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Analitik, iş öncelikleri ve performans
arasındaki boşluğu nasıl kapatabilir?
Bir IDC araştırması, bölgesel işletmelerin iş öncelikleri ile performansı
arasında, iş gücü ve süreçle ilgili analitik yeteneklerin eksikliğini
hedefleyerek üstesinden gelinebilecek önemli bir boşluğu ortaya çıkardı.
IDC tarafından yürütülen bir
araştırmaya göre, işletmelerin
en önemli iş öncelikleri arasında
müşteri deneyimi, üretkenliği
artırma, maliyet düşürme, yeni
ürün geliştirme ve iş modeli
inovasyonu yer alıyor. Çalışmada
yer alan şirket yöneticilerinin yüzde
90’ından fazlası veri analitiğinin
kuruluşlarının performansını
sürdürmesi için önemli olduğuna
inanırken, kuruluşların yüzde 19’u
yüksek analitik olgunluğuna ulaşmış
durumda. Rapor ayrıca işletmelerin
özellikle maliyet azaltma (%56),
iş modeli inovasyonu (%28), yeni
ürün geliştirme (%17) ve pazar
genişletme (%12) gibi alanlarda,
tüm önemli iş önceliklerinde
emsallerinden daha iyi performans
gösterme eğiliminde olduğunu da
buldu.
IDC, analitik olgunluk düzeylerini
belirlemelerine yardımcı olmak
3
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için şirketleri strateji, veri, iş
gücü ve süreç olmak üzere 4
temel boyutta değerlendirdi.
Araştırma, işletmelerin strateji
ve veri boyutlarında daha olgun
olduğunu ve yüzde 48’inin analitik
girişimleriyle ilgili kilit paydaşlar
arasında satın alma ve uyum
sağlamayı başardığını tespit etti.
Sonuçlar, analitiğin iş performansını
artırmada oynadığı kritik rol
konusunda da bir fikir birliğini
gösteriyor. Yine de kuruluşlar,
veri analitiğini kullanmada çeşitli
zorluklarla boğuşuyor ve bu da iş
gücü ile süreç analitiği yeteneklerini
geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
Büyük sonuçlar elde etmek
için de kuruluşların süreçleri
otomatikleştirmesi, veri analitiğini
demokratikleştirmesi ve iş gücünün
rollerinde gelişmek için içgörüler
elde etme yeteneğini yükseltmesi
gerekiyor.

İşletmelerin veri analitiğinden iş
değeri elde etmek için iş gücü veya
süreçle ilgili yetenekler oluşturması
gerektiğini de öne süren araştırma,
yöneticilerin günlük görevlerinde
şu anda kullanımı zor araçlar
(%55), dağınık ve yönetilmeyen
araçlar (%49), verilere zamanında
erişim eksikliği (%44), veri kökeni
ve bütünlüğü (%44) ile veri
okuryazarlığı eksikliğiyle (%43)
mücadele ettiğini de tespit etti.
Araştırma son olarak şunu
vurguluyor: Analitik otomasyonun
yardımıyla kuruluşlar; insanlar,
süreçler ve veriler gibi en iyi
varlıklarından yararlanarak iş
gücünü genel kurumsal performansı
ve verimliliği artıracak şekilde
güçlendirebilir. Böylece karar verme
daha hızlı ve güvenilir olurlar.

GÜNCEL

CIO’lar, hibrit çalışmanın
teknoloji yatırımlarını
güçlendireceğine işaret ediyor
Yeni çalışma yöntemlerini desteklemek için gerekli olan teknoloji
yatırımları, şirketlerin hibrit çalışma ivmesini hızlandırıyor.
Pandemi ile hızlanan zorunlu
dijitalleşme, uzaktan çalışanlar için
artan siber güvenlik tehditleriyle
birleştiğinde, geçen yıl bir
modernizasyon zorunluluğu yarattı.
Bu ivme 2021’e kadar devam
etti ve küresel BT yatırımlarına
ilişkin mevcut tahminler, yüzde
6 ila yüzde 7 arasında kaldı.
Ancak hibrit çalışma stratejilerine
yapılan yatırımlar ve teknolojinin
önümüzdeki 10 yılda rekabet
avantajının temelini oluşturmaya
devam edecek olması, IT
liderlerinin ve BT alıcılarının
2022 yılı harcamalarında
yüzde 7 ila yüzde 8’lik bir artış
4
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yaratabilir. Enterprise Technology
Research’ün (ETR) sektör ve
sektör yatırım modellerini ele alan
bir çalışmasında ise bu yatırımlar
daha detaylı inceleniyor.
Çalışmaya göre, CIO’ların ve BT
alıcılarının harcamalarında, bu yılın
başlarında yüzde 6 ila yüzde 7’ye
gibi hafif bir gerileme bekleniyor.
Bu da BT profesyonellerinin ofise
dönüş stratejileri üzerindeki
temkinliliğini yansıtıyor.
Ancak alıcılar hibrit modelleri
destekledikleri, genel merkez
altyapılarını modernize ettikleri
ve dijital dönüşüm çabalarında

ilerlemeye devam ettikleri için
gelecek yıl için daha güçlü
harcamalar bekliyor. Öte yandan,
kuruluşlar artık çalışanların
yaklaşık yüzde 44’ünün uzun
vadede hibrit bir modelde
çalışmasını bekliyor.

Dönüşüm, 2022’ye kadar
teknoloji harcamalarını
yönlendiriyor
ETR’ın incelediği harcama artışı
beklentilerinde, pandeminin neden
olduğu belirsizliğin devam ettiği
görülüyor. Kuruluşlar bu gerçek
karşısında stratejiler ve harcama
görünümü açısından daha esnek

GÜNCEL

kalıyor. Burada ise iki faktör öne
çıkıyor: 2021’in ikinci yarısındaki
harcamalar 2022’ye kayıyor
ve CEO’lar, organizasyonlarını
dönüştürmenin stratejik
zorunluluğunu, aciliyetini ve
teknolojinin bir hızlandırıcı olarak
önemini kabul ediyorlar.

İşe dönüşte değişen kalıplar
Ofise dönüş eğilimlerini ve
kuruluşların COVID-19’un bir
sonucu olarak aldığı önlemleri
araştıran ETR, evden çalışanları
olan kuruluşların Haziran ayından
bu yana yüzde 75’e yükseldiğini
ortaya koydu. Çalışanlarının
tamamen ofise döndüğü
şirketlerin yüzdesinde ise gözle
görülür bir düşüş kaydedildi.
İş seyahatlerini iptal eden
kuruluşların sayısının artması ise
temkinli harcama faktörlerden
bazıları olarak dikkat çekti.
Uzmanlar kuruluşların daha çevik,
esnek, dayanıklı ve değişime
5
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duyarlı olması gerektiğinin altını
çiziyorlar. Bu da altyapıyı ve
uygulamaları modernize etmek,
verilerden daha iyi yararlanmak,
AI uygulamak ve yönetişim,
uyumluluk ve güvenlikle ilgilenmek
anlamına geliyor. Daha da
önemlisi, CIO’lar bu önceliklerin
önümüzdeki 15 ay boyunca devam
etmesini bekliyor.

Gökdelenlerin sonu mu geliyor?
Raporda ilginç bir şekilde, işe geri
dönüşü zorunlu kılan bazı şirketler
de yer aldı. Örneğin, bazı Wall
Street firmaları, çalışanlarının tam
aşılı olarak ofise geri dönmesini
talep ediyor. Ancak dünya
hibritleşiyor. Bu da yeni çalışma
yöntemlerini desteklemek için
teknoloji yatırımları gerektiriyor.
Yeni dünyada hibrit model, çalışma
şeklini ileriye taşıyan bir yol olarak
görülüyor ve BT altyapısı bu
modelleri destekleyecek şekilde
gelişecek. Bu durum, teknoloji

harcamaları için iyiye işaret çünkü
sürekli siber yatırımlar, esnek
kapasite için buluttan yararlanma,
şirket içi altyapıyı destekleme,
uygulamaları modernize etme, ağ
mimarisini geliştirme, otomasyonu
yönlendirme ve verileri dijital iş
stratejilerinin merkezine koyma
konularından bahsediliyor. Bunlar,
pandeminin değişen dinamikleriyle
başa çıkmak ve yeni iş modellerine
uyum sağlamak için kuruluşların
kullandığı teknoloji yaklaşımlarını
temsil ediyor.
Genel olarak, teknoloji ve özel
olarak veri, önümüzdeki 10 yılda
rekabet edebilirlik için en önemli
etkenlerden biri haline geldi ve
bazı dış etkenlerin ivmeyi devam
ettirmesi bekleniyor. Şu anda faiz
oranları, enflasyon, vergi politikası
ve küresel ekonomi konusundaki
belirsizliklere rağmen bu riskler,
ekonomik toparlanmada bir
yavaşlama gibi görünmüyor.

GÜNCEL

IoT güvenlik hizmetleri
8 milyar dolarlık pazara yön verecek
2026’ya kadar IoT hücresel bağlantılarının 3 milyardan fazla olacağı, 4G LTE
ve LPWA ağlarının bu yeni bağlantıların yükünü taşıyacağı ve IoT güvenlik
hizmetleri için 8 milyar dolarlık bir pazara yön vereceği tahmin ediliyor.
Küresel teknoloji pazarı danışmanlık
firması ABI Research’ün verilerine
göre, bu ağlar üzerinde güvenli IoT
iletişimleri sağlama fırsatı, küresel
olarak bağlantılı şeylerin başarılı
bir şekilde konuşlandırılması ve
nihayetinde 5G’ye geçişin anahtarı
olacak. Güvenlik sektörü ise IoT
paydaşlarına her yerde güvenli
hücresel bağlantı çözümleri
sağlamak için önemli yeni teknolojik
gelişmelerin ortasında yer alıyor.
Danışmanlık firması, NB-IoT, LTE-M
ve 5G MMTC gibi yeni hücresel
standartların ortaya çıkmasıyla
birlikte, IoT dağıtımlarında güveni
artırmak için ağ güvenliğine
odaklanan yeni platform çözümleri
oluşturmak için dinamik bir fırsat
olduğunu söylüyor. Özellikle,
doğrudan iletişim hizmeti
6
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sağlayıcıları ve işletmeler için özel
nokta çözümleri ile özelleştirilmiş
hizmet teklifleri gerektirecek yeni
hedef pazarlar ortaya çıkacak.
Genişletilmiş bir tehdit ortamı,
yeni standart tanımlı güvenlik
protokolleri ve katma değerli
güvenlik hizmetlerinin satışı
yoluyla gelir yaratma potansiyeli,
hücresel IoT koruması için dinamik
ve oldukça rekabetçi bir güvenlik
pazarını yönlendirmek için de bir
araya gelecek.
Güvenli hücresel IoT çözümlerine
yönelik pazar taleplerinin otomotiv,
varlık yönetimi, akıllı şehirler, kamu
hizmetleri, enerji, ödemeler ve
sağlık uygulamalarından geldiğini
söyleyen ABI Research, bu talep
çeşitliliğinin, satıcı ortamının
önemli ölçüde genişlediği anlamına

geldiğini de belirtiyor. Şirkete
göre, kendi pazarlarındaki mobil
ağ operatörlerine ve işletmelere
güvenli IoT çözümleri sunmak için
telekomünikasyon ağ ekipmanı
sağlayıcıları ve ağ çözümü
sağlayıcılarının yanı sıra, tek bir
alanda hizmet sunan siber güvenlik
satıcıları ve geleneksel teknoloji
sağlayıcıları da adaylığını koyuyor.
LPWAN’ların henüz gelişme
aşamasında olduğunu ve 5G’nin
olgunlaşmasının birkaç yıl
süreceğini belirten ABI Research’e
göre, güvenliğin erken anlaşılması
ve entegrasyonu, güvenilir ağlar
geliştirmek için kritik önem
taşıyor. Bunlar da tüm sektör için
yüksek değerli gelir fırsatlarının
yaratılmasını sağlayacak.

VİZYON

E-TERNAL
bizi geleceğe
taşıyacak
bir uçak!
Enerjisa Enerji Bilgi
Teknolojileri ve Dijital
İş Yönetimi Başkanı
Mehmet Fırat
“E-TERNAL’ı bizi ileriye
ve geleceğe taşıyan
bir uçak motoruna
benzetiyoruz. Tüm
kanatları bir arada
tutan faktör ise kültür
ve sürdürülebilirlik.”
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VİZYON

Enerji sektörünün
tam resmini görmek
için global trendlere
bakıp enerji trendleri
ile teknolojinin
nasıl kesiştiğine
odaklanmalıyız
20 yıldır teknoloji alanında
çalışan Mehmet Fırat, doğduğu
il olan Ankara’da lisans eğitimini
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Matematik bölümünde, yüksek
lisans eğitimini ise İngiltere’de
Bilişim Yönetim Sistemleri
bölümünde tamamladı. SAP
danışmanlığı alanında başlayan
kariyerini Fırat, savunmadan
sağlık, ulaştırma ve lojistik
sektörlerine kadar çeşitli
şirketlerde SAP ve süreç
danışmanlığı yaparak sürdürdü. 11
yıldır bünyesinde çalıştığı Enerjisa
Enerji’de ise son 2 senedir Bilgi
Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi
Başkanlığı görevini yürütüyor.
Bunun yanında; Blockchain Türkiye,
Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği ve
TRAI gibi teknoloji alanında faaliyet
gösteren STK’lara ek olarak,
Enerjide Dijitalleşme Derneği
ve ELDER gibi odağına enerji
sektörünü alan STK’larda yönetim
kurulu ve sektör danışma kurulu
üyeliği rollerine devam ediyor.
Yakın zamanda ise Enerjisa
Enerji, alanında patent koruması
alınan ilk dijital dönüşüm modeli
E-TERNAL’ı markalaştırdı. E-TERNAL
ile şirket yapısında gerçekleşen
değişimlerden yeni nesil teknolojiler
ve Enerjisa Enerji’nin IT altyapısına
kadar tüm merak edilenleri Mehmet
Fırat’tan dinledik...
8
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“2030’a kadar 40 mega
kentte 630 milyon insan
yaşayacak”
Pandemi döneminde enerji
sektörü de yeni nesil teknolojilerle
büyük ilerlemeler kaydetti. Bu
konudaki görüşlerini ve analizlerini
anlatan Mehmet Fırat, yeni nesil
teknolojilerin enerji sektöründeki
trendleri arasında bağ kurarak
dönüşümü sağladığını söyledi:
“İçinde bulunduğumuz dönem,
enerji sektörü için büyük ve
yıkıcı bir değişim barındırıyor.
Bu değişimde teknolojinin rolü
yadsınamaz ölçüde büyük. Enerji
sektörü uluslararası bir oyun ve
bu oyunun içinde olup tam resmi

görmek için global trendlere bakıp
enerji trendleri ile teknolojinin nasıl
kesiştiğine odaklanmamız lazım.
Enerji sektöründe iklim değişimi
odağında dekarbonizasyon,
yenilenebilir enerjiyi evlerimize,
işimize taşıyan desantralizasyon,
oyuncuları ve oyun kurallarını
değiştiren deregülasyon ve
demokratikleşmenin yanında
dijitalleşme ile çok daha yoğun
teknolojili bir dünyaya doğru
ilerliyoruz.
Şehirleşmeye baktığımızda ise
hızla devam eden bir büyüme
görüyoruz. 2030 yılına kadar 630
milyon insanın 40 mega kent

VİZYON

Enerji sektöründe
42 milyon tüketim
noktasından anlık enerji
çekişleri ve girişlerini
yönetiyoruz
içerisinde yaşaması bekleniyor.
Yani şehirlerde yoğunlaşan
büyük enerji ihtiyacı için yeni
çözümler gerekiyor. Ortalama
yaşa baktığımızda ise dünyada ve
ülkemizde devam eden bir artış
var. 1990’da 67,5 olan ortalama
ömür bugün 78,5’a yükseldi.
Bu durumun enerji sektörüne
etkisi enerjinin kesintisiz ve
daha yüksek hacimde kullanım
ihtiyacı olarak ortaya çıkıyor.
Elektrifikasyona baktığımızda
da dünyada 580 milyon kişinin
elektriğe erişimi olmadığını,
%40’ının yemek pişirmek için
temiz enerjiye erişemediğini,
karbon emisyonlarının azaltılması
için ulaşımda, sanayide ve
üretimde elektrik kullanımın daha
da artırılması ihtiyacını görüyoruz.
Enerji sektöründe yeni nesil
teknolojilerin kullanımı, tüm bu
trendlerin tamamına dokunan ve
birbirine bağlayan bir bağ kurarak
dönüşümü sağlıyor. Enerjideki
dönüşüme bu gözle baktığımızda
yeni teknolojilerin sektörde büyük
değer yarattığını görüyoruz. IoT,
yapay zeka, hiper otomasyon,
bulut teknolojiler, blok zinciri
gibi farklı yeni nesil teknolojiler,
birbirlerini tamamlayarak farklı
değer önerileri sunuyor.
İlk değer önerisi, verimlilik ve
optimizasyon olarak karşımıza
çıkıyor. Varlıkların yaşam
döngüsü, bakım, tahminleme,
veri işleme ve görselleştirme
9
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gibi başlıklarda temelde bir işi
daha iyi yapma üzerine katkı
sağlıyorlar. Bir başka boyut da
çağrı merkezlerindeki görüntülü
arama sistemleri, speech to text
ya da text to speech teknolojileri;
sürekli veri setlerini, müşteriyi
anlamaya ve ona daha iyi bir
deneyim sunmaya odaklanıyor.
IoT ile elektrik şebekemizin birçok
noktasından veri alarak, bunları
anlamlandırarak müşterilerimize
sunduğumuz hizmeti daha ileriye
taşıyoruz. Üçüncü olarak da veri
odaklı modeller daha önceden
olmayan yepyeni iş modellerini
hayatımıza getirerek büyüme
fırsatı sunuyor. Blok zincirinin
finansal piyasalardaki etkisi,
e-mobilite’deki enerji ticaretinin
dijital piyasa ve işlemler içinde
yeni yaklaşımlarla yürütülmesi
gibi örnekler, bizi veri odaklarını
kullanarak yeni bir geleceğe doğru
taşıyor.”

“Yapay zeka ve veri analitiği,
sektördeki birçok başlıkta
değer yaratıyor”
Büyük veri ve veri analitiği, enerji
sektörünün olmazsa olmazı.
Özellikle tahmine dayalı analitik
ve derin öğrenme gibi teknikler
sektörde çokça kullanılıyor.
Mehmet Fırat bu teknolojilerin
sunduğu faydalar hakkında ise
şunları kaydetti:
“Enerji sektörü olarak, en büyük
veri hacmine sahip alanlardan
birinde faaliyet gösteriyoruz.
Bu çerçevede de iş dünyası
olarak, ürün ve hizmet sunmanın
yanında aslında veri üreten
büyük organizmalarız. Enerji
sektöründe 42 milyon tüketim
noktasından anlık enerji çekişleri
ve girişlerini yönetiyoruz.
Ülkemizin her noktasında
enerjiyi üretip, iletip, dağıtıp,
tüketiyoruz. 300 THW üzerinde

VİZYON
bir enerji hacmini saatlik bazda
uzlaştıran bir enerji piyasasında
oynuyoruz. 80 milyonun
tamamına dokunduğumuz 7/24
bir operasyon yürütüyoruz. Bu
geniş çalışma, doğası gereği çok
büyük bir veri hacmi yaratıyor.
Her gün bu veri setini daha da
büyütüyoruz. Yapay zeka ve
veri analitiği yöntemleri, enerji
sektöründeki birçok başlıkta
değer yaratıyor.
Tüm dünyayı ilgilendiren
karbonizasyon odağında,
karbon izlerinin blok zinciri
ile takibi; yenilenebilir enerji
santral kurulumlarının ve
performanslarının analitik
modeller ile optimizasyonu;
büyük veri ve yapay zeka ile
akıllı şebekelerin tasarımı ve
hayat döngülerinin iyileştirilmesi
bunun bir parçası. Eskiden ana
şebekelere bağımlıyken şimdi
dijital sistemler sayesinde
desantralizasyon ile çatılarımızda,
evlerimizde ve iş yerlerimizde
enerji üretiyoruz. Bunların
fizibilite ve bakımlarını insansız
hava araçları ile yapıyoruz. Pil
teknolojilerindeki gelişmeler ile
enerjinin temel prensibi olan
‘üretildiği anda tüketilir’ prensibini
değiştiriyoruz. Yenilenebilir enerji,
haberleşme ve dijital izleme
sistemlerindeki gelişmeler ile
mikro şebekeleri kuruyoruz.
Bu gelişmeler sektördeki oyuncu
sayısını ve kuralları da değiştiriyor.
Deregülasyon ve demokratikleşmeyi
artırıyor. Süreçler daha piyasaya
odağına doğru kayarken üretici ve
tüketicileri dijital piyasalarda bir
araya getiriyoruz.
Demografik değişimle uyumlu
olarak, akıllı şehirler ve akıllı evler
ile aydınlatmadan güvenliğe birçok
alanda sensör ve haberleşme
10
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sistemlerinin sayesinde entegre
bir hizmet sunabiliyoruz. Müşteri
ile temasımızda dijital kanallar,
chatbotlar, sanal asistanların
desteğini alıyoruz. Tüketim artışı
ve esneklik ihtiyacının sağlanması
için enerji piyasası analitikleri ile
saatlik bazda süreci yönetirken,
otomatik sayaç okuma sistemleri
ile tüketimi izleyip, SCADA ve IoT
çözümleri ile kesintiyi sahada,
müşteriden önce görüyoruz. Enerji
verimliliği odağında sensörler ve
enerji yönetim sistemleri ile yine
sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.
Sürdürülebilirliğin çok önemli
bir parçası olan elektrifikasyon

alanında ise gerçekleştirdiğimiz
büyük yatırım süreçlerini büyük
veriyi kullanarak yönetirken,
e-mobilite odağında yeni bir
yaklaşım ortaya koyup, yeni iş
modellerini dijitalleşme ile hayata
geçiriyoruz.
Bu dünyada iletişim çok güçlü ve
hızlı. Dijital dönüşüm sayesinde
artık müşterileri çok daha iyi
tanımaya başladık. Yapay zeka
sayesinde müşterilerimize çoklu
dijital kanallardan ulaştığımız
gibi artık omni-chanel olarak
bu hizmetleri sağlıyoruz. Hangi
kanalı kullanırsak kullanalım,
müşterilerimize aynı hizmeti ve

VİZYON

geçmiş beklentilerini karşılayacak
şekilde yönetebiliyoruz.
Chatbotlar, IVR’lar, sanal asistanlar
müşterilerin aldığı yanıt hızlarını
çok daha artırıyor, şirketler için
verimlilik sağlıyor. Bu yolda büyük
veri ve yapay zeka, müşterilere
yeni bir hayat sunacak.
Patern tanımlamaları ile
bildirim ve ihbar rotalarına göre
taşınmaları fark edip abonelik
yönlendirmesi yapan, tüketimin
artıp azalmasına göre müşterilere
bilgi ve öneriler sunan, ödeme
alışkanlıklarına göre takip ve
yönlendirmeler yapan, dönemsel
ve mevsimsel riskler ile olası
arızaları önceden tahminleyip
ileten müşterilerimize özel
çözümleri ve hizmetleri hayata
geçiriyoruz.”

“Pandemi döneminde
aldığımız inisiyatifler, artık
hayatımızın bir parçası oldu”
Pandeminin enerji sektörü
için zorlayıcı ve kritik bir süreç
olduğunu belirten Mehmet Fırat’a
Enerjisa Enerji’nin bu süreçteki
IT yapısı ve dijital dönüşüm
hedeflerinin ne yönde ilerleme
kaydettiği sorusunu yönelttik.
“Birçok sektörün durduğu bir
ortamda biz, 7/24 devam eden
hem fiziksel hem de dijital bir
operasyonu başarı ile yönettik.”
diyen Fırat, şöyle devam etti:
“Enerjisa Enerji olarak, 14 ilde
20 milyon kişi için kesintisiz
elektrik sağlama adına hayati
ve vazgeçilmez bir sorumluluğa
sahibiz. İş sürekliliğimizin önemi,
şirket seviyesinin ötesinde ve
toplum üzerinde doğrudan
etki yarattığından, hızlı ve
yapılandırılmış bir şekilde doğru
aksiyonları başlattık. IT altyapı
ve dönüşümümüzü hızla hayata
geçirdik.
11

KASIM 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

Türkiye’de ilk vakanın
görülmesinin hemen
akabinde Enerjisa Enerji’de
uzaktan çalışma prosedürleri
başlatarak dijital çalışma
ortamını başarıyla devreye
aldık. Uzaktan bağlantı
kapasitelerini, video konferans
altyapısını ve internet hatlarını
artırarak, ilk aşamada
2.200 çalışanımıza uzaktan
çalışma ortamı sağladık.
%100 uzaktan çalışma ortamı
için gerekli altyapıyı siber
güvenlik şartlarını ilk hayata
geçiren şirketlerden birisi
olduk. Müşterilerimiz için de
online kanal altyapılarımızı
güçlendirilerek web ve mobil
uygulamalardan ulaşılabilen
randevu sistemini hayata
geçirdik. Hizmet aldığımız çağrı
merkezlerimizi de destekleyerek
onları da evlere taşıdık.
Bu alışılagelmişin dışında yaşanan
dönem boyunca, farklı zorlukların
üstesinden başarıyla geldik ve
pandemi sonrası döneme uyum
sağlamak için esnekliğimizi
artırdık. Ayrıca, BT organizasyonu
ve proje geliştirme süreçlerindeki
çevik ekiplerimizin sayısını
yükselttik.
Pandemi süresince aldığımız
bu inisiyatifler artık hayatımızın
bir parçası oldu. Yaşadıklarımız,
dijital dönüşüm hedeflerimizi
güçlendirerek hızımızı artırdı.
Yatırımlarımızı daha da artırarak
birçok öncü uygulamaya da
imza attık.”

“E-TERNAL ile
dijitalleşmenin şirket
stratejileriyle uyum ve
eşgüdümünü garanti altına
alıyoruz”
1,5 yıllık sürecin ana
başlıklarından olan dijitalleşme
kapsamında Enerjisa Enerji,
enerji alanında patent koruması
alınan ilk dijital dönüşüm modelini
markalaştırdı. Mehmet Fırat,
E-TERNAL modelini ve bu proje ile
şirket yapısında nelerin değiştiğini
paylaştı:
“Enerjinin yeni dünyasında
doğru konuma almak önemli.
Tam bu noktada, Enerjisa
Enerji olarak dünyada enerji
alanında patenti alınan ilk dijital
dönüşüm modelini geliştirdik.
Tüm organizasyonun sahiplendiği
200’den fazla Enerjisa Enerji
çalışanının direkt katkı sağladığı
ve bizim tasarladığımız bir model
bu. Modelimizin merkezinde,
amacımız yer alıyor. Faaliyet
gösterdiğimiz operasyon,
müşteri, teknoloji ve piyasa
odağını kapsayan 12 ayrı
dijital boyut tanımladık. Tüm
inisiyatiflerimizi dijital boyutlarımız
ile ilişkilendirerek dijital yol
haritalarımızı ve gittiğimiz yönü
somutlaştırıyoruz.
E-TERNAL’ı, bizi ileriye ve geleceğe
taşıyan bir uçak motoruna
benzetiyoruz. Tüm bu kanatları bir
arada tutan faktör ise kültür ve
sürdürülebilirlik. İnsan kaynakları
alanında da dijital alanda öncü
uygulamaları hayata geçiyoruz.

VİZYON

İnsan ve Kültür Başkanlığımız ile
birlikte tüm gelişim programlarımızı
dijital ve yapay zekayı odağında
yeniden yapılandırdık. Buradan
gelen katkılar ile birlikte
önümüzdeki 5 sene için 500 yeni
inisiyatif geliştirdik.
Artık önümüzdeki 6 aya ya da yıla
değil, önümüzdeki 5 seneyi bir
bütün olarak 14 program altında
yönetiyoruz. Bu yolculukta da
dünyadan ve coğrafyamızdan
bilim insanları bize eşlik etsin
istedik ve her bir programımıza
bilim insanlarının isimlerini verdik.
Dijitalleşmeyi şirketimizde bu
konular üzerine çalışan tüm
birimleri bir araya getirerek
yönetiyoruz. Dijitalleşmenin şirket
stratejileri ile uyum ve eşgüdümünü
garanti altına alıyoruz.”

“Yeni bir müşteri kavramı
olan ‘türetici’ler ile klasik
sektör yeniden yapılanıyor”
Mehmet Fırat ile sohbetimizi,
enerji sektörünün geleceğine dair
öngörülerini sorarak noktaladık.
Değişen IT ve dijitalleşme
ortamında doğru konumlanmak

Turkcell iş birliğiniz
çerçevesinde kullandığınız
ürün ve hizmetlerden
Enerjisa Enerji olarak
ne tür kazanımlar elde
ettiniz?
Dijital yönetimde başarılı
olmak bir ekip ve ekosistem
işi. Türkiye’de her 4 kişiden
1’ine enerji dağıtan bir
şirketin teknoloji altyapısını,
paydaşlarımız ile birlikte
yönetiyoruz. Bugün elektrik
dağıtım şirketlerinin dağıtımını
sağladığı enerjinin %50’sini
IoT platformları üzerinden
elde ediyoruz. Bu çerçevede
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için Enerjisa Enerji’nin orta ve uzun
vadede hangi başlıkları hayata
geçireceğini ise Fırat şöyle anlattı:
“Geleceğin enerji dünyası dağıtık
üretim, mikro şebekeler, elektrikli
arabalar, bataryaların entegre
olduğu çok daha karmaşık bir
yapıya bürünerek entegrasyonun,
teknoloji ve esnekliğin daha
önemli olduğu bir yolda ilerliyor.
Burada müşterinin konumu
da değişiyor. Prosumer ya da
türetici olarak adlandırdığımız,
bizimle birlikte üreten, tüketen,
para kazanan, yatırım yapan,
dağıtık üretim yatırımlarını yapıp,
elektrikli aracını şarj eden, fazla
elektriğini komşusuna sattığı
yeni bir müşteri kavramından
bahsediyoruz. Organik
bağlarımızın çok daha yoğun
olduğu klasik sektörün yeniden
yapılandığı bir dünya burası.
Biz de Enerjisa Enerji olarak
işte bu dünyayı tasarlıyoruz.
IT ve dijitalleşme odağında
inisiyatiflerimizi bu doğrultuda
konumluyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz her alanda saha

sağladığımız hizmetler, IT ve OT
ekiplerinin yönettiği altyapılar
üzerinden ilerliyor.
İş sürekliliği ve geleceği için
sağladığımız hizmetler kritik
bir öneme sahip. Burada kendi
veri merkezimizi kurarak esnek
bir yapıda hizmet alabilmek
adına oldukça seçici davranıp
altyapımızı 2017 yılında
Turkcell’in veri merkezlerine
taşıdık. Turkcell’in “As a Service“
altyapısı için gerçekleştirdiği
yatırımları duymak ve görmek,
içinde bulunduğumuz bizleri
de memnun ediyor. Turkcell’in

operasyonlarımızı iyileştirmeden
müşterilerimize sunduğumuz
hizmetlere, piyasa performansımızı
artırmadan yeni teknolojiyi
bünyemize katmaya kadar çok
sayıda inisiyatifi yok haritamıza
aldık. İnisiyatiflerimiz verimlilik
ve performansın ötesinde,
müşterilerimize ve çalışanlarımıza
daha güçlü deneyim yaratacak,
yeni iş modelleri ile sektörü
büyütecek yaklaşımla ilerliyoruz.
Çalışmalarımız orta ve uzun
vadede sadece Enerjisa Enerji’yi
değil, enerji sektörünün dijital
dönüşüm ve kabiliyetlerini de
artırmak üzerine yoğunlaşıyor.
Akademi, özel sektör, kamu ve
alanımıza dokunan STK’lar ile
yakın iş birlikleri geliştiriyoruz.
Yine uzun vade odağında dijital
alanda Ar-Ge faaliyetlerini
bugünden yoğunlaştırıyoruz.
Enerji sektörünün geleceğini
çok parlak görüyorum. IT ve
dijitalleşmenin de dönüşümdeki
güçlü potansiyelini hayata
geçirmek için çalışmalarımızı
sürdürmeye devam edeceğiz.”

sorumluluklarını gerçekleştirmek
için eksiksiz ve yüksek kalitede
göstermiş olduğu emek için de
teşekkür ediyorum.
Buradaki iş birliğimizi yapay
zeka, veri yönetişimi, enerji
teknolojileri ve çözümleri gibi
diğer alanlarda da genişletmek
için çalışmalarımız sürüyor.
Geleceğin enerji dünyasını
şekillendirirken verilerimizi gönül
rahatlığı ile emanet ettiğimiz
Turkcell ile veriyi anlamlandırma
ve değer üretme noktasında
da başarılı kazanımlar elde
edebileceğimizi düşünüyorum.

VİZYON

Kurumların ortak beklentisi
donanım bağımlılığını
ortadan kaldırmak
Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu CTO’su Burak Bıçakhan: “Güncelliğini
yitiren donanım altyapısı üzerinde yeni nesil uygulamaları ve hizmetleri
devreye almak zordur. Bu durum, dijitalleşme sürecini uzatarak rekabette
geride kalmak gibi istenmeyen sonuçlara neden oluyor.”
14
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Yapılan yatırımın uzun
süre korunmasını
beklemek şirketlerin
en doğal hakkı fakat
bu sürenin önemli
bir kısmı devreye
alınırken kaybediliyor

Huawei Türkiye Kurumsal İş
Grubu CTO’su Burak Bıçakhan,
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği bölümünden 2001
yılında mezun olduktan sonra,
Türkiye’nin önde gelen sistem
entegratör firmalarında sırasıyla
satış sonrası ve satış öncesi
mühendislik, satış öncesi ekip
yöneticiliği ve iş geliştirme
faaliyetlerinde bulundu. Sektörde
10 yıla yakın bir deneyiminin
ardından Cisco’ya katılan Burak
Bıçakhan, yine 10 yıla yakın bir
süre kıdemli sistem mühendisi
olarak görev yaptı. Huawei
müşterilerinin dijital dönüşüm
yolculuklarında onlara eşlik
ettiklerini söyleyen Bıçakhan,
“2019 yılından bu yana Huawei
Türkiye Kurumsal İş Grubu
CTO’su olarak birikimlerimi,
Huawei’in eşsiz teknolojileriyle
birleştirerek, müşterilerimizin bu
süreçleri daha verimli ve başarılı
bir şekilde sürdürmelerine
yardımcı olmaya gayret
ediyorum.” diyor.

“Şirketler, önceki yatırımın
geri dönüş süresini
tamamlamak için yeni
yatırımları erteliyor”
Röportajımıza bir CTO olarak,
değişen iş yapış şekilleriyle
birlikte kurumların yeni
15
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teknolojik donanım ihtiyaçlarını
değerlendirerek başlayan
Burak Bıçakhan, bu yeni
ortamın ‘kazananları’nın hangi
donanımlara sahip sektör/
işletmeler olacağını da
aktarıyor:

“Günümüzde çeviklik, esneklik,
bulut, entegrasyon ve bunun gibi
birçok kelimeyi sıkça duyuyoruz.
Buradan da anlaşılacağı üzere
genelde donanımdan ziyade
üzerindeki yazılım katmanına
odaklanılmış olsa da donanım

VİZYON

Huawei tüketici
elektroniğinden
servis sağlayıcılara,
kurumsal ICT
çözümlerinden
dijital enerji
çözümlerine
kadar çok geniş
bir yelpazede
ürün ve çözümler
sunabiliyor
ihtiyaçlarının önemli olmayacağı
gibi bir çıkarım yapmak elbette
doğru olmaz. Bugün için
kurumların ortak beklentisi,
donanım bağımlılığını ortadan
kaldırmaktır.
Sektör bağımsız tüm kurum
ve kuruluşlar adına konuşacak
olursam, donanım yatırımı
yaparken kurulum ve devreye
alma süreçlerinin getirdiği
zaman ve iş yükünü görmezden
gelemeyiz. Yapılan yatırımın
uzun süre korunmasını
beklemek de en doğal hakkımız
fakat bu sürenin önemli bir
kısmını ne yazık ki devreye
alırken kaybediyoruz. Zaman
içinde elimizdeki teknoloji
güncelliğini yitirmeye başlıyor.
Bizler hem yeni bir devreye
alma sürecini planlamak hem
de önceki yatırımın geri dönüş
süresini tamamlamak için
yeni yatırımları erteliyoruz.
Güncelliğini yitiren donanım
altyapısı üzerinde yeni nesil
uygulamaları ve hizmetleri
devreye almakta zorlanıyoruz.
Bu nedenle, dijitalleşme süreci
uzuyor ve rekabette geride
kalmak gibi hiç de istenmeyen
bir sonuç ile baş başa kalıyoruz.
16
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Bu durumda donanım
altyapısından ortak beklentileri
şu şekilde sıralayabiliriz:
Sadece bugünün ihtiyaçları
değil, gelecekteki beklentileri
de karşılayabilecek yüksek
performans ve ölçekleme
değerlerini aynı maliyetlerle
sağlayabilmesi; kurulum ve
devreye almayı kolay hale
getirmek için bulutlaştırmaya
elverişli olması ve herhangi
bir bağımlılığa neden olmadan
tüm bulut modellerinde
bu esnekliği sağlaması;
yazılım seviyesi ile ve elbette
diğer donanım blokları ile
entegrasyonun sağlanabilmesi
için programlanabilir olması
ve son olarak, tamamen açık
standartlar üzerinde çalışması.
Bu temel beklentilere ek
olarak, yapay zeka kaynakları
barındırması, enerji verimliliği
sağlaması ve tabi ki yüksek
ayakta kalma oranına sahip
olması da belirtilebilir.
Huawei olarak bizler de ürün
tasarım ve planlamalarımızı
yaparken bu beklentileri göz
önünde bulunduruyoruz ve
bunlara tamamen cevap veren
bir portföy ile müşterilerimizle
uzun vadeli iş birlikleri
oluşturarak, bu yeni ortamın
‘kazananları’ olmalarına
yardımcı oluyoruz.”

Huawei’nin veri depolama,
ağ iletişimi, akıllı video
konferans gibi kurumsal
ürün ve çözümlerinden de
bahseder misiniz? Bu gibi
ürün ve çözümler, hangi
özellikleriyle öne çıkıyor,
kurumlara ne tür faydalar
sağlıyor?
Huawei tüketici elektroniğinden
servis sağlayıcılara, kurumsal
ICT çözümlerinden dijital enerji

çözümlerine kadar çok geniş
bir yelpazede ürün ve çözümler
sunabiliyor. Kurumsal ICT
çözümlerini ise üst segment
veri depolama ürünleri ve
akıllı ağ çözümleri olarak öne
çıkarabiliriz.
Huawei Oceanstor Dorado veri
depolama ürünleri pazardaki
en yüksek IOPS değerlerini en
düşük gecikmeyle sağlarken,
disk ve controller seviyesinde
hata toleransını da en yüksek
seviyede verebiliyor. All-flash
ve NVME teknolojilerine ilave
olarak, kendi geliştirdiğimiz
ağ ve yapay zeka çiplerinin
kullanıldığı bu çözüm,
müşterilerimizin en değerli
varlığı olan “veri”yi daha da
güçlü hale getiriyor. Bunun
sonucu olarak en büyük
bankalar ve servis sağlayıcılar
başta olmak üzere birçok büyük
kuruluş en kritik servislerini
dahi büyük bir güvenle bu
ürünler üzerinde çalıştırmaya
devam ediyorlar.
Huawei Cloud Campus çözümü
ise bir kurumun kablosuz/
kablolu erişim ve SD-WAN
ihtiyaçlarının tamamını
tek bir platform üzerinde
merkezileştirerek, geleneksel
ağ mimarisini yeni nesil akıllı
ağ mimarisi haline getiriyor.
Geleneksel yöntemlerle
devreye alınması zaman alan
ve cihaz bazlı yönetilen ağ
ekipmanlarının bu sayede “tak
çalıştır” şeklinde kurulmasını
ve merkezi olarak devreye
alabilmesini sağlıyoruz.
Yönetimi de komut tabanlı değil
kural tabanlı bir otomasyona
dönüştürüyoruz ve yapay
zeka desteğiyle oluşabilecek
sorunları anlayan, çözüm
önerileri sunan, “kendini

VİZYON

Fast Track
Kampanyası
ile amacımız;
müşterilerimizin
ihtiyaç duydukları
teknolojiye en kısa
sürede, en yüksek
performanslı
ürünler ile ulaşarak
kesintisizlik ve
sürdürülebilirliğin
keyfini çıkarmalarını
sağlamak
yöneten ağ” mimarisini
bugünden sunmuş oluyoruz.
Performans değerleriyle
de sadece bugünün değil,
önümüzdeki 10 yılın
ihtiyaçlarını dahi adresleyen
bu çözümüz, büyük ya da
küçük tüm işletmelerin hayatını
kolaylaştırıyor.

Yeni Fast Track
kampanyası ile Huawei,
kurumların acil donanım
ihtiyaçlarına çok kısa
bir sürede yanıt veriyor.
Yıl sonuna kadar devam
edecek kampanyanın
kapsamını anlatır mısınız?
Huawei Enterprise Türkiye
olarak, dijital dönüşümü
destekleyen entegre teknoloji
çözümlerimizi müşterilerimizle
buluşturmak ve sektörde
değer yaratmak birinci
önceliğimiz. Son dönemde
pandemi ile başlayan global
lojistik krizi ve kısıtlamalar
nedeniyle üreticilerin ciddi
anlamda uzun teslimat süreleri
verdiği bir dönemdeyiz.
Uzun yıllardır başarıyla
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uyguladığımız “iş sürekliliği
yönetimi” prensiplerimiz
sayesinde bu zorluklardan
neredeyse hiç etkilenmedik
ve müşterilerimizin de iş
sürekliliğinin bu olumsuz
tablodan etkilenmemesi
adına kurumların teknoloji
ihtiyaçlarına cevap verebilen
switch, router, access point
ve firewall gibi kurumsal ağ
ürünleri siparişlerini kapsayan
2-4 hafta süreli bir teslim
kampanyası başlattık.
Fast Track Kampanyası ile nihai
amacımız; müşterilerimizin
ihtiyaç duydukları teknolojiye
en kısa sürede, en yüksek
performanslı ürünler ile
ulaşarak kesintisizlik ve
sürdürülebilirliğin keyfini
çıkarmalarını sağlamak ve aynı
zamanda, mevcut projeler için
gereken acil ürün desteğinin
kolay tedariği konusunda
destek olmak.
Kampanyamızdan
tüm ekosistemimizin
yararlanabilmesi için kampanya
kapsamındaki siparişleri 20
ürün ile sınırlı tutuyoruz.
Tüm müşterilerimizin ve iş
ortaklarımızın faydalanmasını
bekliyor ve çalışmalarımızı bu
doğrultuda sürdürüyoruz.

“Turkcell iş ortaklığı,
Huawei teknolojisini
Türkiye’nin her yerine
ulaştırma fırsatı
sağlıyor”
Huawei ve Turkcell arasındaki
iş birliği 20 yıla yakın bir
geçmişe dayanıyor, sürekli
olarak da büyüyor ve
güçleniyor. Türkiye’nin en
büyük teknoloji şirketi olan
Turkcell ile iş ortağı olmak,
bizlere en başta Huawei
teknolojisinin Türkiye’nin
her yerine ulaşması fırsatını
veriyor. Huawei’in “Teknolojiyi
her kişiye, her eve ve her
işletmeye getirerek uçtan
uca bağlı ve dijital bir
dünya yaratmak” vizyonu ile
tamamen uyumlu bu iş birliği
ile bilgi ve deneyimlerimizi
karşılıklı olarak paylaşıyor ve
sürekli geliştiriyoruz.
Bugüne kadar daha
çok operatör hizmetleri
alanında yürüttüğümüz
bu iş birliğini bundan
sonraki dönemde kurumsal
müşteriler için genişleterek
bu müşterilerimizin de
dijitalleşme süreçlerine
birlikte büyük katkı
sağlayacağımız için heyecanlı
ve mutluyuz.

TEKNO GÖRÜŞ

Üzerinde çalışmamız gereken şey
fikri hayata geçirme yeteneği
Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin yeni yeni hayata geçirilmeye
başladığını söyleyen Vispera Kurucu Ortağı & Eş CEO’su Aytül Erçil,
ülkemizdeki gençlerin fikir üretebildiğini ve sorun çözme becerilerinin
yüksek olduğunu söyleyerek, “Üzerinde çalışmamız gereken şey ise fikri
hayata geçirme yeteneği.” diyor.
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Start-up ekosisteminin bol ödüllü
Türk kadın girişimcisi olan Vispera
Kurucu Ortağı & Eş CEO’su Aytül
Erçil, Boğaziçi Üniversitesi’nde
Elektrik Mühendisliği ve
Matematik bölümlerini bitirdi.
Daha sonra Amerika’da Brown
Üniversitesi’nde master ve
doktora dereceleri aldı. Erçil,
5 yıl Amerika’da General
Motors firmasının araştırma
merkezinde çalıştıktan sonra
Boğaziçi Üniversitesi’ne, bir
anlamda eve geri döndü. 13
yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde
öğretim üyeliği yaptıktan sonra
2001 yılında emekli olup Sabancı
Üniversitesi’ne geçti. 13 sene de
oradaki öğretim üyeliğinden sonra
Erçil, akademik hayatı bırakıp
girişimciliğe devam etti.
“Boğaziçi’ndeyken VISTEK Limited
adında bir şirket kurmuştum.
Sabancı’ya geçince VISTEK
Limited’i kapatıp Sabancı’nın da
ortaklığıyla VISTEK A.Ş.’yi kurduk.
2009 yılında fabrika otomasyonu
ve yapay görme (machine vision)
alanında Avrupa’da 1, dünyada ise
3 numaralı şirket olan Alman ISRA
Vision şirketi, ortaklık teklifiyle
geldi ve ISRA ile ortak olduk.”
diyerek girişimcilik yolculuğunu
anlatan Aytül Erçil, 2013 yılında
da hisselerinin tümünü ISRA’ya
sattıklarından bahsetti. Daha
sonra VISTEK’teki Ar-Ge direktörü
Ceyhun Burak Akgül ile beraber
Vispera’yı kuran Erçil, şu anda
perakende sektöründe özgün
teknolojiler geliştiren ve 25 ülkeye
teknoloji ihraç eden bir teknoloji
şirketi olarak Vispera’nın yoluna
devam ettiğini belirtti.
Girişimcilik yolculuğundaki
başarılarını ise Aytül Erçil, şu
sözlerle sürdürdü: “Bu süreçte
‘Uluslararası Başarı Ödülü’,
‘Eureka Başarı Öyküsü’, ‘Endeavor
Girişimcisi’, ‘2010 Teknoloji
Ödülü’ finalisti, ‘Veuve Clicquot
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Yılın En Etkin Kadın Girişimcisi
Ödülü’, ‘Makina ve Aksesuarları
Üretim Teknolojileri’ yarışmasında
birincilik ödülü, ‘2013 Türkiye’nin
Kadın Girişimcisi’, ‘Kristal Ağaç
Yılın Kadın Girişimcisi’, ‘2014
Ansiad Yılın Kadın Girişimcisi’,
‘Microsoft Bilişimde Fark Yaratan
Kadın Lider Ödülü’, ‘I-COM Data
Start-up Challenge Ödülü’, ‘Hello
Tomorrow Top 500 Start-up in
Deeptech Ödülü’, ‘2019 Selçuk
Yaşar Girişimcilik, Yenilikçilik,
İnovasyon Ödülü’, ‘EY Start-up of
the Year Award, IWEC Foundation
2020 Business Ödülü’ gibi birçok

ulusal ve uluslararası ödüle
layık görüldüm. Şu an Vispera
Eş CEO’luğunun yanı sıra, Nobel
İlaç Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın
Girişimcileri Derneği (KAGİDER)
Yönetim Kurulu Üyesi, Allianz
Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi,
Swiss Innovation Valley Danışma
Kurulu Üyesi ve European Machine
Vision Association Bilimsel ve
Endüstriyel Danışma Kurulu Üyesi
olarak görev yapıyorum. Bir yandan
da sertifikalı melek yatırımcı
olarak yeni kurulan girişimlere
elimden geldiğince destek olmaya
çalışıyorum.”

TEKNO GÖRÜŞ

Vispera ile
geliştirdiğimiz yapay
zeka tabanlı görüntü
tanıma teknolojisi
sayesinde çok daha
hızlı, güvenilir ve
uygun maliyetli
perakende çözümleri
sunuyoruz
Perakende sektörüne
nefes aldıran Vispera’nın
ortaya çıkış hikayesini ve
teknolojinin işleyişini bize
anlatır mısınız?
Vispera öncesi Vistek adında bir
şirketim vardı. O şirketi Alman
ISRA Vision şirketine sattıktan
sonra, Vistek’deki Ar-Ge direktörü
Ceyhun Burak Akgül ile birlikte
2014’de Vispera’yı kurduk. Vistek
Ar-Ge ekibinden bir çekirdek ekip
de bizimle birlikte kuruluşa katıldı.
Ne yapabildiğimizi ve nerede
olduğumuzu yansıtabilmek için
“Vispera” sözcüğünü bulduk. Biz
yapay görme alanında uzmanız,
yani bilgisayarların görmesini
sağlıyoruz. “Vis” kısmı bu
amaca hizmet ediyor. Nerede
olduğumuza gelirsek, İstanbul’da
yaşıyoruz ve “Pera”, İstanbul’un
en güzel mahallelerinden birinin
antik adı. “Vis” ve “Pera” bir
araya gelerek, “görerek tanıma”
kavramlarıyla İstanbul’dan
dünyaya hizmet etmeyi temsil
ediyor. Ortadaki ‘p’ harfi küçük
bir sürpriz etki yaratmak ve
bize değerlerimizi hatırlatma
amacı taşıyor. Buradaki ‘p’ harfi
bizim için çok önemli olan üç
şeyi ifade ediyor: İlk olarak
“purposeful” yani bir amaca
yönelik çünkü hedeflerimiz, ister
küçük ister büyük olsun, her
zaman bir amaç taşıyor. Bir diğer
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temsili “playful” yani eğlence
de içeriyor çünkü ne yaparsak
yapalım, içinde oyuncu bir yan
barındırmasına da çalışıyoruz.
Son olarak “insanlar” anlamına
gelen “people” sözcüğünün baş
harfini de içeriyor çünkü insanlar
olmadan hiçbir hedef ne gerçekten
bir amaca yönelik ne de eğlenceli.
Ve son olarak, öğrendiğimize
göre, İspanyolcada Vispera “arife”
anlamına geliyormuş. Bunu çok
güzel bir tesadüf olarak görüyoruz.
Vispera, gelecekte karşılaşacağımız
güzel şeylerin “arifesi”.
Sektördeki geleneksel yöntemlerle
kıyaslandığında, kendi
geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı
görüntü tanıma teknolojisi
sayesinde çok daha hızlı,
güvenilir ve uygun maliyetli
perakende çözümleri sunuyoruz.
Geliştirdiğimiz teknolojiler
sayesinde mağazada çekilen
raf fotoğrafları üzerinden raftaki
ürünleri pozisyonları ve adetleriyle
birlikte tanıyoruz. Böylece raftaki

ürün bulunurluğunu, ön yüz
sayısını, rakiplere göre raf payını
ve planogram uyumluluğunu
kontrol ederek SKU düzeyinde
detaylı raporlar üretiyoruz.
Raf gerçekliğinden yola
çıkarak sunduğumuz aksiyona
dönüştürülebilir içgörüler
sayesinde tüm perakende
kanallarında performansın
iyileştirilebileceği alanları
saptayabiliyoruz, geleceğe yönelik
stratejilerin kurgulanmasında
öngörüler sunabiliyoruz ve
mağaza içi gelir artışına
olanak sağlayacak fırsatları
belirleyebiliyoruz.
Storesense ürünümüz ile
mobil cihazlarla çekilen
resimler üzerinden yapılan
analizlerin yanı sıra, Shelfsight
ürünümüz ile perakende
mağazasına yerleştirilmiş sabit
kameraları kullanarak rafların
7/24 izlenmesiyle yapılan analizler
olmak üzere iki ana faaliyet
noktamız bulunuyor.

TEKNO GÖRÜŞ

Girişimcilikte
yatırım, doğru
problemi çözmek
ve doğru ekip çok
önemli. Ancak esas
başarı, sorunları
çözebildiğiniz
ölçüde oluşuyor

Global ölçekte en büyük
pazar paylarına sahip
firmalar Vispera teknolojisini
kullanıyor. Markalardan ne
gibi dönütler alıyorsunuz?
Saha operasyonlarında kullanılan
iş gücünü ve kaynakları doğru
zamanda ve doğru alana
yönlendirerek verimliliğini
artırırken üreticilerin operasyonel
maliyetlerini de %12 ila %15
arasında azaltıyoruz. Ayrıca
ürünlerin dizilimi de karda %8 ila
%25 arası bir fark yaratabiliyor.
Saha faaliyetlerini doğru veriyle,
doğru zamanda görüntülemek ve
olası satış kayıplarını zamanında
önlemek ise satış performansına
%15 ila %18 arasında artış
olarak yansıyor. Bu faydayı farklı
pazar ve kanal dinamiklerinde
çeşitli şekillerde görebiliyoruz.
Örneğin, bir müşterimizin
geleneksel kanalda ürün dağıtımı
yapılan mağazalarda kapsama
oranlarını %400 artırdık. Başka
bir müşterimizde ise satış
ekiplerinin mağaza içinde
geçirdiği süreyi %85 oranında
azalttık. Yine modern kanalda
planogram uygulaması yapan
bir müşterimizin planogram
uyumluluğunu ve rafta
bulunurluğunu iyileştirerek
satışlarında %12 artış elde ettik.
Pandemi döneminde en çok
etkilenen sektörlerden biri
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perakende sektörü oldu. Sektörün
birçok dinamiği değişme
sürecinde. COVID-19 nedeniyle
online alışveriş arttı ve BOPIS (buy
online pick up in store), click and
collect, curbside delivery gibi
kavramlar hayatımıza iyice girdi.
Aslında pandemi öncesi de benzer
kavramlar gelişiyordu ancak
salgın bu süreci biraz hızlandırdı.
BOPIS’i sunmak ve mağazadan
maliyet etkin bir şekilde
göndermek için tüm dağıtım
merkezlerinde ve mağazalarda
doğru stok sayılarını görmek
gerekiyor. Gittikçe artan küçük
marketlerin sayısı, bu marketleri
aynı zamanda stok alanı olarak da
kullanma zorunluluğunu getiriyor.
Perakende firmaları gerçek
zamanlı envanter doğruluğu
olmadan aşırı satış yapma, satış
kaybetme veya acele sevkiyat
ücretlerine maruz kalma riskiyle
karşı karşıya kalabiliyor.

Sahip olduğu fikri hayat
geçirmek isteyen bir
girişimci, bu yolculukta
nelere ihtiyaç duyar?
Girişimlerin başarısı için
ekosistemin olgunlaşması,
sermaye desteği, teşvikler
hepsi önemli elbette ancak en
önemlisi girişimcilerin ve girişimci
adaylarının fark yaratabilecekleri
gerçek problemlerin çözümüne
odaklanmaları, kendilerini uzmanı
oldukları konunun dışında da
geliştirmeleri, kendi alanlarının
dışında dünyayı algılayabilir
olmaları, olaylara ve durumlara farklı
açılardan bakabilmeleri, bilgiye açık
ve aç olmaları olarak söyleyebiliriz.
Bir şirketin kara geçmesi ciddi
bir süre gerektirir, özellikle de
yüksek teknoloji ürün geliştiren
bir şirketin kara geçmesi için
en azından 3-4 yıl gerekir. Bu
süreçte şirketi finanse etmek için
bir birikiminiz yoksa veya bir fon
oluşturamazsanız başarılı olmanız

mümkün değil. Birçok girişimci
bunun bilincinde olmadan başlıyor.
Bu nedenle de kısa sürede batıyor.
Finansman kaynağının olması en
önemli noktalardan biri.
İkinci olarak, doğru ekip olması çok
çok önemli. Biz Vispera’yı kurarken
VISTEK’teki Ar-Ge direktörü Ceyhun
Burak Akgül ile beraber başladık
yola ve VISTEK’teki Ar-Ge ekibinin
önemli bir kısmı bizimle geldi.
Birbirini tanıyan ve gerçekten
yüksek nitelikli bir ekiple başladık.
Vispera’nın bugünkü başarısının en
önemli kaynağı da bu ekip aslında.
Doğru problemi çözmek de
çok önemli. Başarı, sorunları
çözebildiğiniz ölçüde oluşuyor.
Vispera’da da bunu yaptık.
Başlamadan önce ciddi bir
araştırma yaptık. Zihnimizde
birkaç iş fikri vardı. Hepsinin pazar
araştırmasını, analizini yaptık.
Hangisi daha büyük bir soruna
çözüm getiriyor diye bakıp bunun
üzerine karar verdik. Vispera’nın
bir önemli başarısı da bu; doğru
problemi çözmesi. Bir de elbette
doğru zaman çünkü teknoloji
her zaman hazır olmayabiliyor.
Biz Vispera’ya başlamadan
birkaç sene önce başlasaydık bu
başarıyı elde edemezdik çünkü
o zaman teknolojik altyapı henüz
yeterli değildi. Şu an dünyada
çok az rakibimiz var. O yüzden
de gerçekten teknolojinin en
uç noktasında çalışıyoruz. Bu
da başarımızı hızlı ilerletmemizi
sağlıyor.
Son yıllarda ön plana çıkan ve
göreceli olarak daha az yatırım
gerektiren fintech, mobil, büyük
veri, yapay zeka, SaaS ve pazaryeri
girişimlerinin Türkiye gibi ülkeler
için şansı daha fazla ve son
yıllarda Türkiye’den çıkmaya
başlayan unicornların artması
konusunda bizleri umutlandırıyor.
Girişimci adaylarına kendilerini

TEKNO GÖRÜŞ
iyi tanımalarını, güçlü yönlerini
keşfetmelerini ve bunları ön
plana çıkaracak faaliyetlere
odaklanmalarını tavsiye ederim.
Bir de elbette yaptıkları işi
sevmeleri çok önemli. Sevilmeden
yapılan işte ne başarılı olunabiliyor,
ne de verim sağlanıyor.

Yurt dışına açılmak isteyen
girişimcilere ne gibi
önerileriniz olur?
Ülkemizde girişimcilik çok çok
yeni bir kavram ve destekler
yeni yeni tasarlanmaya, hayata
geçirilmeye başlıyor. Endeavor
gibi başarılı girişimcileri bulan ve
yardımcı olmaya çalışan kuruluşlar
Türkiye’de faaliyet göstermeye,
TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı da
bazı ciddi destekler çıkarmaya
başladı. Melek yatırımcılık, risk
sermayesi gibi fonlar oluşuyor
ve devlet tarafından da teşvik
ediliyor. Üniversitelerde teknoloji
transfer ofisleri kurulurken
girişimcilik dersleri de müfredata
giriyor. Ayrıca yurt dışından birçok
fon da Türkiye’deki potansiyelin
farkına vararak Türkiye’de yatırım
yapacak girişimciler aramaya
yöneldi. Ancak bu tür desteklerin
çok yeni olduğu ve başarı
öykülerinin, başarılı sermaye
çıkışı örneklerinin çok az olduğu
göz önüne alınınca, doğal olarak
birçok eksiklik var. Aslında pırıl
pırıl bir gençliğimiz, yetenekli bir
neslimiz var. Fikir üretebiliyoruz,
sorun çözme becerilerimiz yüksek.
Üzerinde çalışmamız gereken şey,
fikri hayata geçirme yeteneği.
Yurt dışı başarısı için gerekli
işler, yapılan işin niteliğine göre
değişebilir. Vispera durumunda
yazılımla uğraştığımız için
birçok şeyi uzaktan yapmak
mümkün. Çok kısa olarak
özetlersek; bize sahadan
resim geliyor, biz o resimleri
işleyip raporlar üretiyoruz. Bu
işlemleri yapabilmek için bilfiil
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o ülkede olmamız gerekmiyor
ancak bazı işler için fiziksel
olarak müşteri ile temas içinde
olmak çok önemli olabiliyor.
Biz birçok ülkede partnerlerle
çalışıyoruz. Bu da bizim için
müşteriye erişmek için çok
etkili bir yöntem oldu. O ülkenin
gerçekliklerini bilen, erişmek
istediğimiz müşteri kitlesine
erişimi olan partnerler, yeni bir
ülkeye girişi çok hızlandırabiliyor.
Bizim genelde ‘land and expand’
olarak tanımlayabileceğimiz bir
stratejimiz var. Bir ülkede bir
müşteri ile başladığımızda zaman
içinde coğrafya veya hacim
olarak büyümeyi hedefliyoruz.
Bir ülkedeki başarılı bir çalışma,
başka ülkelerde referans olarak
kullanılarak büyümeyi hızlandırıyor.

Vispera bugün 25 ülkede
faaliyet gösteriyor. Bu
yolculuktaki kilometre
taşlarınız neler olacak?
Bir Türk teknoloji şirketi olarak
halihazırda İsrail, Almanya,
Polonya, Hindistan, Brezilya,
Birleşik Arap Emirlikleri ve
Kazakistan gibi ülkelerin de
içinde olduğu 25 ülkede hizmet
veriyoruz. Geçen yılın sonunda,
Hollanda’da Vispera BV isimli
şirketimizi kurduk. Vispera BV,
2021 yılı için koymuş olduğumuz
küresel bir teknoloji şirketi
olma hedefimize bizi daha
da yaklaştıracak. Bu yıl da
Amerika’da Vispera Corp şirketini
kurduk.
Yıllar içerisinde Keiretsu Forum
Türkiye, Kerietsu Capital, Galata
İş Melekleri ve Logo Ventures,
Koç Holding ve Inventram’dan
6.5 milyon dolar tutarında
yatırım aldık. Bu destekleri Ar-Ge
çalışmalarımızı geliştirmek adına
kullanıyoruz. Türkiye’de en fazla
Ar-Ge harcaması yapan 250
şirket arasında yer alıyoruz.
Yoğun bir şekilde, hedef

ülkelerdeki pazarların ihtiyaçları
doğrultusunda teknoloji ve ürün
geliştirmeye devam ediyoruz.
2020’de Microsoft’un Scaleup ve
Intel’in Market Ready Solutions
programlarına seçilmiştik. Bu yıl
da NVIDIA, Zebra, HP, Crossmark,
Cap Gemini gibi firmalarla
stratejik partnerlikler başlattık,
bunları daha da ileriye taşımayı
hedefliyoruz. Güney Amerika’da
çok iyi bir iş ortağıyla birlikte
faaliyetlere başladık.
Mevcut projelerimizdeki
referanslarımız sayesinde bazı
firmalarla global bazda çalışmak
için görüşmelere başladık.
Önümüzdeki yıllarda özellikle
de Shelfsight ürünümüz ile
Amerika’daki faaliyetlerimizi
artırmak, Avrupa, MEA ve CIS
bölgelerindeki iş ortağı ağımızı
genişletmeyi hedefliyoruz.
2022 projeksiyonumuzda en
önemli konu, yeni bir yatırım alma
ve Amerika açılımı. Amerika açılımı
için ilk aksiyonlarımızı almaya
başladık. Bunun için çok deneyimli
bir ülke yöneticisi bünyemize
katıldı, perakende sektöründe
çok yaygın hizmet veren Zebra
Retail, HP retail, Crossmark
gibi firmalarla partnerlikler
oluşturmaya ve demolar yapmaya
başladık. Yatırımın tamamlanması
ile birlikte Amerika’da satış, satış
destek, müşteri memnuniyet
ekipleri kurarak Amerika
pazarında hızlı yol almak istiyoruz.
Büyüme gündemimiz,
organizasyonel yapılanmamızı da
dönüştürüyor. Geliştirdiğimiz yapay
zeka ürünleri ve hedeflerimiz,
tüm dünyada gördüğümüz ilgiyi
artırdıkça, bu ilgiden de güç alarak
önümüzdeki yıllarda daha etkili ve
daha görünür olmamızı sağlayacak
fırsatlar yakalayacağımızı
umuyorum.
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Giyilebilir cihazlar

IoT’ye nasıl uyum sağlıyor?
Giyilebilir cihazlar, bugünlerin
en gündem konularından
birisi. Bu gündemin seyri ise
kişisel bilgisayarları yenilikçi
yönlere çevirebilecek giyilebilir
uygulamalar tasarlayanları
ödüllendirecek. Diğer taraftan,
giyilebilir cihazlar artık IoT ile ilgili
hemen hemen her tartışmanın
merkezinde yer alıyor ve geniş
bağlantı alanının getirebileceği
tüm yeni yetenekler yelpazesini
barındırıyor. Fakat bu konudaki
tartışmalardan bazıları, genellikle
cevaplardan daha fazla soru
yaratıyor. Bu tartışmalar,
yaşam döngülerinin hala çok
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erken aşamalarında olduğu
düşünülünce doğal bir durum
olsa da giyilebilir cihazların
gerçek bir “kullanımına”
başlamadan önce bazı soruların
yanıtlanmasını gerektiriyor.
Örneğin, bugünlerde “Giyilebilir
cihazlar sadece bir akıllı telefon
için çevre birimi mi olacak,
yoksa IoT’nin bir parçası olarak
daha önemli bir rol mü var?
Çevremizdeki hemen hemen
her şeye daha yaygın bir zeka
dağıtımına doğru ilerliyorsak,
bunun giyilebilir cihazlar için de
geçerli olması gerekmez mi?”
gibi pek çok giyilebilir cihaz

sorusu bulunuyor. Bu sorulara
daha iyi yanıt verebilmek adına,
birbirine büyük ölçüde bağlı
cihazların nasıl ek yetenekler
sağlayabileceğini gösteren
ve giyilebilir cihazlardan
sağlamasını bekleyebileceğimiz
bazı temel işlevleri örneklerle
inceleyelim.

Giyilebilir cihazlar, çalışma
alanlarında yaygınlaşıyor
Giyilebilir cihazların halihazırda
sağladığı ilk işlevlerden bazıları,
tanımlama ve güvenlikle ilgilidir.
İş yerlerinde kullanılan kimlik
kartları, giyilebilir bir cihaz olarak

ANALİZ

görünmüyor olabilir, ancak bu
cihazlar çalışma ortamında
faydalı olan tanımlama ve
güvenlik özellikleri sağlıyor. Bazı
gelişmiş kimlik kartları, güvenliği
artırmak için bazı biyometrik
yetenekler (yalnızca kart
sahibinin kilitli bir kapıyı açmak
için kullanabileceği parmak
izi aktivasyonu gibi) içeriyor.
Kimlik kartları ayrıca herkesin
binayı başarılı bir şekilde tahliye
ettiğinden emin olmak için
acil durumlarda yararlı olan
konum algılama yeteneklerini de
barındırıyor. Örneğin, giyilebilir
bir bileklik, daha güvenilir bir
konum göstergesi sağlıyor.
Hareket halindeki giyilebilir
cihazların bazı örnekleri ise
doğru çalışanların doğru yerlerde
olmasını sağlamak için personel
takibini de içeriyor. Çalışan
sağlığını korumak ve yorgunluk
24
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seviyelerini takip etmek için
biyometrik ve çevresel izleme ile
hava kalitesinin ve sıcaklıkların
güvenli olması sağlanırken,
kameralarla gerçek zamanlı
talimatlar verilebiliyor.

Kaydedilen veriler, bir
içgörü yaratıyor
Giyilebilir cihazlar ve IoT her
şeyin sensörler, donanım, iletişim
ara katman yazılımı, ağ ve
verilerle ilgili olduğu izlenimini
verebilir, ancak gerçek değer
içgörülerdedir. Örneğin, kalp
atış hızı, terleme seviyeleri
ve hatta kan dolaşımındaki
oksijen seviyeleri gibi karmaşık
biyometrik ölçümler sunan
sağlık ve fitness odaklı giyilebilir
cihazlar mevcut. Teknolojideki
ilerlemeler ise giyilebilir bir cihaz
aracılığıyla alkol seviyelerinin
veya diğer benzer ölçümlerin

yapılmasına dahi izin verebiliyor.
Zaman içinde biyometrik
ölçümleri algılama, saklama,
takip etme ve ardından sonuçları
analiz etme, pek de şaşılacak bir
sona işaret etmiyor. Bu giyilebilir
ürünler, vücut ısısı takibi ile
soğuk algınlığı veya grip olup
olmadığının erken bir göstergesi
haline gelebiliyor.

Kullanıcısının konforunu
düşünen akıllı cihazlar
Giyilebilir cihazların bazı ek
yetenekleri daha sıradan
olsa da çevresel kontrollerin
ayarlanmasında faydalı
olabilecek bilgiler de sunar.
Örneğin, giyilebilir cihazlar
ceketinizin arabada mı yoksa
sadece arka koltukta mı
olduğunu söyleyebilir ki bu, belki
de ceketin kumaşına birkaç stres
ölçüm cihazı ipliği yerleştirilerek
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mümkün olabilir. Aynı zamanda
bileklik hem sıcaklığı hem de
nemi ayarlamak için bir veri
noktası olarak kullanılabilecek
terleme seviyelerini ölçebiliyorsa,
araç sıcaklığının rahat bir
seviyede tutulmasına da yardımcı
olabilir.
Giyilebilir cihazlar, izin verildiği
takdirde evdeki cihazlara da
otomatik olarak bağlanabilir.
Koltuğunuzda otururken
giyilebilir cihazınız, odadaki
bağlı LED ışıklardan tercih
ettiğiniz bir aydınlatma seviyesini
ayarlayabilir, dilerseniz TV’yi
açıp kapatabilir. Akıllı bir
ev, TV’de parlama oluşturan
pencerelerden gelen ışığın
otomatik olarak engellenmesini
bile destekleyebilir. Daha
da fazlası, TV ekranının arka
aydınlatması dahi bu cihazlarla
ayarlanabilir, tüm ayarlar enerji
tasarrufu ve en uygun izleme
deneyiminin yaratılması için
optimize edilebilir. Tüm bu
etkileşimler, genel strateji bir
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akıllı telefon arayüzü aracılığıyla
belirlendikten sonra, doğrudan
cihazlar arasında otomatik olarak
yapılabiliyor.

“Giyilebilir” devrim
Giyilebilir teknoloji ve sensör
cihazları her yıl yüzde 13 büyüyor
ve pazarın önümüzdeki 20 yılda
4,3 milyar dolara ulaşacağı
tahmin ediliyor. Giyilebilir
cihazları akıllı yazılımlarla
harmanlayan teknolojiler,
sahalarda üstün bilgi erişimi
sağlıyor. Aynı zamanda
bilgileri kaydetme, anlatma,
yazıya dökme, etiketleme
ve coğrafi konum belirleme
özellikleriyle bilgi yakalamayı
da basitleştiriyor. Sesle
etkinleştirme özellikleri, görevleri
gerçekleştirirken eller serbest
operasyonların bilgi erişimiyle
çoklu görevler gerçekleştirmesini
sağlayarak üretkenliği en üst
düzeye çıkarıyor.
Kuruluşlar, üretkenlik kazanımları
odağında giyilebilir cihazlara

yönelmeye başladığında, birkaç
husus ortaya çıkıyor. Dijital
değişimi desteklemek için liderlik
desteği ve teknik altyapının güçlü
bağlantı gibi yerinde olmasını
sağlamak kritik bir unsur oluyor.
Giyilebilir teknolojilerin başarılı
bir şekilde benimsenmesini
garanti etmek liderlerin,
ön saflardaki çalışanların
uyumunu ve iş gücü ortakları ile
teknoloji sağlayıcılarının doğru
kombinasyonunu seçmeyi de
gerektiriyor.
Giyilebilir cihazlar, IoT’ye açılan
bir kapı olarak görülüyor ve bu
nedenle, giyilebilir cihazların
benimsenmesindeki gerileme,
tüketici IoT’sinin geleceğini
geciktirebilir. Önümüzdeki birkaç
yıl içinde hangi yönde gelişirse
gelişsin, giyilebilir cihazların
hepimizin beklediği çok çeşitli
özellikleri sağlamak için IoT’de
daha entegre bir unsur olmaları
gerekecek gibi görünüyor.
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Markalaşma,

toplumda her zamankinden
daha değerli!
Markalar, şirketler ve kurumlar
için inanılmaz değer yaratma
potansiyeline sahiptir çünkü
“insanlar ürün değil marka satın
alır.” İnsanların sadakati markalara
duyduğu düşünüldüğünde ise bu
yaklaşım, özellikle küresel iletişim
toplumunda fazlasıyla kabul
görüyor.
Markalar ürünlerden çok daha
uzun süre yaşayabildiği için ürünün
kendisinden çok daha önemlidir.
Öyle ki markaların, insanları bir
topluluğa katılmaya, bir fikri takip
etmeye veya insanları dünyayı
değiştirmeye motive etmeye teşvik
edebilen bir yönü vardır. Ürünler
ise bunu yapamaz çünkü tek
boyutludurlar. Bu da günümüzün
küresel iletişim toplumunda yeterli
bir argüman değildir.
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Dünya çevrimiçi hale geldikçe
birçok ülkede yeni pazar ve
büyüyen bir orta sınıf ortaya
çıkıyor. Bu tüketiciler ise
“markaları” satın alma eğilimi
gösteriyor. Günümüzün en iyi
markaları ise temelini, güçlü bir
fikre dayandırıyor. Yeni bir marka
yaratırken de seçilebilecek çok
az sayıda marka adı bulunuyor.
Böylelikle mevcut markalar her
zaman daha değerli hale geliyor.

Markalaşma tüketicilere,
tedarikçilere ve topluma ne
tür faydalar sunuyor?
Markalaşma günümüz
toplumunda çok yaygın hale geldi.
Piyasada marka adı taşımayan
ürün ise yok denecek kadar
az çünkü markalaşma sadece
satıcıya değil, aynı zamanda

alıcılara, tedarikçilere, tüketicilere
ve topluma birçok yönden
yardımcı oluyor.

Alıcılar için markalaşmanın
faydaları
● Alıcılar için markalaşma, bir
kalite göstergesidir ve alıcı için
seçimi kolaylaştırır. Her seferinde
aynı markayı satın alan alıcılar,
her satın aldıklarında aynı kaliteye
sahip olmayı beklerler.
● Markalaşma alıcı için
alışverişi kolaylaştırır. Örneğin,
markalı ürünlerin satıldığı bir
süpermarkette almak istediğiniz
her ürün için tercih ettiğiniz
markayı hatırlarsınız. Bu
markaları bulmanız ise sadece
birkaç dakikanızı alır. Böylece
markalaşma ile alışveriş daha
rahat ve kolay hale getirilmiş olur.
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● Markalaşma sayesinde
alıcıların dikkatini kendilerine
fayda sağlayabilecek yeni bir
ürüne çekmek daha kolaydır.
Marka aynı zamanda ürünün özel
nitelikleriyle ilgili tüm hikayenin
üzerine inşa edilebileceği bir temel
görevi görür. Bu özel nitelikleri
arayan alıcıların istedikleri ürünü
bulmaları ise daha kolay hale gelir.
Bu sayede markalaşma, alıcılar
için çeşitli avantajlar sunar.

Satıcılar ve tedarikçiler için
avantajları
● Markalaşmanın tedarikçilere
sunduğu en temel faydalardan
biri, siparişlerin işlenmesi
ve takibinin daha kolay hale
gelmesidir.
● Marka adı ve ticari marka
da ucuz taklitlere karşı koruma
sağlar. Rakipler, marka adının
ve ticari markanın sunduğu
yasal koruma olmasa bile, bir
tedarikçinin benzersiz üretim
özelliklerini kolayca kopyalayabilir.
● Tedarikçiler için markalaşma
üretilen ürünlere doğru müşteri
grubunu çekmek daha kolaydır.
Tedarikçiler, markalaşma yoluyla
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daha yüksek kolaylıkla sadık ve
karlı müşterileri çekebilir.
● Markalaşma ayrıca
tedarikçilere ve satıcılara tüketici
segmentasyonu konusunda
yardımcı olur. Tedarikçiler, belirli
bir tüketici segmenti için üretilmiş
birkaç ürün sunabilir. Örneğin bir
gazlı içecek firması, çeşitli tüketici
segmentlerinin tercihlerine bağlı
olarak çeşitli tatlarda ve düşük
kalorili versiyonlarda içecekler
sunmaktadır.

Markalaşmanın tüketiciler
ve toplum için yararları

● Markalaşma ile daha yüksek ve
daha tutarlı ürün kalitesi sunulur.
Markalar sadık müşterilerini elde
tutmak isterler ve bu nedenle,
ürünlerinin kalitesini korumaya
odaklanırlar. Müşteriler bir
markaya sadıksa, bunun nedeni
ürün kalitesidir. Müşteriler,
tercih ettikleri markalardan
satın aldıklarında tutarlı bir ürün
kalitesi bekleyebilirler.
● Markalaşma, daha yüksek
inovasyona ve tüketiciler
için daha fazla çeşitlilik ve
seçeneklerin mevcudiyetine yol

açar. Üreticiler, rakip markalar
tarafından taklit edilmeye karşı
korunabilecek yeni özellikler
aradığından, markalaşma bu
noktada inovasyonu teşvik eder.
● Tüketiciler, markalaşma
sayesinde ürünler, özel
özellikleri, kullanımları ve nerede
bulunabilecekleri hakkında
çok daha fazla bilgi bulabilirler.
Markalaşma olmasaydı, bu bilgiyi
elde etmek tüketiciler ve toplum
için zor olacaktı.
Bu unsurlar çerçevesinde
markalaşmanın sadece satıcılar
için değil, tüm kilit paydaşlar
için çeşitli avantajları vardır.
Markalaşma, tedarikçiler
tarafından kaliteye daha fazla
odaklanmanın yanı sıra, daha
yüksek yenilik ve farklılaşmaya
da yol açmıştır. Markalaşma
sayesinde tüketicilerin her ürün
segmenti için önlerinde daha
fazla seçenek var. Dolayısıyla
markalaşma bir yandan
tüketicilere ve topluma fayda
sağlarken diğer yandan satıcıyı
veya tedarikçiyi de korur.

TEKNOLIFESTYLE

Bu kablosuz powerbank, mikro
vantuzlarla akıllı telefona yapışıyor!
Mevcut powerbank’lerin hantal tasarımını daha ince bir
yapıyla değiştiren Adsorb’un tasarımcısı Wenjie Zheng, tipik
powerbank’lerin endüstriyel teknoloji görünümünü de bir
kenara bırakarak, cihaza daha cazip bir görünüm kazandırmayı
amaçlamış. Kablolara ihtiyaç duymadan akıllı telefonların arkasına mikro vantuzlarla takılan Adsorb, telefona yapışarak, amacına
yönelik tasarımını göstermek için akıllı telefon ile adeta birleşiyor.
Sarıdan gök mavisine, turuncudan griye ve hatta menekşe rengine
kadar bir dizi farklı rengi sergileyen Adsorb’u herkese hitap etmesi
için tasarlayan Zheng, büyüklüğünü azalttığı bu konsept ile powerbank’lere çok ihtiyaç duyulan bir yorum getirdi.

AR ile öğrenme
deneyimini dönüştüren projektör Moon ile tanışın
Çevrimiçi öğrenmenin hakim olduğu yeni normalde Moon projektör, eğitimcilerin ders kitaplarını AR içerik
olarak yansıtabilecekleri karma bir öğretim modeli sunuyor. Moon ile öğretmenler AR aracılığıyla paragrafların altını çizerek, notlar bırakarak ve gerçek zamanlı bir şekilde kağıtları puanlayarak öğrencilerle
etkileşim kuruyor. Eğitmenlerin dijital açıklamalar yapması için dokunmaya duyarlı kameralarla çalışan
ekran kalemi ile gelen projektörün sesli notlar için de mikrofonu bulunuyor. Sade bir tasarım ve yalın bir
arayüze sahip Moon, bir akıllı telefon uygulaması tarafından da desteklenerek çevrimiçi eğitim deneyimini
sorunsuz hale getirmeyi umuyor.

Amazon’dan sizi takip edebilen akıllı
ev robotu: Astro
Amerikalı e-ticaret devi Amazon, sanal asistanı Alexia ile entegre olan
birtakım akıllı ürünlerini tanıttı. En çok dikkat çeken ürün ise yeni akıllı
ev robotu Astro oldu. Astro ile artık evden uzakta olduğunuzda,
“Ütünün fişini çekmiş miydim? Kedim şu an nerede, ne yapıyor?”
gibi sorular tarih oluyor; çünkü bu robot, cep telefonu uygulaması üzerinden bütün evi gezip size görüntü aktarıyor. Evdeyken de sizi takip eden Astro, gelişmiş algoritmaları sayesinde
seveceğiniz müzik veya podcast yayınlarını size dinletebiliyor.
Yaşlı bakımında da faydalı olabilecek cihaz, Alexa desteği sayesinde zamanlayıcılar, hatırlatıcılar veya alarmlar gibi birçok
bildirim iletiyor; yangın, acil veya şüpheli durumlarda da siren
çalıyor.
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Bu şeffaf PC kasası
bilim-kurgu filminden
çıkmış gibi!
Alex Casabo tarafından tasarlanan Crystal PC Case Concept’in anakart, RAM, GeForce RTX 3090 grafik kartı, SSD vb.
gibi tüm dahili bileşenleri temiz bir görünüm için kusursuz bir
şekilde düzenlenmiş. Aktif hava akışından ödün vermeden minimum
gürültüyle çalışmak üzere tasarlanan 4 adet fan, iç kısımda bir derinlik
algısı veriyor. Crystal PC Case’in tasarımcısı bilgisayarın bilim-kurgu temasına uygun olarak, sıcaklığı ve saat hızını kontrol etmek için CPU üzerine bir ekran da
eklemiş. Crystal PC Case, kristal berraklığında kasa kaplaması sayesinde adının hakkını veriyor.
Casabo telemetri ekranını, bileşen göstergelerini ve fan aydınlatmasını süsleyen mavi, yeşil,
turuncu ve kırmızı LED ışıklarla da büyüleyici bir tezat oluşturuyor.

Razer’ın parmak eldivenleri ile mobil
oyunlara kesintisiz konfor!
Razer’in ürün geliştirme ekibi, şirketin oyun ekipmanlarının yanı
sıra, sürdürülebilir pipet gibi bazı garip ürünleri piyasaya sürmek ile biliniyor. Ekibin son tasarımı ise mobil oyun oynarken
teri emen ve sürtünme yanmasını önleyen bir çift parmak
eldiveni. Razer Gaming Finger Sleeve olarak adlandırılan bu
parmak eldiven seti %60 Naylon, %35 Gümüş Elyaf ve %5
Spandex karışımından yapılmış. Standart bedendeki parmak
kılıflarının üzerinde Razer’ın markası ve logosu da bulunuyor.
Rahat ve nefes alabilir şekilde tasarlanan parmak eldivenleri,
oyun sırasında hızlı dokunma tepkisi için yüksek hassasiyet
sağlıyor. Kaymaz yapısı sayesinde de oyun oynarken yanlış düğmeye basma endişesini ortadan kaldırıyor.

Mercedes’in fütüristik konsepti
aklınızı okuyabilir
2021 Münih Otomobil Fuarı’nı domine eden
Alman otomobil üreticisi, fuarda Mercedes
Vision AVTR (Gelişmiş Araç Dönüşümü)
konseptini sundu. Mercedes yeni konsepti,
nefeslerini ve kalp atışlarını tanıyarak sürücü
ile bağlantı oluşturan “canlı bir organizma” olarak
tasarladı. Yeni konsept ile beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) Vision
AVTR’a entegre edilerek yolcuların arabayı zihinleriyle kontrol etmeleri sağlanıyor.
Kullanıcının kafasına takılarak beyin aktivitesini kaydeden BCI cihazı ile Mercedes;
navigasyonda bir hedef seçme, radyo kanalını değiştirme, ortam aydınlatmasını
açma veya kapatma gibi otomobil işlevlerinin dokunmatik ekranlar veya hareket
kontrolleri yerine, zihnin kullanılarak kontrol edilebileceği bir gelecek hayal ediyor.
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GELECEK TEKNOLOJİLERİ ve BİLİM

Enerji üretmek için

birkaç adım atmak yeterli!
İsviçreli araştırmacılar,
ayaklarımızın altındaki
beklenmedik bir enerji kaynağını
açığa çıkaracak bir yöntem
geliştirdi. Ekip, nanojeneratörler
kullanılan bu yöntemde, ahşap
zeminde yürürken ortaya çıkan
ayak seslerini enerjiye çevirmeyi
başardı. Ahşabı, silikon kaplama
ve gömülü nanokristallerin
bir kombinasyonu ile
geliştiren araştırma ekibi,
nanojeneratörlerden 80 kat
daha verim alındığını ortaya
çıkardı. Bu cihaz, LED ampullere
ve küçük elektronik cihazlara
güç sağlamaya yetecek kadar
enerji üretti.
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Araştırma ekibi, elektrotlar
arasına sıkıştırılan iki
parça işlevsel ahşabı, bir
nanojeneratöre dönüştürdü.
Ahşap parçalar, üzerine
basıldığında, triboelektrik
etki adındaki bir fenomen
olan periyodik temaslar ve
ayrılmalar yoluyla elektriksel
olarak yüklendi. Elektronlar bir
nesneden diğerine geçerek
elektrik üretmiş olsa da
bilim insanlarının ahşaptan
nanojeneratör yapmak için
çözmesi gereken bir sorun vardı.
İsviçre Federal Teknoloji
Enstitüsü’nde Ahşap Malzeme

Bilimi profesörü ve araştırmanın
da grup lideri olan Guido
Panzarasa, ahşabın temelde
“triboneutral” olduğunu
söyleyerek bunu şöyle açıkladı:
“Ahşabın elektron kazanma
veya kaybetme konusunda
gerçek bir eğilimi olmadığından,
malzemenin elektrik üretme
yeteneği sınırlanıyor. Buradaki
esas zorluk da elektronları
çekebilen ve kaybedebilen ahşap
yapmak.”
Bilim insanları, ahşabın
triboelektrik özelliklerini artırmak
için ahşabın bir parçasını temas
halinde elektron kazanmasını

GELECEK TEKNOLOJİLERİ ve BİLİM

sağlayan polidimetilsiloksan
(PDMS) silikonu ile kaplarken,
diğer ahşap parçasını “zeolitic
imidazolate framework-8(ZIF-8)”
olarak adlandırılan ve yerinde
yetiştirilen nanokristallerle
işlevsel hale getirdiler. Ayrıca,
belirli türlerin veya ahşabın
kesildiği yönün, kaplama için
daha iyi bir iskele görevi görerek
triboelektrik özelliklerini etkileyip
etkilemediğini belirlemek için
farklı ahşap türlerini test ettiler.
Araştırmacılar, Avrupa’da
inşaat için yaygın olarak
kullanılan radyal olarak kesilmiş
ladin ağacı ile yapılan bir
triboelektrik nanojeneratörün
en iyi performansı gösterdiğini
buldular. Yapılan işlemlerle
birlikte, triboelektrik
nanojeneratörün performansı
arttı. Nanofjeneratör, doğal
ahşaptan 80 kat daha fazla
elektrik üretirken, cihazın elektrik
çıkışı da sabit kuvvetler altında
1.500 devre kadar stabildi.
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Araştırmacılar, bir kağıt
parçasından biraz daha küçük
bir yüzey alanına sahip bir ahşap
zemin prototipinin, ev tipi LED
lambaları ve hesap makineleri
gibi küçük elektronik cihazları
çalıştırmak için yeterli enerji
üretebileceğini buldu. Bir yetişkini
ahşabın üzerinde yürüterek ayak
seslerini elektriğe çeviren prototip
ile bir ampulü başarılı bir şekilde
yaktılar.Ladin ağacının ucuz,
ulaşılabilir ve uygun mekanik
özelliklere sahip olduğunu
söyleyen Panzarasa, “Odak
noktamız; ahşabı triboelektrik
yapmak için çevre dostu
yöntemleri kullanabileceğimizi
göstermekti. Oldukça basit
ve endüstriyel düzeyde
ölçeklenebilen işlevselleştirme
yaklaşım, sadece bir mühendislik
becerisi.” dedi.
Yeni geliştirilen nanojeneratör;
verimli, sürdürülebilir ve
ölçeklenebilir olmasının yanı
sıra, mekanik sağlamlığı ve sıcak
renkleri de dahil olmak üzere

ahşabı iç tasarım için kullanışlı
kılan özellikleri de kapsıyor.
Araştırmacılar, bu özelliklerin akıllı
binalarda yeşil enerji kaynakları
olarak ahşap nanojeneratörlerin
kullanımını teşvik etmeye
yardımcı olabileceğini söylüyor.
Ayrıca ahşap konstrüksiyonun,
malzemenin ömrü boyunca
CO2’yi azaltarak iklim değişikliğini
hafifletmeye yardımcı
olabileceğini de belirtiyorlar.
Panzarasa ve ekibi için bir sonraki
adım, nanojeneratörü daha çevre
dostu ve uygulaması daha kolay
kimyasal kaplamalarla daha da
optimize etmek. “Başlangıçta
temel araştırmalara odaklanmış
olsak da sonunda yaptığımız
araştırma, gerçek dünyadaki
uygulamalara yol açacak.” diyen
Panzarasa, nihai hedeflerinin,
ahşabın halihazırda bilinenlerin
ötesindeki potansiyellerini
anlamak ve gelecekteki
sürdürülebilir akıllı binaların bu
yeni özelliklerle donatılmasını
sağlamak olduğunu ekledi.

GÜNCEL

Bulut
hizmetleri
geliri
5 yılda
3 kat artacak
IDC, 2020 yılında 100 milyar doların altında olan temel bulut hizmetleri
gelirinin, 2025’te yüzde 28,8’lik YBBO ile 300 milyar doların üzerine
çıkacağını tahmin ediyor.
Dijital, artık dünyamızda bir
bulut temelinin dijital altyapısı
ve platform teknolojileri üzerine
kurulmuş kalıcı ancak dinamik
bir armatürdür. Dijital tabanlı bir
yetenek elde etmek veya verileri
kendi avantajlarına göre akıllıca
kullanmak isteyen kuruluşlar ise
bunu, bulut hizmetleri sağlayıcıları
tarafından sunulan temel bulut
hizmetlerine hızlı erişime sahip
oldukları için yapabilirler.
Bu çerçevede yeni bir çalışma
yapan IDC’ye göre, kuruluşların
bulut kullanımı bir sonraki
olgunluk düzeyine doğru ilerliyor
ve dijital öncelikli bir ekonomide
inovasyonu teşvik etmek için
işlevler arası bir dizi hizmetin
benimsenmesini teşvik ediyor.
Analist firma bilgi işlem, veri ve
uygulama çerçeveleri için bu temel
bulut hizmetlerinin (FCS) tüm bulut
pazarında rekabetçi gelişmeyi
yönlendireceğini de söylüyor.
Temel bulut hizmetlerini Hizmet
Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet
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Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet
Olarak Sistem Altyapısı (SISaaS)
pazarları olarak tanımlayan IDC,
2020’de yüzde 60’tan fazla
birleşik pazar payına sahip olan
genel bulut hizmeti sağlayıcılarının
şu temel hizmet portföylerine
sahip olduklarını söylüyor:

fazla veya daha etkin kullanımını

● Bilgi işlem hizmetleri:
Sanallaştırılmış x86 bilgi işlem,
yalın donanım bilgi işlem, blok
depolama, hızlandırılmış bilgi
işlem, diğer bilgi işlem ve yazılım
tanımlı bilgi işlem.
● Veri hizmetleri: Veri yönetim
sistemleri, nesne depolama, dosya
depolama ve olay akışı işleme
yazılımı.
● Uygulama çerçevesi hizmetleri:
Entegrasyon yazılımı, dağıtım
merkezli uygulama platformları ve
AI yaşam döngüsü yazılımı.
● Kullanım çoğaltıcı hizmetler:
Bu hizmetleri benimsemeyi,
bağlamayı, dağıtmayı, izlemeyi,
güvenliğini sağlamayı ve
güncellemeyi kolaylaştırarak
yüksek değerli hizmetlerin daha

gelirlerinin yarısından fazlasını

teşvik eden düşük veya ücretsiz
hizmetlerdir. Bu, yük dengeleme
ve DNS’in yanı sıra, pazar yerleri
ve açık kaynaklı yazılım çözümleri
paketlerini de içerir.
2020’de tüm IaaS, PaaS ve SISaaS
oluşturan bu portföylerdeki
hizmetlerin, 2025’te tüm gelirlerin
üçte ikisinden fazlasına ulaşması
bekleniyor.
IDC, kuruluşların FCS portföylerini
benimsemek için bir dizi strateji
benimsemesini öneriyor. Analiz
firması, kuruluşların genişletilmiş
hizmet dağıtım seçenekleri (uç, ağ
ve çekirdek), otomatikleştirilmiş
yönetişim hizmetleri (yönetme,
optimize etme, sağlamlaştırma)
ve sağlam ortak ekosistemleri
alanlarında da bir sağlayıcının FCS
portföyünün uzantılarına öncelik
vereceğine inanıyor.

GÜNCEL

Büyüyen bulut pazarında
IT liderleri nasıl hareket etmeli?
Gartner verilerine göre, işletmelerin bulutu benimsemesinin en önemli üç
nedeni; BT modernizasyonu, gelişmiş verimlilik ve veri güvenliği.
Çoğu kuruluş, pandemi sonrası
dönemde eski sistemlerle iş
süreçlerini yönetmeye devam
edemeyeceklerinin farkında.
Bulut hizmetlerindeki satın alma
modelleri ise çeşitli kullanım
senaryolarına uyum sağlayarak,
bulut sağlayıcıları aracılığıyla
kurumların yeni çalışma ortamında
güçlü kalmasını mümkün kılıyor.
Kuruluşlar kademeli iyileştirmeler
yapmak için buluta yatırım
yaptıkça da bulut bilişim ana akım
haline geliyor.
Gartner’a göre, buluta yönelen
bilgi teknolojisi harcamalarının
oranı, COVID-19 krizinin ardından
hızlanacak; çünkü bulut, yeni ve
mevcut dijital girişimlerin yanı
sıra, işin geleceğini destekleme
gereksinimlerine de yanıt verecek.
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Analiz firmasının “2020 Bulut Son
Kullanıcı Satın Alma Davranışı
Anketi” verilerine göre, işletmelerin
bulutu benimsemesinin en önemli
üç nedeni BT modernizasyonu,
gelişmiş verimlilik ve veri
güvenliğidir. Bulut bilişim tüm
bunların yanı sıra sınır bilişim,
5G, yapay zeka, robotik süreç
otomasyonu ve nesnelerin
interneti gibi en yaygın dijital
teknolojilerin de bel kemiği
konumunda. Peki verimlilik ve
maliyet tasarrufu elde etmek
için stratejik iş ihtiyaçları ve
hedeflerine yönelik daha iyi bulut
satın alma kararları alacak BT
liderleri bu süreçte nasıl bir yol
izlemeli?

Sonuçlara odaklanın
Bulut bilişimin kuruluşlar arasında

oynadığı stratejik rol fazlasıyla
aşikar: Dijital işlere olanak tanıyor,
sınırlı kaynaklar ve daha yavaş
değer elde etme süresi gibi
yaygın BT kısıtlamalarını da en
aza indiriyor. Kuruluşlar bulutu
benimsemeyi seçerken şunu da
göz önünde bulundurmalı; çeşitli
faktörler nedeniyle buluta geçiş,
herkese uygun olan kendi başına
bir çözüm değildir.
Bir kuruluşun bulutu
benimsemekten elde etmek
istediği sonuçlara odaklanmak;
uygun maliyetli bulut
harcamaları, bulut yeteneklerinin
gerçekleştirilmesi ve liderlerin
bulut kullanımını genişletmeleri
için kolay gerekçelendirme sağlar.
Bu noktada IT liderleri, bulut
girişimi sonuçlarını üst düzey

GÜNCEL

liderlikle birlikte tanımlamalı ve
bunları iş hedefleriyle uyumlu hale
getirmelidir. Burada şu sorulara
yanıt aranmalıdır: Kuruluşunuzun
kültürüne dayalı olarak, bulutla
elde etmeyi umduğunuz şey
çeviklik ve ölçeklenebilirlik mi?
İş inovasyonu mu yoksa artan
uygulama kullanılabilirliği mi?
Bu sorulara yanıt veren liderler
daha sonra, bulut yatırımlarındaki
potansiyel tasarrufları kuruluşun
daha büyük iş hedefleriyle
uyumlu hale getirerek anlamlı
maliyet karşılaştırmaları üretmek
için finans birimiyle iş birliği
yapabilirler.

Bulutu tek başına yeterli
değil
Bir bulut sağlayıcısı seçildikten
sonra yolculuk bitmez. Öyle ki
aynı Gartner anketi, yanıt veren
bulut karar vericilerinin ve
danışmanlarının yüzde 65’inin,
kuruluşlarının MSP’ler veya
diğer dış kaynak sağlayıcıları
gibi dış hizmet sağlayıcılarla
çalıştığını tespit etti. Bu hizmetler
ise danışmanlık, planlama,
değerlendirme ve tasarım
hizmetleri gibi danışmanlık;
geçiş, uygulama ve uygulama
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modernleştirme hizmetleri gibi
derleme ve yönetilen, destek
hizmetleri gibi çalıştırma olmak
üzere üç geniş kategoriyi kapsıyor.
Bu tür ortaklıklar, kuruluşların
bulut pazarında işlerine en uygun
hizmeti bulmalarına olanak tanıyor.
Çoğu teknolojinin
benimsenmesinde olduğu gibi,
paydaşlara şüpheci yaklaşmak
bulut hizmeti seçerken de doğal
olarak ortaya çıkar. Bulutun
benimsenmesi, statükoya güçlü
bir şekilde meydan okuyor ve
kontrolün harici bir sağlayıcıya
devredilmesi, özellikle altyapı
ve operasyonlar, güvenlik ve
yönetişim gibi riske en duyarlı
ekiplerde birçok soruyu gündeme
getiriyor. Bu teknik uzmanlar
genellikle, “Artık kontrol tamamen
bizde değilse, işimizi korumaya
nasıl devam edebiliriz?” sorusuna
yanıt arar. Bulutla ilgili bu korku,
belirsizlik ve şüphe genellikle
belirtilmemiş “güvenlik”
kaygılarından kaynaklanır.
Gartner’a göre kuruluşlar, bulut
riskini 5 temel alanda düşünüyor:
Çeviklik, uygunluk, güvenlik,
tedarikçi ve ulaşılabilirlik.
BT liderleri iş sürekliliği, maliyet
optimizasyonu ve güvenlik

olmak üzere şu üç temel konuya
odaklanarak bu riskleri azaltabilir:
● Bulutu benimsemek
yıkıcı olabilir ve bir gecede
yapılmamalıdır. Organizasyonlar iş
sürekliliğini tehlikeye atmak yerine
bu geçişi, tamamlanması gereken
evrimsel ve devam eden bir süreç
olarak düşünmelidir.
● Maliyet sınırlaması ve
optimizasyon, özellikle devam
eden pandemi sırasında tüm
kuruluşlar için sorun olmaya
devam ediyor. Bu nedenle
işletmelerin, bulut maliyeti aşımları
potansiyelini önleyen bir yönetişim
modelini devreye sokması
gerekiyor. IT liderleri, çeşitli
bulut fiyatlandırma modelleri
arasındaki nüansları anlayarak
iş gereksinimlerini taşınması
gereken iş yükleriyle eşleştiren
sağlayıcıları seçmelidir.
● Son zamanlardaki güvenlik
ihlalleri, getirdikleri risk düzeyi göz
önüne alındığında tüm kuruluşların
güvenlik protokollerini ön plana
çıkardı. Bunun iş sürekliliği ve
maliyet yönlerine de doğrudan
etkisi vardır. Bulut sağlayıcılarının
veri ihlallerini ve fidye yazılımlarını
uygulamak ve önlemek gibi sıkı
güvenlik önlemleri almak gerekir.

GÜNCEL

Turkcell’in yapay zeka çözümleri
iletişimin Oscarı’nı aldı
Turkcell, açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Redhat platformu üzerine
geliştirdiği yapay zeka servisleriyle uluslararası rakiplerini geride bırakarak
liderliği elde etti.
Turkcell, geliştirdiği teknolojiler
ve yenilikçi çözümleriyle
Türkiye’nin adını uluslararası
alanda duyurmaya devam
ediyor. Küresel çapta yaptığı iş
birlikleriyle yeni nesil teknolojileri
Türkiye’ye kazandıran ve Türk
mühendislerinin geliştirdiği
yenilikçi çözümleri uluslararası
arenaya taşıyan Turkcell bu kez
sunduğu bulut tabanlı yapay
zeka servisleriyle adından söz
ettirdi. Turkcell, dünyanın öncü
açık kaynak yazılımları sağlayıcısı
Redhat platformunda geliştirdiği
yapay zeka uygulamalarıyla
uluslararası telekomünikasyon
endüstrisinin oscarları
olarak nitelendirilen World
Communications Awards 2021’de
yılın en iyi bulut çözümleri
ödülünün sahibi oldu.
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“Yenilikçi teknolojiler
geliştirmek için çalışıyoruz”
Türkiye’nin Turkcell’i olarak
yenilikçi teknolojiler ve çözümler
geliştirmek için 1300’ü aşkın
Ar-Ge mühendisi ile çalıştıklarına
dikkat çeken Turkcell Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Serkan
Öztürk sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’nin teknolojide tüketen
değil üreten bir ülke olması için
çalışmalarımızı sürdürüyor ve
yeni nesil çözümleri kullanarak
geliştirdiğimiz yapay zeka
servislerimizle uluslararası alanda
adımızdan söz ettirmeye devam
ediyoruz. Bulut bilişimin geleceği
olarak adlandırılan ‘Cloud Native’
yani ‘Bulut Yerel Teknolojileri’
alanında ortaya koyduğumuz
yenilikçi yapay zeka çözümlerinin

uluslararası alanda takdir görmesi
bizleri gururlandırıyor. Turkcell
mühendislerinin geliştirdiği bu
inovatif çözümleri önümüzdeki
dönemde yurt dışına da ihraç
ederek ülkemize katkı sağlamayı
hedefliyoruz. En son teknolojileri
sadece kullanan değil aynı
zamanda onlarla yenilikçi çözümler
üreterek katma değer sağlayan ve
yepyeni teknolojiler geliştirebilen
bir ülke olabilmek için canla başla
çalışmayı sürdüreceğiz.”
Turkcell’in yapay zeka tabanlı
bulut servisleriyle ödül aldığı
telekomünikasyon sektörünün en
prestijli yarışmalarından biri olan
World Communication Awards’da
bu yıl dünyanın önde gelen
telekom operatörleri ve teknoloji
şirketleri 19 farklı kategori ödül
alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

GÜNCEL

Üretim firmalarının
milyonlarca dosyası açıkta!
Birçok kuruluş işlerine yönelik yıkıcı saldırılara karşı hazırlıklı değil ve
birçoğunun hassas verileri hala saldırı riskiyle karşı karşıya.
2021 Üretim Verileri Risk
Raporu adlı yeni bir çalışma,
endüstriyel üretim ve mühendislik
sektörlerindeki 50 kuruluşta
bulunan dört milyar dosyadan
derlendi. Rapor, ortalama bir
çalışanın 27 bin dosyaya erişimi
olduğunu ve kuruluşların yüzde
40’ının her bir çalışana 1.000’den
fazla hassas dosya bıraktığını tespit
etti. Bu rakam büyük şirketlerde
iki katına çıkarken, 1.500’den
fazla çalışanı olan firmalarda ise
çalışanlar 12 milyondan fazla
dosyaya erişebiliyor.
Kuruluşların yarısından fazlası
aynı zamanda 500’den fazla
parola kullanıyor ancak burada
bir dezavantajı var: Bu parolaların
süresi hiçbir zaman sona ermiyor.
Çalışmanın sonucuna göre,
kurumların yüzde 32’sinin süresi
dolmayan 500-1.500 arasında,
yüzde 24’ünün ise 1.500’den fazla
parolası bulunuyor. Bu sorunlar,
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“hayalet” veya etkin olmayan
kullanıcıların miktarıyla daha da
artıyor. Şirketlerin yüzde 56’sının
1.000’den az hayalet kullanıcısı,
yüzde 36’sının 1.000-10.000
arasında hayalet kullanıcısı ve
yüzde 8’inin 10.000’den fazla
hayalet kullanıcısı bulunuyor.
Tüm hassas verilerin yüzde 78’inin
eski olduğunu (arşivlenebilir
veya silinebilir) tespit eden rapor,
bu verilerin çoğunun halka açık
olduğunu da buldu. Kuruluşların,
herkesin erişmesi için her terabayt
veri başına yaklaşık 10.000 açık
klasör bıraktığı belirtiliyor.
Rapora göre, etkin olmayan ancak
parolaları asla sona ermeyen
ayrıcalıklı yönetici hesapları,
siber suçlulara verilebilecek en
iyi hediyelerden biridir. Genellikle
gözden kaçan bu güvenlik
açıklarını ortama uygun bir
görünürlük olmadan tespit etmek

ve ortadan kaldırmak ise zordur.
Çalışmada, meydana gelen bir
ihlalin kontrol altına alınması
süresinin 220 gün sürdüğü ve
ortalama 5 milyon dolar kayba
mal olduğu vurgulanıyor. Fidye
yazılımları üretim hatlarını ve
işleri durdurmak gibi yıkıcı etkiler
verebiliyor. Uzmanlar bu noktada,
saldırganların yapabileceği hasarı
sınırlamak için şirketlerin “patlama
yarıçapını” azaltmalarını tavsiye
ediyor.
Uzmanlara göre, şirketlerin bir
saldırıya daha iyi hazırlanmak
için kendilerine 3 soru sorması
gerekiyor: Önemli verileriniz
nerede depolanıyor? Verilere
yalnızca doğru kişilerin
erişebileceğinden emin misiniz?
Bu kişiler verileri doğru mu
kullanıyor? Bu 3 sorunun cevabı
bilinmiyorsa, siber saldırının ilk
aşamaları tespit edilemiyor.
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CIO’lar
finans dönüşüm
stratejilerini hızlandırıyor
Gelişen iş ve teknoloji taleplerini karşılamak için finans dönüşümüne ve
değişen stratejilere öncülük etmeye yardımcı olan CIO’ların yüzde 70’i,
finans dönüşüm stratejilerini en az bir yıl hızlandırıyor.
Danışmanlık şirketi Deloitte
Global tarafından yayınlanan
“Daha Efektif CIO-CFO Ortaklığı”
başlıklı yeni bir rapor, pandeminin
tetiklediği dijital ivmenin CIO’ların
düşüncelerini nasıl etkilediğini
araştırdı. Bulgular, “Progressive
CIO’lar” olarak adlandırılan
liderlerin kurumsal finansman
dönüşümüne özel bir yaklaşım
benimsediğini ve yaklaşım,
iş birliği ve teknoloji stratejisi
açısından meslektaşlarından farklı
davrandığını ortaya koydu.

Raporda Progressive CIO’ların üç
temel alanda finans dönüşümü
desteklediği belirlendi:

Araştırmacılara göre CIO’lar ve BT
liderleri, kritik iş operasyonlarını
kesintiye uğratmadan dijital
stratejilerini uyarlamak ve
hızlandırmak için artan baskılarla
karşı karşıya. Öyle ki Progressive
CIO’ların yüzde 90’ı, BT
departmanlarının 12 ay öncesine
göre işin diğer alanlarıyla çok
daha fazla entegre olduğunu
bildirdi.

Dönüşümü desteklemek için
finans departmanı ile iş birliği:
Araştırmacılar, kurumsal finans
dönüşümünde BT ile finans işlevi
arasında uyumsuzluk meydana
geldiği takdirde ciddi finansal
sonuçlar oluşabileceğini belirtiyor.
Progressive CIO’ların yüzde 83’ü,
BT ve finans fonksiyonları daha
yakın çalışmadıkça büyüme
hedeflerini kaçıracaklarını belirtiyor.
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Karar verme sürecini hızlandırmak
için verilerden yararlanma:
Progressive CIO’lar, veri toplama ve
veri yönetimine öncelik veriyor ve
etkin veri kullanımı oluşturmanın
kritik olduğunu biliyor. Neredeyse
tüm Progressive CIO’lar (%92),
kurumsal finans verilerini tek bir
doğru kaynakta toplamanın en
büyük öncelikleri olduğunu söylüyor.

Dönüşüm için çevik bulut yaklaşımı
benimsemek: Progressive CIO’ların
yarısından fazlasına (%54) göre,
eski ERP’leri modernize etmek için
uçtan uca bir bulut stratejisinde
yetenekleri aşamalı olarak dağıtma
ve gelişmiş dijital girişimleri
sürdürürken kesintiyi en aza
indirme olasılığı daha yüksek.
Pandemi nedeniyle dijital
teknolojilere sürekli bir öncelik
verildiğini söyleyen bir Deloitte
lideri, günümüzün en başarılı
CIO’ların ortak hedeflere,
süreçlere ve önceliklere doğru
ilerlemek için finans ile yakın
uyum içinde çalıştığını belirtiyor.
CFO’ların neredeyse üçte ikisi
ise finans operasyonlarını buluta
taşıyor ve yapay zeka ve makine
öğrenimi çözümlerine yatırım
yapıyor. Sonuç olarak, CIO ve CFO
arasındaki iş birliği, bu dönüşümleri
yönlendirmede ve iş başarısını
sağlamada çok önemli bir yer tutuyor.

GÜNCEL

Kurumsal uygulamalar
pazarı 241 milyar
dolara ulaştı
IDC verilerine göre, dünya çapındaki kurumsal uygulamalar pazarı 2020’de
241 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 4,1 büyüdü.
Yakın zamanda, dünya çapındaki
bulut harcamalarının 2025
yılına kadar 1,3 trilyon dolara
ulaşacağını açıklayan IDC’nin
yeni raporu, COVID-19’un neden
olduğu iş kesintileri karşısında
dijital dönüşümün hızlanmasından
kaynaklanan belirgin bir
büyümeyi temsil ediyor. 2025
yılına kadar IDC, kuruluşlar dijital
ekonomide gelişmek adına
gereken dijital dayanıklılık ve
esnekliği sağlamak için uygulama
portföylerini yeniledikçe, kurumsal
uygulamalar pazarının dünya
çapındaki gelirlerinin 334 milyar
dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
Kurumsal uygulamalar pazarı ise
şu ikincil pazarlardan oluşuyor:
Kurumsal kaynak yönetimi (ERM),
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
mühendislik uygulamaları, tedarik
zinciri yönetimi (SCM) ve üretim
uygulamaları.
Genel bulut tabanlı kurumsal
uygulamalara yönelik talebin,
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genel pazar için yüzde 6,7’lik
YBBO’yu, önümüzdeki birkaç
yıl içinde de şirket içi yazılımları
geride bırakarak, beş yıllık
bileşik büyüme oranını yüzde
13,6’ya çıkarması bekleniyor.
Veri analisti firması, kuruluşların
mevcut portföylerini ve bu
uygulamalardaki birçok
özelleştirmeyi değerlendirip bir
dönüşüm stratejisi planladıkları
için bunun kademeli bir süreç
olacağını söylüyor.
IDC’ye göre dijital dayanıklılık,
dijital dünyanın bir gerekliliği. Öyle
ki bir iş kesintisine hızla uyum
sağlamak, bir işletmenin kurumsal
uygulama portföyü içindeki dijital
yeteneklerinden yararlanmasını
gerektiriyor. Akıllı uygulamalar,
kuruluşun verilerden yararlanmasına
ve kuruluşa daha iyi manevra
yapmak için içgörüler kazanmasına
yardımcı oluyor ve böylelikle
şirketler esnek kalabiliyor, değişen
koşullardan yararlanabiliyor.

Veri analisti firmasının geçtiğimiz
günlerde açıkladığı yeni bir tahmine
göre de işletmeler, dijital öncelikli
ekonomiye dönerken BT endüstrisi
daha fazla verimlilik, esneklik ve
daha hızlı inovasyon sunmaya
odaklanacak ve bulut bu noktada
daha büyük bir rol oynamaya devam
edecek.
IDC’nin küresel araştırmalardan
sorumlu bir yetkilisi ise bugünün
dijital öncelikli dünyasında iş
sonuçları ve inovasyonun; yenilikçi
teknolojileri ve hizmetleri her yerde
ve mümkün olan en kısa sürede
geliştirme ile kullanma becerisine
giderek daha fazla bağlandığını
söylüyor. Bu ihtiyacı karşılamanın
temelinde bulut bilişim olduğunu
söyleyen yetkili, tüm endüstrilerin
verileri kendi avantajlarına göre
akıllı bir şekilde kullanmak istediğini
belirtiyor ve bunu da bir bulut temeli
üzerine kurulu dijital teknolojilere
daha hızlı erişime sahip oldukları
için yapabildiklerini ekliyor.
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Küresel
siber güvenlik krizi
5,4 milyon DDos
saldırısıyla hızlanıyor
Siber saldırılar dünya çapında özel ve kamu kuruluşları ile hükümetler
üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.
Yeni bir “Tehdit İstihbarat Raporu”
2021’in ilk yarısında siber suçluların
yaklaşık 5,4 milyon Dağıtılmış
Hizmet Reddi (DDos) saldırısı
başlattığını ve bu sayının 2020’nin
ilk yarısına göre yüzde 11 arttığını
ortaya koydu. Raporda yer alan
diğer veri projeksiyonları ise 11
milyon küresel DDoS saldırısını
aşma yolunda bir başka rekor
kıran yıl olarak 2021’e işaret etti.
Öte yandan, 2021’in ilk yarısı
boyunca siber suçlular, kuruluşları
daha büyük risk altına sokan yeni
yansıma/güçlendirme DDoS saldırı
vektörlerini kullandı. Raporda başka
önemli bulgular da ortaya çıktı:

Yeni uyarlanabilir DDoS
saldırı teknikleri, geleneksel
savunmalardan kaçınıyor
Siber suçlular, stratejilerini
özelleştirerek bankaları ve kredi
kartı işlemcilerini hedef almak için
bulut tabanlı ve şirket içi statik DDoS
savunmalarını atlamada saldırı
çabalarını geliştirdiler.
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Bağlantı tedarik zinciri daha
fazla saldırı altında
Kötü niyetli aktörler, çabalarını
DNS sunucuları, sanal özel ağ
(VPN) yoğunlaştırıcılar, hizmetler
ve internet alışverişleri dahil olmak
üzere hayati internet bileşenlerine
odaklayarak temel ağ geçitlerine
zarar verdi.

Siber suçlular, üçlü gasp
kampanyaları başlatmak için
araç setlerine DDoS’u ekliyor
Fidye yazılımları, kurbanlar
üzerindeki baskıyı artırmak
ve güvenlik ekiplerinin işlerini
zorlaştırmak için saldırı
rejimlerine DDoS’u ekledi. Üçlü
gasp; dosya şifreleme, veri
hırsızlığı ve DDoS saldırılarını
birleştirerek siber suçluların
ödeme alma olasılığını artırıyor.

En büyük DDoS saldırısı olan
1.5 Tbps, yıldan yıla %169 arttı
Rapor, en büyük DDoS saldırısını

bir Alman ISP’ye karşı tespit etti
ve saldırıda, bir DNS yansıtma/
büyütme vektörü dağıtıldı. Bu saldırı,
2020’in ilk yarısında kaydedilen
tüm saldırılara göre çarpıcı bir artışı
temsil ediyor.

Botnet’ler, büyük DDoS
etkinliğine katkıda bulunuyor
Dünya çapında izlenen botnet
kümeleri ve yüksek yoğunluklu
saldırı kaynağı bölgeleri, kötü niyetli
aktörlerin 2,8 milyondan fazla DDoS
saldırısına katılmak için bu botnetleri
nasıl kötüye kullandığını gösterdi.
Ayrıca, popüler IoT botnet’leri Gafgyt
ve Mirai, toplam DDoS saldırılarının
yarısından fazlasına katkıda bulunan
ciddi bir tehdit oluşturmaya devam
ediyor.
Bu uzun saldırgan inovasyon
kuyruğunun sürmesi ve kamu ile
özel kuruluşları etkilemeye devam
edecek büyüyen bir siber güvenlik
krizini tetiklemesi bekleniyor.
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Otel işletmeleri için
hangi veriler önemlidir?
Üretilen yapılandırılmış veri hacmi bugün, üstel bir oranda büyüyor. Otel
işletmecileri ve gelir yönetimi ekipleri için de analiz edilecek çok fazla veri
noktası bulunuyor.
Otel fiyatlandırma kararlarını
destekleyen veri kaynakları
genellikle konaklama geçmişi,
envanter geçmişi, gelecekteki
rezervasyonlar, gelecekteki
envanter, rakip fiyatlandırması ve
gelecekteki fiyat bilgilerini içerir.
Ancak bir zamanlar veri daha
bilinçli karar vermeye yol açarken,
günümüzde artık doğru verilerin
toplamaya odaklanılıyor. Peki bir
otel için ne tür veriler kaliteli veri
olarak kabul edilir?

kullanılan verilerdir. Tahmine dayalı
modelleme ve tahmin verileri,
gelecek için plan yapan otelciler
için önemli olmaya devam ediyor.
Fakat tüm veriler eşit oluşturulmaz
ve yalnızca ilgili bilgiler dikkate
alınmalıdır. Gelecekte doğru
bir vizyon oluşturmak için
de otellerin, sınır ve seyahat
kısıtlama politikaları ve bunların
pazar trendlerini nasıl etkilediği
gibi makro düzeyde istihbarat
toplamaları gerekiyor.

Bir otelin daha bilinçli
fiyatlandırma kararları vermesine
yardımcı olacak büyük verilerin
çoğu, genellikle doğru talep
tahminleri oluşturmak için

Müşteri yolculuğunu
kişiselleştirmek için
verileri kullanın
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Müşteri yolculuğu boyunca talebi
proaktif olarak etkileyebilmeleri

için otel işletmecileri, ziyaretçinin
talep itici güçlerini anlamalıdır.
Araştırmalara göre, gezginlerin
yüzde 60’ı markaların bilgilerini en
başından itibaren kişisel tercihlere
veya geçmiş davranışlara göre
uyarlaması gerektiğini düşünüyor.
Konuk isteklerini daha iyi
anlamak için veriye dayalı misafir
davranışlarının doğru bir resmini
oluşturmak hayati önem taşır.
Rezervasyon kanallarından,
oda tipi tercihlerinden,
yemek seçeneklerinden, spa
rezervasyonlarından ve sadakat
programlarından elde edilen
veriler, otelcilerin misafirlerini
daha iyi anlamalarına yardımcı

GÜNCEL

olabilir. Günümüzde bazı oteller,
misafirlere daha fazla kolaylık
sağlamak ve değerli veriler
toplamak için giyilebilir teknolojiyi
kullanıyor. Örneğin, renkli bir
bileklik üzerinde hepsi bir arada
giyilebilir bir cihaz sunan Disney,
bu bileklik sayesinde misafirin
otel odası anahtarı, fastpass ve
hatta park biletleri ile senkronize
olmasını mümkün kılıyor. Ayrıca,
otel odasına yiyecek servisi ve
cihazları şarj etme opsiyonları
sunarak, insanların cüzdan taşıma
ihtiyacını hafifletiyor.
Giyilebilir cihazlar, misafirler için
ekstra bir rahatlık düzeyine erişim
sağlarken, otel işletmecisi de
gelecekteki ziyaretlerde müşteri
ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını
hedeflemelerine olanak tanıyan
müşteri tercihleri hakkında zengin
bir dijital bilgiye erişiyor. Öyle ki
gezginlerin yüzde 78’i, çevrimiçi
ve çevrimdışı deneyimlerini
kişiselleştiren bir seyahat şirketine
daha sadık kalıyor.

Otomatikleştirme ihtiyacı
Bir otel gelir yöneticisi, bir konuğu
işlem yapmaya çekecek oda veya
hizmetin fiyatlandırılmasından
sorumludur ve bu da en genel
gelir ve karlılığı sağlar. Ancak karlı
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bir şekilde faaliyet göstermek için
otellerin çok sayıda farklı odayı
birçok türde misafire doğru bir
şekilde fiyatlandırması gerekir.
Özellikle tipik bir otelin her yıl
yaklaşık beş milyon fiyatlandırma
kararı verdiği düşünüldüğünde,
bugün üretilen yapılandırılmış
verinin hacmi oldukça büyüktür.
Otel işletmecileri ve yönetim
ekipleri, gerçek zamanlı olarak
analiz etmek için çok fazla veri
noktasını işlemek zorundadır.
Otomatik çözümlerin yardımı
olmadan da herhangi bir çalışanın
bu kadar fazla kararı belirlemesi,
işletme için zaman kaybı olacaktır.

Verileri gelire dönüştürmek
Otel yönetimi rolleri konsolide
edildikçe ve sorumluluklar
genişledikçe, birçok otel
işletmecisi gelir yönetimine
“küme” yaklaşımı benimsiyor.
Küme yaklaşımıyla, otel gelir
yöneticileri artık tek bir mülkten
veya bir otel grubu içindeki birkaç
mülkten sorumlu değil. Bunun
yerine, artık konum veya marka
tarafından belirlenen bir dizi
mülkten sorumlular ve her gün bir
düzine veya daha fazla otel için
stratejik gelir kararları almaları
bekleniyor.

Sorumlulukların bu şekilde
genişletilmesi, gelir yöneticilerinin
mülkler arasında paylaşıldığı
ve herhangi bir mülke
sağlayabilecekleri zaman ve
görev tahsislerinde gerçek
sınırlamalara sahip oldukları
anlamına gelir. Bu ortamda,
gelişmiş analitik ve temiz verilerin
gerçek zamanlı görselleştirilmesi
gereklidir. Analitik bir gelir
yönetimi sisteminin desteği
olmadan çalışan herhangi
bir otel işletmecisi, verilerin
karmaşıklığı altında ezilmiş
olacaktır. Günümüzün gelişmiş
gelir yönetimi sistemlerinde ileriye
dönük tahmine dayalı analitik
ise otel işletmecilerinin trendleri
ortaya çıkarmasına ve daha
fazla gelir elde etme fırsatlarını
belirlemesine yardımcı olur.
Gelişmiş otel gelir yönetimi
analitiği, otellerin optimum
fiyatlandırma ve envanter
kararlarını hesaplamak için veri
madenciliği ve makine öğrenimini
kullanır. Otel işletmecileri tüm
mülklerinin gelir performansını
optimize etmek için de ellerindeki
verilerden doğru bir şekilde
yararlanmalıdır.

