, emeği geçenlere tekrar
teşekkürlerimi sunuyorum.

TEKNOLIFESTYLE

Dünyanın ilk braille akıllı saati:
Dot Watch
Teknolojinin ilerlemesine rağmen, görme engelliler için dokunsal yazı
sistemi hala önemli bir dil olarak kabul ediliyor. Fakat bu yönde
son yıllarda tanıtılan çok sayıda konsept ürün tasarımı olsa da
pek çoğu gerçeğe dönüşmedi. Dot Watch olarak adlandırılan
Braille Smartwatch ise braille alfabesinin güzelliğini koruyan
bir akıllı saat. Görme engelliler için tasarlanmış dünyanın ilk
braille akıllı saati olduğu söylenen cihaz, güçlü ve uyumlu bir
görünüme sahip. Saatin “etkileşimin” gerçekleştiği yerleşik
dört hücreli benzersiz ekranın yanında, her iki tarafında
hareketlere tepki veren dokunmatik sensörler de bulunuyor.
Telefona gelen metin ya da mesajlar braille’e çevriliyor ve
“okunması” için Dot Watch’a iletiliyor.

Orbita ile bilgisayar ve
iPhone ekranı tek görüş açısında
Bağlantı istasyonlarını veya diğer Magsafe uyumlu aksesuarları kullanmayı seviyorsanız, Orbita tam
size göre! Orbita modüler sistemi, Magsafe teknolojisini kullanışlı hale getiren bir başka çözüm olarak
karışımıza çıkıyor. Kullanıcıya masaüstü veya dizüstü bilgisayarda kişisel çalışma alanını herhangi bir
güçlük yaşamadan genişletme özgürlüğü veren bu iPhone bağlantısı, iPhone 12 ve 13 kullanıcıları için
dizüstü bilgisayarlarından çalışırken cihazı her zaman görüş alanında tutmalarını sağlayacak bir aksesuar. Bir dizüstü bilgisayarın veya monitörün arkasına yapıştırılarak kullanılan Orbita, Apple MagSafe
teknolojisi ile sorunsuz bir şekilde çalışacak mıknatıslarla da donatılmış.

Geleceğin ödeme yöntemi:
Bitcoin kart
Kripto paralar gün geçtikçe kullanılabilirliğini artırırken fiziksel bir boyut kazanması da muhtemel. Material Bitcoin ise kolay aktarımlar
için bir QR kodu, suya ve ısıya dayanıklı kırılmaz bir tasarım ve
analog yapısı ile geleceğe hazırlanıyor. Kripto cüzdanlar için
bir kartvizit işlevi gören kart, üzerindeki QR kod ile çevrimiçi
cüzdan için bir ağ geçidi görevi görüyor. QR kod taranıyor
ve ödeme doğrudan kripto cüzdandan yapılıyor. Arkasında
yazılı benzersiz şifresi sayesinde de Material Bitcoin fiziksel
olarak ellerinde olmadığı sürece bilgisayar korsanları tarafından erişilemiyor.
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Kinetik sanat ve teknoloji
büyüleyici meditatif
güzellikte birleşiyor
Sehpalar genellikle insanların kullanım ve yaşam biçimlerine
uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sisyphus Kinetic Art Site
Table ise belki de bunun en iyi örneği. Sehpa camının altındaki metal bir top, sessizce kumda yuvarlanarak sonsuza kadar güzel desenler
yaratıyor ve bu desenlerin üzerinden geçerek yeni desenler oluşturuyor.
Kinetik bir heykel olan bu teknolojik sehpa, iç kısmındaki RBGW LED aydınlatmasından topun hareket etmesini sağlayan devre kartlarına, motorlara ve mıknatıslara kadar önceden
kurulmuş olarak geliyor. Kullanıcıların sadece içindeki kumu kendilerinin eklemesi gerekiyor ancak
sonrasında, güç kaynağını prize takıp Zen bahçesinde gibi hissetmeye başlayabilirler!

TV ekranında ne varsa rengi de duvarda!
Yenilikçi teknolojiye sahip Philips 4K UHD LED TV,
üst düzey kalite standartları ile beklentileri karşılıyor.
Yüzlerce renk içinden gerçeğe en yakın olan görüntüleri sağlamak için tasarlanan yüksek çözünürlüklü LED
TV, en karanlık sahneleri dahi kusursuz bir biçimde
gösteriyor. Arkasında yer alan LED ışıkları ise sürükleyici bir deneyime imza atmanızı sağlıyor. Televizyondaki
görüntü ve seslere duyarlı üstün Ambilight teknolojisi,
bulunduğunuz ortamın ambiyansını çarpıcı bir şekilde
etkiliyor. Son teknolojinin tüm fonksiyonları kullanılarak
üretilen TV, 4K ultra HD çözünürlüğü ile sinema gecelerinizi farklı bir boyuta taşıyor.

Her türlü ihtiyaç anı için
“taşınabilir güneş enerjisi”
Taşınabilir bir elektrik santrali, acil ya da planlanmış durumlar için oldukça idealdir. Bu “taşınabilir enerji depolama
güç kaynağı” ise gerekli durumlarda elektrik ihtiyacını
karşılamak için tasarlandı. 600Wh olan güç istasyonu;
USB, USB-C, AC, DC ve standart yuvarlak şarj bağlantı
noktaları ile çeşitli cihazlara enerji verebiliyor. Sahip
olduğu güneş panelleriyle de eko-verimli bir cihaz olduğu
söylenebilir. 30 watt’lık güneş panelleriyle tamamen şarj edilmesi,
tam güneş ışığı altında 30 saat süren güç kaynağı istasyonu, her yere
götürülebiliyor. Bu güç kaynağı, pil seviyesini gösteren küçük bir ekranı
ile kompakt ve dayanıklı yapısının yanında, çantası ve taşımayı kolaylaştıran bir kulp ile geliyor.
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GELECEK TEKNOLOJİLERİ ve BİLİM

Yapay zeka
sayesinde
kanserde
erken
teşhis
Büyük miktarda veriyi analiz
edebilen yapay zeka, genellikle
insanlar tarafından tespit
edilemeyen kalıpları tanımlayabilir.
Bu da yapay zekayı hastalık
tespiti, teşhisi ve tedavisini
hızlandırmada oldukça değerli kılar.
Bununla birlikte, teknolojinin tıbbi
ortamlarda kullanılması ve verilerin
yanlışlıkla serbest bırakılması
riski nedeniyle bu konu oldukça
tartışmalıdır; çünkü birçok sistem
özel şirketlere aittir ve özel şirketler
tarafından kontrol edilir. Bu da
şirketlere gizli hasta verilerine
erişim ve bu verileri koruma
sorumluluğu sağlar.
Leeds Üniversitesi tıp bilimcilerinin
de dahil olduğu bir ekip ise kişisel
bilgileri riske atmadan, hasta
verilerinden kanseri tahmin etmek
için yapay zeka kullanmanın
yeni bir yolunu geliştirdi. “Sürü
öğrenimi” adı verilen sistem
sayesinde bilgisayarlar, hasta doku
örneklerinin tıbbi görüntülerinde,
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hastanelerden veri yayınlamadan
kanseri tahmin edebilecek.

gönderilmesine gerek kalmadan
algoritma uygulanabiliyor.

Araştırmacılar bu yöntemde,
insan dokusu görüntülerindeki
genetik değişiklikler gibi yerel
bir hastane veya üniversitedeki
verilerdeki kalıpları tespit etmek
için AI algoritmalarını eğitiyor. Sürü
öğrenimi sistemi daha sonra bu
yeni eğitilmiş algoritmayı, yerel
veri veya hasta bilgisi olmadan
merkezi bir bilgisayara gönderiyor.
Burada, optimize edilmiş bir
algoritma oluşturmak için diğer
hastaneler tarafından oluşturulan
algoritmalarla birleştiriliyor.
Algoritma daha sonra yerel
hastaneye geri gönderiliyor ve
orijinal verilere yeniden uygulanıyor.
Daha hassas algılama yetenekleri
sayesinde de genetik değişikliklerin
saptanması iyileştiriliyor. Bu
teknikle, üçüncü taraf şirketlere
herhangi bir verinin açıklanmasına
veya hastaneler arasında ya da
uluslararası sınırların ötesine

Ekip sistemi test etmek için
Kuzey İrlanda, Almanya ve
ABD’den üç grup hastadan
alınan çalışma verileri üzerinde AI
algoritmalarını eğitti. 5.000’den
fazla hastadan elde edilen verilere
dayanarak, sürü öğrenimi ile
eğitilmiş AI modellerinin, ilgili
genetik değişiklikleri doğrudan
kolon tümörlerinden alınan
doku görüntülerinden tahmin
edebildiğini ortaya koydular.
Bu sayede kurumlar, verilerinin
denetiminden vazgeçmek zorunda
kalmadan veri aktarımı ihtiyacının
üstesinden gelebilecek.
Araştırmacılara göre, bu görevi
yerine getiren bir yapay zeka
sistemi oluşturmak, gelecekteki
yapay zekayı uygulama
yeteneklerini daha da geliştiriyor.

GÜNCEL

Ana akım
haline gelecek
3 sürdürülebilirlik
eğilimi
Gartner’a göre, bir ila üç yıl içinde benimsenecek sürdürülebilirlik
trendleri bulut sürdürülebilirliği, karbon ayak izi ölçümü ve gelişmiş
şebeke yönetimi yazılımı olacak.
Araştırma firması Gartner’ın
“Gelişmekte Olan Teknolojiler ve
Trendler: Çevresel Sürdürülebilirlik”
adlı çalışması, ortaya çıkan 26
sürdürülebilirlik teknolojisini,
stratejisini ve trendini ele aldı.
Analiz şirketi net sıfır geleceğe
ulaşmak için küresel hedefin,
teknoloji ve hizmet sağlayıcıların
çevre dostu işletmeler için
sistemler geliştirmesi adına yeni
fırsatlar yaratmak olduğunu
söyledi.
Dünya iklimini korumak için
sürdürülebilir işletmelerin küresel
bir öncelik olması gerektiğini
belirten Gartner, net sıfır ekonomiye
geçişin yeni teknolojiler, iş
modelleri, stratejiler ve süreçler
gerektiren sanayi devrimi veya
dijital devrim kadar yıkıcı olacağını
tahmin ediyor. Peki Gartner’a göre
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bulut sürdürülebilirliğini, karbon
ayak izi ölçümünü ve gelişmiş
şebeke yönetimi yazılımını bu kadar
önemli yapan nedir?

Bulut sürdürülebilirliği
Bulut sürdürülebilirliği, bulut
hizmetlerinin bir bulut hizmeti
sağlayıcısı tarafından sürdürülebilir
şekilde işletilmesini, sunulmasını,
bulut hizmetlerinin sürdürülebilir
tüketimini ve kullanımını
kapsıyor. Gartner ise genel bulut
hizmetlerinin BT operasyonlarını
merkezileştirme ve paylaşılan
bir hizmet modeli kullanarak,
çalışma yetenekleriyle büyük
bir sürdürülebilirlik potansiyeli
sunduğunu ve bunun da daha fazla
bilgi işlem verimliliği sağladığını
belirtiyor. Analist firmaya göre,
genel bulut sağlayıcıları ayrıca
bulut veri merkezlerini fiziksel

olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarının yakınına yerleştirmek
gibi sürdürülebilirlik yeteneklerine
yatırım yapma konusunda
benzersiz bir yeteneğe sahip.
Gartner, bulut sağlayıcılarının
önümüzdeki üç yıl içinde şeffaf
bir iklim stratejisine ve net bir yol
haritasına sahip olmaları için artan
bir baskı altında kalacağını da
söylüyor. 2025 yılına kadar hiper
ölçekli bulut hizmetlerinin karbon
emisyonlarının bulut satın alma
kararlarında ilk üç kriter olacağını
tahmin ediyor.

Karbon ayak izi ölçümü
İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan
emisyon miktarı olarak tanımlanan
karbon ayak izi, belirli bir teknoloji
ürünü veya hizmetinin üç emisyon
kapsamını içeriyor:

GÜNCEL

● Sahip olunan veya kontrol edilen
kaynaklar
● Satın alınan enerjinin üretimi
● Hem yukarı hem de aşağı
emisyonlar dahil olmak üzere,
raporlama yapan şirketin değer
zincirinde meydana gelen tüm
dolaylı emisyonlar
Gartner, üçüncü kapsam
emisyonlarının ölçülmesinin en
zoru olduğunu, ancak bazı şirketler
için toplam emisyonların %95’inden
fazlasını oluşturabileceğini
söylüyor. Rapor ise kuruluşların
odaklarını her üç emisyon
türüne de genişletmeleri ve
raporlama şeffaflığını artırmaları
nedeniyle karbon ayak izi ölçüm
teknolojilerinin önemli ölçüde
benimseneceğini tahmin ediyor.
Gartner bu tür araçların
büyümesinin veri toplamanın
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niceliğini, kalitesini ve
zamanlamasını artıran IoT
özellikli çevresel sensörlerin
çoğalmasıyla destekleneceğini
belirtiyor. Nihayetinde de her
kuruluşun karbon muhasebe
araçlarına yatırım yapmak zorunda
kalacağını vurguluyor. Aynı
zamanda şeffaf karbon ölçümü
ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler
sağlayan yazılım çözümlerinin hızla
benimsendiğini ve entegrasyon
yetenekleri ilerledikçe büyümenin
devam edeceğini bekliyor.

Gelişmiş şebeke yönetim
yazılımı

Gelişmiş şebeke yönetimi;
denetleyici kontrol ve veri toplama
(SCADA), şebeke enerji yönetim
sistemleri ile fiziksel ve makine
öğrenimi modellerini kullanan
yeni operasyonelleştirilmiş gerçek
zamanlı yeteneklerden oluşuyor.

Gartner da kuruluşların yaklaşık
%5-20’sinin bugün gelişmiş şebeke
yönetimi yazılımına yatırım yaptığını
ve bunun önümüzdeki bir ila üç yıl
içinde önemli ölçüde artacağını
tahmin ediyor. 2026 yılına kadar
da en büyük enerji şirketlerinde
sermaye programlarının %60’ından
fazlası için düşük riskli yenilenebilir
enerji yatırımlarına odaklanılmasını
bekliyor.
Şebeke operatörlerinin
temel zorluğunun, güç akışı
değişkenliğini ve enerji profili
oynaklığını yönetmek olduğunu
belirten Gartner, gelişmiş şebeke
yönetimi yazılımının ise elektrik
dağıtım şirketlerinin artan aralıklı
yenilenebilir enerji hacimlerinin
yarattığı istikrarsızlığı dengelerken
aktif ağ yöneticileri olmalarını
sağlayarak enerji geçişini
destekleyeceğini söylüyor.

GÜNCEL

GroupM
Turkcell Veri Merkezini seçti
Turkcell’in kurumlara uçtan uca teknolojik çözümler sunduğu Dijital İş
Servisleri şirketi, dünyanın önde gelen global medya yatırım yönetim
kurumlarından biri olan GroupM’in finans sistemlerini barındıran tüm
fiziki sunucularını Turkcell Veri Merkezlerine taşıdı.
Dünyanın ilk dijital operatörü
Turkcell, Dijital İş Servisleri
şirketiyle kurumların dijital
dönüşüm yolculuğuna destek
olmaya devam ediyor. Birçok
kurumun dijitalleşmesinde
stratejik rol üstlenen Turkcell
Dijital İş Servisleri, bu kapsamda
ihtiyaca uygun çözümler sunduğu
şirketler arasına bir yenisini
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daha ekledi. Dünyanın önde
gelen global medya yatırım
yönetim kurumlarından biri olan
GroupM’in finans sistemlerini
barındıran tüm fiziki sunucuları
Turkcell Veri Merkezlerine taşındı.
Proje kapsamında Turkcell Bulut
Çözümleri, Felaket Kurtarma
Merkezi ve Güvenlik Hizmetleri ile
birlikte tüm kurulum aşamalarında

özel danışmanlık ve sistem
destekleri sunularak sürecin 360
derece yönetimi sağlandı.

Ceyhun Özata: “Uluslararası
şirketlerin de dijitalleşme
yolculuğunda stratejik
çözüm ortağıyız”
Yürütülen çalışmalar hakkında
açıklamalarda bulunan Turkcell

GÜNCEL

Kurumsal Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun
Özata, şunları söyledi: “Tüm
sektörlere hitap eden uçtan uca
dijital çözümlerle şirketlerimizin
stratejik çözüm ortağı olarak
hizmet sunuyoruz. Bu doğrultuda
2018 yılının sonunda kurduğumuz
Turkcell Dijital İş Servisleri
şirketimiz ile bugüne kadar
1.500’den fazla şirketin dijital
dönüşümüne katkı sağladık. Güçlü
iletişim altyapımız sayesinde üstün
telekom hizmetlerimizin yanı sıra
veri merkezi ve bulut çözümleri,
siber güvenlik, sistem entegrasyon
ve yönetilen hizmetler, iş
uygulamaları ve yeni nesil
teknolojiler alanında çözümler
sunuyoruz. Bugüne kadar 4,5
milyar TL kontrat değerine sahip
7 binden fazla projeye imza attık.
Bu projeler arasında yer alan
GroupM’in fiziki sunucularını
Turkcell veri merkezlerine emanet
etmesinden mutluluk duyuyoruz.”
Açıklamasında Turkcell olarak
Türkiye’nin dijital dönüşümüne
öncülük ettiklerinin de altını
çizen Özata, “Son teknolojiyle
donatılmış yeni nesil standartlara
sahip veri merkezlerimizle kamu
ve özel sektör kuruluşlarının yanı
sıra Türkiye’de faaliyet gösteren
global firmaların da iş süreçlerini
yerlileştirip ülkemizin dijital
ekonomisine katkı sunmak için
çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük
veri merkezi işletmecisi olarak
birçok farklı sektörde dijital
dönüşüm projelerine imza atmayı
sürdüreceğiz.” dedi.
Konu ile ilgili açıklamalarda
bulunan GroupM Türkiye
Finanstan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Burak Oruç ise
“Turkcell ile çift taraflı ve kıymetli
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GroupM Türkiye Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Oruç

bir iş ortaklığımız var. Finans
sistemlerimizi barındıran fiziki
sunucularımızın Turkcell Veri
Merkezine taşınma sürecinde
hem yönlendirmeleri hem de
çözüm odaklı yaklaşımları ile bu
operasyonda Turkcell ekipleri
bizlere uçtan uca destek oldu.”
diye konuştu.

iş ortaklarının orkestrasyon

Yedeklilik ve güvenlik
çözümleri sayesinde 7/24 iş
sürekliliği sağlanıyor

saldırı tehditlerini hızla tespit eden

Proje kapsamında esnek kaynak
yönetimi, maliyet avantajı, global
IT ekipleri ve hizmet veren diğer

ihtiyaçları belirlenerek bütünsel
bir hizmet modeli oluşturuldu.
Sunucu ihtiyaçları için sanal
sunucu kaynakları, hizmet
lisansları, yük dengeleme ve
performans izleme hizmetleri
sağlandı. Bu kaynakların güvenliği
için ise internet trafiğinde olası
DDOS Atak Önleme ve Güvenlik
Duvarı Servisleri konumlandırılarak
tek hizmet sağlayıcı üzerinden
tüm erişim ve güvenlik ihtiyaçları
karşılandı.

GÜNCEL

AI etiği
etrafında
değişen
roller
Yeni bir IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV) araştırması, yapay zeka etiğini
yönetmekten ve desteklemekten sorumlu rollerdeki radikal değişimi
ortaya çıkardı.
IBM İş Değerleri Enstitüsü
tarafından yürütülen yeni bir
küresel çalışma, AI etiğini ve
bundan sorumlu olan rollerdeki
değişimi ele alıyor. Rapor
sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk,
çeşitlilik ve kapsayıcılıkta emsallere
kıyasla daha iyi performans da
dahil olmak üzere, güvenilir yapay
zekayı ilerletmek için güçlü bir
zorunluluğa rağmen, liderlerin
niyetleri ile anlamlı eylemleri
arasında bir boşluk olduğunu
gösteriyor.
Çalışma ayrıca şirket yöneticilerinin
artık AI etiğinde itici güç olarak
görüldüğünü de ortaya koyuyor.
CEO’lar (%28), aynı zamanda kurul
üyeleri (%10), hukuk (%10), gizlilik
(%8), risk ve uyum sorumluları
(%6), ankete katılanlar tarafından
yapay zeka etiğinden en sorumlu
kişiler olarak görülüyor. Ankete
katılanların %66’sı CEO’nun
veya diğer üst düzey yöneticinin
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kuruluşlarının etik stratejisi
üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu
belirtirken, yarısından fazlası da
yönetim kurulu direktiflerinin (%58)
ve hissedar topluluğunun (%53) da
etkisi olduğunu düşünüyor.
Güvenilir yapay zeka oluşturmak,
stratejik bir farklılaştırıcı olarak
algılanıyor ve kuruluşlar yapay
zeka etik mekanizmalarını
uygulamaya başlıyor. Ankete
katılan iş liderlerinin dörtte
üçünden fazlası, AI etiğinin
kuruluşları için önemli olduğu
konusunda hemfikirken,
%75’i de etiğin rekabetçi bir
farklılaşma kaynağı olduğuna
inanıyor. Yapay zeka ve yapay
zeka etiğini önemli olarak gören
katılımcıların %67’sinden fazlası,
kuruluşlarının sürdürülebilirlik,
sosyal sorumluluk, çeşitlilik
ve kapsayıcılık konularında
emsallerinden daha iyi performans
gösterdiğini belirtiyor.

Çalışmada yanıt verenlerin
yarısından fazlası, kuruluşlarının
yapay zeka etiğini mevcut
iş etiği yaklaşımlarına dahil
etmek için adımlar attığını
söylüyor. %45’inden fazlası da
kuruluşlarının bir AI proje risk
değerlendirme çerçevesi ve
denetleme/inceleme süreci gibi
AI’ya özgü etik mekanizmalar
oluşturduğunu belirtiyor.
Rapora göre, etik ilkelerin
yapay zeka çözümlerine
dahil edilmesini sağlamak
kuruluşlar için acil bir ihtiyaç
olsa da bu konudaki ilerleme
hala çok yavaş. Ankete katılan
CEO’lar (%79) artık AI etiğini
yapay zeka uygulamalarına
yerleştirmeye hazır olduğunu
söylerken, kuruluşların dörtte
birinden azının yapay zeka
etiğini operasyonel hale getirdiği
görülüyor.

GÜNCEL

İşi daha
güçlü
büyütmenin
anahtarı:
Veri yatırımı
Küresel olarak BT liderlerinin neredeyse yarısı (%47) veri sistemlerine
ve altyapısına yaptıkları iş yatırımlarının önemli bir engel veya endişe
olduğuna inanıyor.
Veri büyümesi sorunlarının
üstesinden gelmek için
finansmanın önemini vurgulayan
yakın tarihli bir çalışma, gelirleri
100 milyon dolardan 1 milyar
dolara kadar değişen 23 ülke ve
9 endüstride çok uluslu büyük
işletmeleri temsil eden 7.295 üst
düzey yönetici ve iş ve teknoloji
liderinin görüşlerini aldı. Küresel
olarak yanıt verenlerin %53’ü,
veri sistemlerine/altyapısına
yeterli yatırım yapılmamasının,
kuruluşlarının verilerden değerli
öngörüler elde ederken karşılaştığı
önemli bir engel olduğunu söyledi.
Diğer yarısı da analitik araçlarına
yetersiz yatırım olduğuna inandığını
belirtti. Buna ek olarak, dünya
çapındaki BT liderlerinin neredeyse
dörtte üçü (%72), mevcut veri
ortamı değiştikçe ve geliştikçe
daha fazla veriye dayalı içgörü
sağlamak için önümüzdeki iki yıl
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içinde altyapıyı iyileştirmenin çok
önemli olduğunu söyledi.
Araştırma, dünyanın her yerindeki
işletmelerin artan miktarda veriyi
işlemek için gerekli araçlara
ve altyapıya yeterince yatırım
yapmadığını, aynı zamanda ‘Data
Gravity’ etkisi yoğunlaştıkça, çeşitli
sektörlerde verilere dayanan başka
sorunlar olmaya devam edeceğini
gösterdi. Verilerden değerli
içgörüler çıkarmak, bilgilerin
verimli bir şekilde toplanmasına
ve kontrol edilmesine büyük
ölçüde bağlı olduğu için veri
protokolleri ve analitiği üzerinde
belirgin bir odaklanma olması
gerektiğini söyleyen katılımcılar,
veri hacmi dünya çapında
katlanarak büyüdükçe, data
gravity etkisinin özellikle bilgi
etkin bir şekilde işlenmediğinde
kaçınılmaz olarak yoğunlaşacağını

belirtti. Araştırmacılara göre ise
bu fenomen, sürekli olarak daha
fazla veri çeken büyük hacimli
veriler görüyor. Bu da taşınmayı,
manipüle etmeyi veya değer elde
etmeyi imkansız hale getiriyor. Bu
durum ise işletmeler için engeller
oluşturuyor ve önlem alınmadığı
takdirde verilerini işe yaramaz hale
getirebilir.
İleriye dönük olumlu bir adım
olarak, küçük işletmeler için
alımda bir fark olsa da 1 milyar
dolar üzerindeki şirketler (%75)
artık planlama, benimseme veya
yürütme aşamasında resmi bir
veri stratejisine sahip. Giderek
daha fazla veri merkezli bir
dünyada rekabetçi kalmak isteyen
işletmelerin, verilerin ortaya
çıkarabileceği faydaları anlamaları
ve veriye dayalı stratejileri bir
öncelik haline getirmeleri gerekiyor.

GÜNCEL

Otomasyon tedarik zincirinin
artık ayrılmaz bir parçası
Çoğu tüketicinin genel olarak gündeminde olmayan tedarik zinciri,
pandemi sürecinde insanların temel ihtiyaçlarını gidermede hayati önem
taşıdı ve insanlar bu süreçte boş raflarla karşılaşınca tedarik zinciri
konusunda daha da bilinçlendi.
Tedarik zinciri sorunları 2022’ye
kadar devam etti ve ekonomik
haberlere egemen olan yüksek
enflasyonun büyük bir parçası
haline geldi. Yeni bir rapora göre
ise tüm bu sıkıntıları gidermek
otomasyona bağlı olacak.
Otomasyonun tedarik zinciri
için önemini ele alan raporun
araştırmacıları, tedarik zinciri
yöneticilerinin yüzde 72’sinin
süreçlerinin ve iş akışlarının
çoğunun önümüzdeki 3 ila 5
yıl içinde otomatikleştirilmesini
beklediğini söylüyor. Rapora göre
de tedarik zinciri yöneticilerinin
birçoğu kısa vadede hayatta
kalmaya odaklanırken, diğerleri
dijital dönüşüm hareketinden
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doğan daha uzun vadeli çözümlere
yöneliyor.
Araştırmacılar, bazı kuruluşların
tedarik zincirlerini yürütmek
için iki yönlü, veriye dayalı bir
yaklaşımla eğrinin önüne geçmeye
çalıştıklarını vurguluyor. Öncelikle,
güvenilirlik ve sorunsuz bir
deneyim sağlamak için gelişmiş
analitik, veri modelleme ve
otomasyon kullanarak verimlilikten
yararlanan tahmine dayalı bir
modeli takip ettiklerini ekliyorlar.
İkinci olarak da daha proaktif
olan yapay zeka, sınır bilişim,
veri süreci madenciliği ve hatta
kuantum gibi üstel teknolojileri
benimserken yüksek değişkenliği
ve beklenmedik kesintileri

ele aldıklarını de belirtiyorlar.
Otomasyona ek olarak, tedarik
zinciri yöneticileri iş akışlarının
yüzde 27’sinin yapay zeka destekli
olacağını ve 2030 yılına kadar
yüzde 33’e çıkacağını öngörüyor.
Çalışma, daha spesifik olarak,
2025 yılına kadar CSCO’ların
yüzde 83’ünün yapay zeka
destekli gerçek zamanlı envanter
yönetimini sunmayı planladığını;
diğer yüzde 83’ünün kendi kendini
izleyen, kendi kendini düzelten
varlıkları tanıtmayı beklediğini
ve yüzde 81’lik bir kesimin de
gerçek zamanlı talep algılama için
yapay zeka destekli süreçlere ve
iş akışlarına eğilim gösterdiğini
ortaya koyuyor.

GÜNCEL

Turkcell uluslararası VoLTE hizmetini
kullanıma açan ilk operatör oldu
Turkcell, yurt dışında yüksek kalitede görüşme yapma olanağı tanıyan
4.5G şebekesi üzerinden uluslararası ses (VoLTE roaming) deneyimini,
ABD’li mobil operatör AT&T iş birliğiyle sağlamaya başladı.
Dünyanın ilk dijital operatörü
Turkcell, mobil iletişim
konusundaki uluslararası
hizmetlerine bir yenisini daha
ekledi. Güncel teknolojileri ilk
kez kullanıcılarına ulaştırmayı
hedefleyen Turkcell, yurt dışında
uluslararası dolaşım yapan
müşterilerine VoLTE (Voice
Over LTE) roaming deneyimini,
ABD’de mobil operatör AT&T’nin
şebekesinden sağlamaya başladı.
Böylece Turkcell, yüksek kalitede
iletişim kurmayı sağlayan VoLTE
hizmetini yurt dışında kullanıma
açan Türkiye’nin ilk operatörü oldu.

“En yeni iletişim
teknolojilerini yurt dışında
da kullanıcılarımızla
buluşturuyoruz”
Turkcell olarak mobil iletişim
alanındaki trend teknolojileri
daima yakından takip edip
uygulamaya geçirdiklerini
vurgulayan Turkcell Şebeke
Teknolojilerinden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin,
konuyla ilgili şunları söyledi:
“İçinde bulunduğumuz iletişim
çağında en yeni teknolojileri
kullanıcılarımızla buluşturmaya,
global paydaşlarımızla birlikte
yenilikçi projeleri hayata
geçirmeye devam ediyoruz. Bu
kapsamda müşterilerimizin,
uluslararası seyahatlerinde yurt
dışında da doğrudan ses hizmetini
alabilmeleri amacıyla yeni bir
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Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin

adım attık. Bu servisi kısa sürede
hazır hale getirerek, güçlü mobil
operatör AT&T şebekesi üzerinden
ABD’de kullanıma açtık. Böylece
sektörel öncülüğümüzü yeni bir
uluslararası hizmetle sürdürdük.”
AT&T iş birliğiyle yapılan VoLTE
roaming servisi sayesinde Turkcell
müşterilerinin artık 4.5G şebekesi
üzerinden yüksek kalitede ses
hizmeti alabileceklerini belirten
Gediz Sezgin, “Dünyada teknoloji
dönüşümlerinden dolayı 2G
ve 3G şebekelerini kapatan
operatörler artmaya devam
ediyor. Yurt dışında sadece
4.5G şebekesinden servis alan
müşterilerimizin, kesintisiz ve daha
kaliteli görüşme sağlayabilmeleri
için farklı ülkelerdeki operatörlerle
VoLTE roaming iş birlikleri yapmaya

devam ediyoruz. Turkcell olarak
uluslararası alanda yeni bir servis
olarak yaygınlaşan VoLTE roaming
servisini, dünyada uygulamaya
geçiren öncü operatörler arasında
yer almaktan da ayrıca gurur
duyuyoruz.” dedi.

VoLTE roaming hizmeti için
herhangi bir aktivasyon
gerekmiyor
Turkcell müşterilerinin ABD’de
VoLTE roaming hizmetinden
yararlanması için ekstra bir
aktivasyon gerekmiyor. Yurt
dışında arama/aranma ve datainternet kullanımına açık, HD ses
aboneliği olan, cihazı da VOLTE
roamingi destekleyen ve anlaşmalı
operatör AT&T’den servis alabilen
Turkcell müşterileri, bu hizmetten
doğrudan faydalanabiliyor.

GÜNCEL

IoT küresel yapay zeka pazarını
nasıl etkileyecek?
Makine öğrenimi ve derin öğrenme teknolojisi, IoT pazarında küresel
yapay zekada %5,7’lik bir YBBO’da gelişmeye hazırlanıyor.
Fiziksel verileri dijital içeriğe
dönüştürebilen düşük maliyetli
sensörlerin benimsenmesiyle
desteklenmesi beklenen
milyarlarca cihaz, hizmet ve sistem
birbirine bağlandıkça önümüzdeki
birkaç yıl içinde istikrarlı bir şekilde
büyümesi bekleniyor. Future
Market Insights’ın yeni bir raporu
da gelişmekte olan bölgelerde,
akıllı şehirlere ve IoT çözümlerine
yönelik artan talebin IoT pazarında
yapay zekanın değerini artırdığını
söylüyor.
Future Market Insights tarafından
hazırlanan bir rapora göre, IoT’deki
küresel yapay zeka pazarının
2022’de 6,2 milyar dolar olduğu
ve 2032 yılına kadar 142,4 milyar
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dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
2022’den 2032’ye kadar olan
tahmin dönemini içeren çalışmada,
pazarın %6,2’lik bir YBBO’ya
ulaşması bekleniyor.
IoT cihazları sürekli veri akışı
yaptığından bu verileri analiz
etme, bakım maliyetlerini
ve kesinti süresini azaltma
ihtiyacı, IoT pazarında yapay
zekanın benimsenmesine yol
açtı. Perakende sektöründe ise
yapay zeka daha çok IoT tabanlı
hizmetlerin etkinleştirilmesi,
müşteri deneyimi programlarının
iyileştirilmesi ve daha müşteri
odaklı ürünler geliştirilmesi
odağında kullanılıyor. Bu nedenle
yapay zeka, pazarda IoT’de yapay

zekaya yönelik pazar talebini daha
da artıracak kilit bir rol oynayacak.
IoT’deki AI pazarı şu anda 78 milyar
dolar değerinde. Pazarın 2022’den
2032’ye kadar da %6,2’lik bir
YBBO’da büyümesi bekleniyor.
Makine öğrenimi ve derin öğrenme
teknolojilerinin IoT’de AI için tahmin
dönemi boyunca %5,7’lik bir
YBBO’da büyümesi öngörülürken,
ABD pazarının tahmin döneminde
49 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Çin’in de yine tahmin
döneminde 2032 yılında 10,2
milyar dolar piyasa değeri ile
% 5,6’lık bir YBBO’ya, Japonya
pazarının ise 2032 yılına kadar 8,6
milyar dolara değerinde bir piyasa
değerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

GÜNCEL

Dijital öncelikli
bağlantılı
operasyonların
etkinleştiricisi:
Sınır bilişim
Dijital öncelikli bir dünyaya geçişi sağlamada sınır bilişimin gücünü
vurgulayan yeni bir çalışma; siber güvenlik, sistem esnekliği ve
güvenilirlik nedeniyle sınır bilişimin tercih edildiğini gösterdi.
Kuruluşlar müşteriler için yeni veya
iyileştirilmiş deneyimler yaratmaya,
operasyonel olarak daha verimli
olmaya, güvenliği artırmaya ve
daha sürdürülebilir hale gelmeye
çalıştıkça dijital teknolojilere
daha fazla eğiliyorlar. Endüstriyel,
sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde
1000’den fazla BT ve operasyon
uzmanının yanıtlarının yanı sıra,
endüstriyel kuruluşlarla da yapılan
bir dizi görüşmeyi detaylandıran
yeni bir teknik inceleme ise sınır
bilişim yatırımlarını yönlendiren
faktörler, firmaların uçta dağıtım
yaparken karşılaştığı zorluklar,
devam eden yatırımın önündeki
engeller ve geleceğe yönelik
uç yeteneklere yönelik stratejik
öneriler hakkında fikir veriyor.
Katılımcılara iş yüklerini
desteklemek için neden sınır
bilişime yatırım yaptıkları sorulan
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çalışmada, katılımcılar siber
güvenliği (%50), sistem esnekliğini
ve güvenilirliğini (%44) iyileştirdiği
için sınır bilişimi tercih ettiklerini
söylüyor. Ancak yine de kuruluşların
uç altyapılarını ve dolayısıyla
bağlantılı operasyonlarının dayanıklı
ve güvenilir olmasını sağlamak
için üstesinden gelmeleri gereken
çeşitli zorluklar var:
Güvenlik: Kurumlar operasyonları
birbirine bağlarken fiziksel ve siber
güvenlik konusunda endişeli. Bu
da yeni paradigma için uyarlanmış
sistemler ve süreçler gerektiriyor.
Operasyonel veriler bu noktada
iş birliğini geliştiren, şirketlerin
esnek, uzaktan işlem yeteneklerine
sahip olmasını sağlayan iş gücü
verimliliğiyle sonuçlanarak bu
yetenekleri etkinleştiriyor.
Yetenekler: İş gücünün teknoloji

ayarlarında yürütülmesi için
doğru becerilere sahip olması
ve değişimi yönlendirmek için
dahili olarak uyum sağlayabilmesi
gerekir. Bu odaklanma, şirketlerin
kuruluşlarının içinde ve dışında
yeni ekosistem ortaklarıyla ilişki
kurmasını gerektirecek.
Güvenilirlik: Yerel operasyon
yeteneklerinin çoğu, bağlı uç
aracılığıyla doğrudan uzaktan
desteklendiğinden, güvenilirlik de
kritik bir husus.
Teknolojileri başarısız olduğu
takdirde kuruluşlar savunmasız
hale gelecek. Gelecekteki uç
dağıtımlar için de liderlerin siber
güvenlik ve bağlantı sorunları gibi
endişeleri ele alan ve esnek uç
altyapıları sürdürmek için gereken
becerilere erişim sağlayan bir
strateji geliştirmesi gerekiyor.

GÜNCEL

Bireysel
tüketiciler
siber suçluların
bir numaralı
hedefi
Siber suçluların bir numaralı hedefi olan bireysel tüketiciler ve sağlık
sektörü, tehdit aktörleri tarafından yakından takip ediliyor.
Son 6 aydaki siber suçlu
davranışlarını inceleyen yeni
bir araştırma ulaşım, nakliye,
imalat ve bilgi teknolojisi
endüstrilerinin tehditlerde keskin
bir artış gösterdiğini ortaya koydu.
Araştırmanın yazarları, siber
güvenlikte kritik bir kavşakta
olunduğunu ve sürekli genişleyen
bir saldırı yüzeyinde giderek
artan düşmanca davranışlar
gözlemlediklerini dile getirdi.
Özellikle 2021’in 4. çeyreğinde
yüz milyonlarca cihazı etkileyen
Log4Shell güvenlik açığının, yeni
yılda da siber ivmeyi sürdürdüğünü
söylediler.

Kritik altyapıya yönelik
tehditler
2021 yılının 4. çeyreğinde,
toplumun işlevi için gerekli
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olan sektörleri hedefleyen siber
faaliyetlerde de artış görüldü.
Ulaştırma ve nakliye sektörü,
tehdit aktörlerinin tüm gelişmiş
kalıcı tehdit (APT) faaliyetlerinin
%27’sinde hedefteydi. Sağlık
hizmetleri, toplam tespitlerin %12’si
ile en çok hedeflenen ikinci sektör
oldu. 2021’in 3. ve 4. çeyreği
arasında üretime yönelik tehditler
%100, bilgi teknolojisine yönelik
tehditler ise %36 arttı. Gözlemlenen
tüm tespitlerin %62’sinde de
ulaşım sektörü ana hedef oldu.
Kritik altyapı sağlayıcılarının siber
saldırılara nasıl hazırlandıklarını
araştıran çalışma, birçok kritik
altyapı sağlayıcısının yüksek
profilli ihlallere rağmen en iyi
siber güvenlik uygulamalarını
uygulamadığını da tespit etti.

Kişilere yönelik tehditler
Rapor, özellikle 2021’in 4.
çeyreğinde bireyleri hedef alan
ve insanları en iyi saldırı sektörü
olarak konumlandıran siber
olaylarda %73’lük önemli bir artış
tespit etti. Buna sosyal medya,
mobil cihazlar ile tüketicilerin veri
ve kimlik bilgilerini depoladığı diğer
hizmetler aracılığıyla yürütülen
tehditler de dahildi. Benzer
şekilde, Facebook da 2021 yılının
4. çeyreğinde dünyanın dört bir
yanındaki kullanıcıları hedefleyen
casus yazılım kampanyaları
keşfetmişti. Dünya genelinde
Android kullanıcılarını hedeflemek
için Joker kötü amaçlı yazılımının
kullanıldığı da belirlendi.

GÜNCEL

Turkcell’in
koridor liderliğindeki AB Ar-Ge
Projesi başarıyla tamamlandı
Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 projesi kapsamında Turkcell tarafından
sürdürülen Ar-Ge çalışmalarından biri olan 5G-MOBIX’in final gösterimi,
5G teknolojileriyle desteklenen tırların Türkiye-Yunanistan sınırından
geçişiyle başarıyla gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği’nin (AB) araştırma
ve inovasyon odaklı teknolojik
destek programı Horizon 2020
projesi kapsamındaki Ar-Ge
projelerinden biri olan ve 2018
yılından bu yana devam eden
5G-MOBIX, Turkcell’in teknik
liderliğinde Türkiye-Yunanistan
sınırındaki İpsala sınır kapısında
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gösterime sunuldu. Turkcell 5G
teknolojileriyle desteklenen Ford
Trucks tırlarının Türkiye-Yunanistan
sınır koridorundan geçişiyle proje
başarıyla tamamlandı. Avrupa
Komisyonu üyeleri, özel ve kamu
sektöründen yetkililerin de katıldığı
organizasyonda, Yunanistan’ın Kipi
kasabasında başlayan gösterimler,

İpsala tarafında tamamlandı.
Turkcell, 5G-MOBIX projesindeki
iki sınır ötesi koridordan biri
olan İpsala-Kipi sınır bölgesinde
koridor lideri olarak projede
yer aldı ve yol boyunca kurulan
5G test altyapısının yanı sıra
belli uygulamaların bulut
entegrasyonunu da sağladı.

GÜNCEL

4 farklı 5G kullanım
senaryosu uygulandı
Çalışmalar sonucunda, sınır
koridoru boyunca araçlarla
uygulanan 4 farklı 5G kullanım
senaryosu başarıyla test edildi.
5G teknolojisinin sağladığı
düşük gecikme ve yüksek
bant genişliği ile ileri yapay
zekâ teknolojilerinin sunduğu
yetenekler de kullanılarak,
otonom araç fonksiyonlarının
testleri sınır bölgesinde başarıyla
tamamlandı.
Türkiye’den Turkcell’in yanı sıra
Ford Otosan ve TÜBİTAK BİLGEM
ile yurt dışından Cosmote, WINGS
ve ICCS gibi farklı kuruluşlarla
yürütülen projenin konsorsiyumu;
Türkiye, Çin, Kore ve Avrupa
Birliği’nden toplam 14 ülkenin
yer aldığı 58 çözüm ortağından
oluşuyor.
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5G-MOBIX mobilite, otonom
sürüş teknolojileri ve
farklı alanlarda faydalar
sağlayacak
İspanya-Portekiz ve TürkiyeYunanistan sınırları olmak üzere
iki farklı sınır geçiş koridorunda
yürütülen çalışmalar kapsamında
çeşitli kullanım senaryoları
uygulandı. Bu kapsamda daha
güvenli ve otonom sürüşe
daha hızlı tepkime sağlamanın
yanı sıra araçlar arası takip
mesafesinin kısalması sayesinde
yakıt tasarrufu da sağlanması
öngörülüyor. Projenin yasal,
ticari, sosyal ve yerel açıdan
faydalar ortaya çıkarması
hedefleniyor. AB ülkeleri ve AB
otomotiv endüstrisinin bağlantılı
ve otomatik sürüşe geçişini
desteklemenin yanı sıra sürücüler
için en iyi mobilite ortamını
sağlamak amacıyla tasarlanan

CCAM fonksiyonları odağında
gerçekleştirilen 5G-MOBIX projesi
ile koordineli sürüş, otoyol şerit
birleştirme, katarlama, otonom
araç park etme, kent içinde
sürüş, yol kullanıcılarını algılama,
araçların uzaktan kumanda
edilmesi, çevre kontrolü, HD harita
güncelleme, medya ve eğlence
gibi çeşitli otomatik mobilite
kullanım senaryoları incelendi.
Proje bu yönüyle İspanya-Portekiz
ve Türkiye-Yunanistan olmak üzere
iki farklı sınır koridorunda ve altı
lokal test sahasında (Almanya,
Finlandiya, Fransa, Hollanda,
Çin ve Kore) 5G CAM (5G Bağlı
Otonom Mobilite) altyapılarının
geliştirmesi, entegrasyonu
ve dağıtımının yanı sıra geçiş
sırasında öğrenilen zorlukların
ve geri bildirimlerin önemine de
odaklanıyor.

