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Araştırma şirketi Frost&Sullivan 
“COVID-19’un Etkilediği Sektörlerin 
Yeniden Şekillenmesi” adlı son 
çalışmasını yayınladı. Rapora 
göre, maliyet optimizasyonu ve 
üretim kaybını önleme eğilimi, 
çeşitli sektörlerde otomasyon 
ve endüstriyel robotların 
benimsenmesini hızlandırdı. Öte 
yandan, artan FDA onayı ve patent 
faaliyeti ile küresel endüstriyel 
robotik pazarının 2020’de 44,6 
milyar dolardan beş yıl içinde 73 
milyar dolara çıkması bekleniyor. 

Frost&Sullivan bu kapsamda, 
teknoloji liderlerinin COVID-
19’dan kaynaklanan yeni fırsatları 
değerlendirmesi ve şirket, toplum 
ve tüketici direnci oluşturmak için 
teknolojik yenilikler sağlaması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Araştırma firmasına göre, 
şirketlerin yakın vadede tedarik 
zincirlerini çeşitlendirmesi ve 
değişen müşteri taleplerinden 
kaynaklanan yeni fırsatları 
değerlendirmesi gerekiyor. 

Uzun vadede ise geri dönüşler 
sırasında daha yumuşak bir 
dönüşüm sağlamak için iş yeri ve 
operasyonel sürekliliği destekleyen 
yeni teknolojilere adapte olmak 
önem taşıyor.

Sektörlerin COVID-19 sonucunda 
ortaya çıkan 9 ana eğilimi ise şu 
şekilde:

Bağlı Yaşam
Temassız sistemlerin artan 
benimsenmesi, pandemi sonrası 

sektörler yeniden şekilleniyor!
Frost&Sullivan son çalışması kapsamında, COVID-19’a karşı yeniden 
şekillenen sektörlerin dokuz temel eğilimini listeledi.

COVID-19 ile 
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ev otomasyonu ve güvenlik 
pazarlarına güç sağlayacak. Ses 
aktivasyon teknolojisini içeren 
sistemler, tüketiciler arasında 
giderek daha popüler hale gelecek.

Bağlı Çalışma
Yeniden biçimlendirilmiş 
bağlantılı çalışma senaryoları, 
“her şeyi buluta taşıma” ihtiyacını 
vurgulayacak. Yeni abonelik 
tabanlı modeller, Hizmet Olarak 
Birleşik İletişim (UCaaS) için artan 
bir talebe tanık olacak.

Dijital Sağlık
Teletıp ve robotik bakım tarafından 
yönlendirilen dijital sağlık, bakım 
işlemlerinin yeni standardı olacak. 
Hizmetin standardizasyonu, 
bakım süreci boyunca daha fazla 
hizmet ve teknoloji sağlayıcısı 
gerektirecek.

Jeopolitik Denge
Ülkeler, ticaret akışını sürdürmek 
ve temel ürünlerin tedariğini 

sağlamak için birlikte çalışmalı 
ve küresel ekonomiye bir güven 
sinyali göndermelidir.

Kadro Genişletme
Davranışsal analitik pazarının 
2019’da 230 milyon dolardan 
2030’da 3 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. COVID-19 sonrası 
davranışsal veriler sağlık 
sistemlerini, finansal hizmetleri 
ve siber güvenliği geliştirmek için 
kullanılacak.

Lights-out İşlemleri
Otonom “lights-out” operasyonları, 
uzaktan varlık yönetimi 
çözümlerine olan talebi artıracak. 
Hizmet sağlayıcıları da veri 
yönetimi stratejilerine ve veriye 
dayalı iş modellerine odaklanacak.

Akıllı Şehirler
Akıllı şehirler, 2025 yılına kadar 
2,46 trilyon dolarlık piyasa 
değeriyle önemli iş fırsatları 

yaratacak. Akıllı şehirler, daha fazla 
dijitalleştirilmiş hizmetlere ve güçlü 
bir veri analitiği altyapısına öncelik 
vererek teknoloji harcamalarının 
artmasını sağlayacak.

Tedarik Zinciri 
Optimizasyonu
Tedarik zinciri endüstrisi; 
artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik, gelişmiş robotik, 
gerçek zamanlı envanter takibi 
ile radikal yenilikler yaratıyor. 
Sektör, 3D baskının önümüzdeki 
10 yıl içinde tedarik zincirini 
tamamen nasıl değiştireceğini 
araştırıyor.

Teknoloji Gelişmeleri
Pandemik hazırlık, yapay zeka 
(AI) çözümlerinin dağıtımını ve 
AI inovasyonunu hızlandıracak. 
Pandemi sonrası ekonomiler, 
önemli iş girişimlerinde dijital 
dönüşümü hızlandırmak için yapay 
zeka ve makine öğrenimi (ML) 
araçlarına güvenecek.
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DTX: NOW - Dijital Dönüşüm Fuarı 
2020 sanal etkinliğine katılan 
600’den fazla teknoloji liderinin 
bulunduğu ankete göre, kültürü 
yeni çalışma yöntemlerine hızlı 
bir şekilde adapte etmek, BT 
liderlerinin önümüzdeki 12 ayda 
aşması gereken bir numaralı 
zorluk olarak yer aldı. Ankete 
katılan liderlerin yüzde 26’sı için 
planlanan projelerin ana odağı 
siber güvenlik oldu. Siber güvenliği 
ise yüzde 21 oranla bulut, yüzde 
15’le veri analizi ve yüzde 14 ile 
ağ altyapısı takip etti. BT liderleri 
ayrıca dijital kültürü yeni bir 
çalışma dünyasına uyarlamanın, 
gelecek yıl üstesinden gelmeleri 
gereken ana zorluk olduğunu 
ortaya koydu. Bu zorluğu ise 
iş görevlerinin ve süreçlerinin 
otomasyonu ile doğru bulut 
stratejisini seçme unsurları izledi.

Ankete göre, dijital dönüşüm 
projelerini zamanında ve bütçeye 

göre teslim etmenin önündeki 
en büyük engeller, COVID-19 
nedeniyle değişen organizasyon 
dinamiklerini yansıtıyor. Projelerin 
önündeki en önemli engellerin 
azalan bütçeler, değişen kapsam 
ve ekip yapısının olduğu ortaya 
çıktı. Anket verileri ayrıca, dijital 
dönüşümün her büyüklükteki 
işletme için bir öncelik haline 
geldiğini gösteriyor. Projelerin 
çoğunun 250 bin dolardan az 
olması bekleniyor. Kuruluşların 
yüzde 22’sinin dijital dönüşüm 
bütçesi 500 bin dolar üzerindeyken 
yüzde 10’u 1 milyonun doların 
üzerinde bütçeye sahip.

DTX’i düzenleyen Imago 
Techmedia’nın Genel Müdürü 
James McGough, COVID-
19’un dijital dönüşüm için bir 
katalizör, ancak aynı zamanda bir 
dengeleyici olduğunu söylüyor. 
James McGough, pandemi 
nedeniyle hızlanan dijital 

dönüşümü, “Çalışanların büyük 
çoğunluğunun neredeyse bir 
gecede evden çalışabilmesini 
sağlamak, BT stratejisiyle ilgili 
sorunları ortaya çıkardı ve temel 
teknoloji yığınını modernize etmek 
hemen hemen her kuruluş için acil 
bir öncelik haline geldi.” şeklinde 
değerlendirdi.

McGough, birçok işletmenin 
siber güvenlik önlemleri, ağ 
altyapısı ve bulut stratejisi gibi 
alanların dağıtılmış bir iş gücü 
için acil adaptasyona ihtiyaç 
duyduğunu söyledi ve ekledi: 
“Bazı şirketler yapay zeka, blok 
zinciri ve kuantum hesaplama 
gibi teknolojileri dikkate alma 
konumunda olabilir, ancak çoğu 
için gerçek şu ki; geleceğe dönük, 
büyük ticket teknolojisi projeleri 
şimdilik arka planda kalıyor. Her 
büyüklükteki şirket, kendilerini 
dijital dönüşüm yolculuklarını 
yeniden başlatırken buluyor.”

liderlerin en büyük önceliği siber güvenlik
İşletmeler, uzaktan çalışmadaki dalgalanmaya adapte olurken siber 
güvenlik, planlanan dijital dönüşüm projeleri için bir numaralı teknoloji 
önceliği oldu.

Dijital dönüşüm yolculuğunda 
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COVID-19 salgını dijital dönüşüm 
trendlerini hızlandırdı. Halka açık 
bulut bilişim teknolojilerini erken 
benimseyen deneyimli CIO’lar ve 
CTO’lar rakiplerine kıyasla önemli 
bir stratejik pazar liderliğine sahip 
oldu. IDC’nin son pazar araştırması 
ise hizmet olarak altyapı (IaaS), 
hizmet olarak platform (PaaS) ve 
hizmet olarak yazılım (SaaS) dahil 
olmak üzere küresel genel bulut 
hizmetleri pazarının, 2019 yılında 
233,4 milyar dolar ciro ile bir önceki 
yıla göre yüzde 26 büyüdüğünü 
ortaya koydu.

Genel bulut hizmetleri pazarı 
2016’dan bu yana iki kat fazla 
arttı. IaaS ve PaaS için yapılan 
toplam harcama ise neredeyse 
üç katına çıktı. Bu rakamlar, 
kurumsal BT dahili uygulamalarının 
yanı sıra, SaaS ve web’de 
uygulama dağıtımı için bulut 

altyapısına ve platformlara artan 
bağımlılığı vurguluyor. Dayanıklılık, 
esneklik ve çeviklik BT platformu 
kararlarına rehberlik ettiğinden IDC, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde IaaS ve 
PaaS için harcamaların genel bulut 
pazarından daha yüksek bir oranda 
büyümeye devam etmesini bekliyor.

IDC, ekonomik belirsizlik, 
düşük finansal taahhüt, iş 
çevikliğini destekleme esnekliği 
ve operasyonel esneklik gibi 
IaaS’nin temel faydalarına da 
yeniden dikkat çekti. Araştırma 
şirketinin son çalışmasında maliyet 
optimizasyonu ve iş esnekliği 
ise BT yatırım kararlarının en 
önemli etkenleri olarak ortaya 
çıkarken, IaaS teklifleri her ikisini 
de sağlamak için tasarlandı. 
COVID-19 hem geleneksel 
kurumsal BT kuruluşları hem 
de dijital hizmet sağlayıcıları ile 

teknoloji platformları için IaaS 
kullanımını artırarak bulutun 
benimsenmesini hızlandırdı.

IDC, dijitalleşme süreçlerinin her 
segmentteki işletmeler tarafından 
önceliklendirildiğine, bunun 
yeni uygulamalara olan talebi 
hızlandırdığına ve şirketlerin 
mevcut BT uygulamalarını yeniden 
tasarladığına inanıyor. Kapsayıcılar 
tarafından desteklenen modern BT 
uygulama platformları ve sunucusuz 
yaklaşım, yazılım geliştiricilerin bu 
ihtiyaçları karşılamaları için gerekli 
araçları sağlıyor. PaaS gelirindeki 
artış ise işletmelerin geliştirme 
yaşam döngüsünü hızlandırmak 
ve otomatikleştirmek için araçlara 
olan ihtiyacını yansıtıyor. SaaS 
uygulamaları ise 2019’daki 122 
milyar dolardan fazla gelirle, kamuya 
açık bulut harcamalarının en büyük 
bölümü olmaya devam ediyor.

233,4 milyar dolara ulaştı
Analiz firması IDC’nin son çalışmasına göre, genel bulut hizmetleri pazarı 
önceki yıla kıyasla yüzde 26 büyüdü.

Genel bulut hizmetlerinin hacmi 
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COVID-19’un ilk aşamasında 
şirketler; müşterileri, operasyonları, 
stratejileri ve planları aksatan 
harici olaylara yanıt verdi. İkinci 
aşamaya geçerken işletmelerin 
artık ekip odağını ve kaynaklarını 
ileriye taşımak için yeni fırsatlara 
yönelmesinin zamanı geldi. 

Gartner’ın teknoloji CEO’ları ile 
yaptığı bir araştırma sonucuna 
göre çoğu CEO, çalışanlar için 
politikalardaki değişiklikler 
yoluyla gelir elde etmeye ve 

yeni hedeflerine odaklanmak 
için orta ila uzun vadeli stratejik 
değişiklikler yapıyor.

Gartner’ın yürüttü çalışmada 
teknoloji CEO’larının çoğu, 
mevcut müşterilerine daha fazla 
odaklanmak için talep yaratma 
çabalarını uyarladı. Yeni müşteriler 
söz konusu olduğunda ise 
CEO’ların yarısından fazlası, belirli 
bir potansiyel müşteri türünü 
daha kesin olarak hedeflediklerini 
bildirdi.

Teknoloji CEO’larının yüzde 45’i, 
salgın sonrası bir strateji olarak 
uzaktan satışı sürdürmek için satış 
modellerini düzenliyor. Liderlerin 
yüzde 55’i de uzaktan çalışmayı 
uzun vadeli bir çalışan avantajı 
olarak uyguluyor. Yüzde 81’i ise 
esnek saatlerde çalışılmasına izin 
veriyor ve uzaktan çalışmayı uzun 
vadeli bir fayda olarak sürdürmeyi 
planlıyor.

Yapılan araştırmanın sonucuna 
göre, liderlerin iki hedefe ulaşması 

COVID-19 yansımalarının ikinci 
aşamasına geçiyor

CEO’lar, operasyonel temellerini yeniden kazanarak artık yeni müşteri 
gerçekliklerine odaklanıyor.

Teknoloji CEO’ları 
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gerekiyor: Ürünleri yeni bir odak 
noktasıyla yeniden başlatarak yeni 
gelir elde etmek ve gelecekteki 
başarılar için kararlara rehberlik 
edecek yeni bir hedef tanımlamak.

“Yeniden tanımlama 
ve odaklanma ile gelir 
sağlayın”
Şirketlerin, müşterilerin acil 
ihtiyaçlarını yerine getirme aşaması 
ilerledikçe, bir sonraki adımda neye 
ihtiyaçları olduğunu anlamak için 
müşterilerine makul bir şekilde 
yaklaşmaları gerekiyor. Gartner 
analistleri bu noktada, kuruluşların 
müşteri danışma kurulları 
aracılığıyla daha derin müşteri 
etkileşimine yatırım yaparak ve 
müşterilerle doğrudan etkileşime 
girerek onların hem seslerini 
hem de gelecekteki ihtiyaçlarını 
anlamalarına dikkat çekiyor.

“Yarının başarısı 
için yeni hedefleri 
bugünden belirleyin”

İleriye doğru sıçrama; mevcut 
olandan en iyi şekilde yararlanmak 
ile gelecekteki ihtiyaçları 
hazırlamak arasındaki dengedir. 
Gartner analistleri, şirketlerin 
toparlanma aşamasındayken 
müşterilerine ve pazarla ilişki 
kuracakları kişilere ilişkin 
hedeflerini beyan etmesi 
gerektiğini söylüyor.

Hedef yaratma sürecinin bir aydan 
kısa olmasını söyleyen analistler, 
iyileştirme aşamasında gelir ve 
operasyonlardan sorumlu olacak 
liderlerin de yer alması gerektiğini 
vurguluyor. Kuruluşların hedeflerini 
geliştirmesi için masaya çok çeşitli 
deneyimler, bakış açıları ve fikirler 
getiren bir ekip oluşturulması 
tavsiye ediliyor. 

Liderler öne çıkıyor
Gartner’a göre ikinci aşama; 
modası geçmiş planlara 
yatırım yapmak yerine, talepler 
düzeldiğindeki gelecek fırsatlarına 

odaklanmaya geçişi temsil ediyor. 
Araştırma firması bu aşamanın; 
tedarik zinciri gecikmeleri, 
piyasanın toparlanması ve 
rakip faaliyetleri gibi teknoloji 
CEO’sunun kontrolü dışındaki 
faktörlere bağlı olarak, birkaç 
aydan birkaç çeyreğe kadar 
sürebileceğini ifade ediyor. 

Bu belirsizlik göz önüne 
alındığında, kuruluşun geleceğini 
harekete geçirme ve güvence 
altına alma ihtiyacı; kaynakları 
azaltma ve değişen pazarlara tepki 
verme kararından daha güçlü 
olarak ortaya çıkıyor.

En iyi teknoloji CEO’ları artık 
yeni gerçekleri erkenden kabul 
ediyorlar ve daha güçlü bir 
finansal pozisyonu hızlandırmak 
için toparlanmada yeni fırsatları 
yakalamanın önemini anlıyorlar.
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Dağıtılmış iş gücü ve devam eden 
uzaktan çalışma modeli, kurumsal 
BT organizasyonlarının şartlarını 
da geliştirdi. CIO’lar artık, uzaktan 
çalışmayı sağlayan birleşik 
altyapının güvenliğine ilişkin 
esnek çalışma düzenlemelerini 
desteklemekle görevlendirildi. 
Birçok kuruluş çok daha büyük 
uzak iş gücünün ihtiyaçlarını 
karşılamak için çözümlere ve ek 
gereksinimler oluşturan çevrimiçi 
güvenlik tehditlerine yatırım yaptı.

IDC tarafından yapılan son küresel 
pazar araştırması ise dünya 
çapında güvenlikle ilgili donanım, 
yazılım ve hizmetlere yapılan 
harcamanın 2019’a göre yüzde 
6’lık bir artışla 2020’de 125,2 
milyar dolar olacağını gösterdi.

Güvenlik hizmetleri en 
hızlı büyüyen segment 
olacak
Analist firma, dünya çapındaki 
güvenlik harcamalarının 2020-

2024 döneminde yüzde 8,1 bileşik 
yıllık büyüme oranıyla (YBBO), 
2024’te 174,7 milyar dolara 
ulaşmasını bekliyor. 2020’deki BT 
güvenlik yatırımlarında en büyük 
artışı gören merkezi yönetim, yerel 
yönetim ve telekomünikasyon 
sektörleri, tahmin dönemi boyunca 
toplam harcamaların yaklaşık 
yüzde 30’unu oluşturacak. 
Perakende ve ulaşım gibi sektörler 
için de bir miktar büyüme 
görülecek.

BT güvenlik hizmetleri, tahmin 
boyunca tüm harcamaların 
yaklaşık yarısını ve beş yıllık 
YBBO’yu oluşturan küresel BT 
güvenlik pazarının en büyük ve 
en hızlı büyüyen segmenti olacak. 
Yönetilen güvenlik hizmetlerinin 
ise beş yıllık YBBO ile yüzde 13,6 
oranında en hızlı büyüyen bölüm 
olacağı tahmin ediliyor.

IDC değerlendirmesine göre 
yazılım; uç nokta güvenliği ve 
güvenlik analitiği, istihbarat, yanıt 
ve orkestrasyon yazılımı tarafından 
yönetilen BT güvenlik pazarının 
ikinci en büyük segmenti olacak.

Donanım harcamalarına; güvenlik 
duvarları, izinsiz giriş algılama ve 
önleme, birleşik tehdit yönetimi 
ve sanal özel ağlar dahil olmak 
üzere ağ güvenliği gereksinimleri 
hakimiyet gösterecek. Bir önceki 
yıla kıyasla, donanımın yüzde 
9,6’lık, yazılımın da yüzde 4,4’lük 
büyüme oranları ile 2021’de 
toparlanması bekleniyor.

Büyük ve daha büyük ölçekli 
kuruluşlar, 2020’de ve tahmin 
dönemi boyunca BT güvenliğiyle 
ilgili tüm harcamaların üçte 
ikisinden sorumlu olacak. Orta 
ve küçük ölçekli işletmeler ise 
bu yıl BT güvenlik çözümlerine 
toplamda 30 milyar dolardan fazla 
harcayacak.

174,7 milyar dolara ulaşacak
IDC’nin son verileri, dünya çapında güvenlikle ilgili donanım, yazılım ve 
hizmetlere yapılan harcamanın 2020’de 125,2 milyar dolara ulaşacağını 
ortaya koydu.

Güvenlik harcamaları 2024’te 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği’nden 
1995 yılında mezun olduktan 
hemen sonra Coşkunöz Holding 
SAP dönüşüm projesinde SAP 
uzmanı olarak iş hayatına 
başlayan Gökhan Yoluaçık, 
projenin tamamlanmasının 
ardından İstanbul’a gelerek SAP 
Türkiye’de Teknoloji Uzmanı 
olarak danışmanlığa geçiş 
yaptı. Yoluaçık, uzun yıllar yerli 
ve yabancı birçok projede 
danışmanlık ve proje yöneticiliği 
görevlerinde bulunduktan sonra, 
2006 yılında müşteri tarafına 
geçerek sırasıyla Yıldız Holding ve 
Aksigorta’da teknoloji departman 
yöneticiliği rolünü üstlendi. 2013 
yılında ise Domino’s Pizza’ya 

geçerek Dijital Kanallardan ve 
Teknolojiden Sorumlu Direktör 
olarak 5 yıl çalışan Yoluaçık, 
firmanın İngiltere’de halka 
açılmasından sonra Turkven’in 
çoğunluk hissesine sahip 
olduğu bir diğer şirket olan 
MNG Kargo’da CTO olarak 
görevini sürdürüyor.

Gökhan Yoluaçık pandemiyle 
birlikte daha da büyüyen 
e-ticaret hacminin lojistik 
ve kargo sektörüne etkisini, 
sektördeki dijitalleşme 
evrelerini, yeni nesil teknoloji 
yatırımlarının sektöre katma 
değerini ve daha fazlasını 
teknoloji lideri bakış açısıyla 
değerlendirdi…

Kargo sektöründe operasyonun geniş 
bir alana yayıldığını söyleyen MNG Kargo 
CTO’su Gökhan Yoluaçık, “Operasyonel 
dijital verilerin en hızlı şekilde işlenmesi, 
planlama ve uygulama süreçlerine dahil 
edilmesi, kolay, hızlı ve kesintisiz şekilde 
kullanılabilmesi teknoloji yatırımlarımızın 
temelini oluşturuyor.” dedi.

Teknoloji 
yatırımlarının 
temeli
müşteri 
deneyimi!
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Lojistik ve kargo 
sektöründe, dijital 
dönüşüm süreçleri ile 
teknolojik yatırımların 
katma değerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Lojistik ve kargo sektörü, 
e-ticaretin günlük hayatın 
önemli bir parçası olması ve 
tüketicilerin dijital hizmetlere 
daha yaygın bir şekilde 
ulaşmasının ardından ciddi bir 
dönüşüm sürecine girdi. Müşteri 
tanımı hızlı bir şekilde gönderici 
ve alıcı müşteriye evrildi. Tüm 
müşteri beklentileri ve buna 
bağlı olarak değişen süreçler 
sektörde yeni iş modellerinin 
ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Uzun yıllardan beridir lojistik ve 
kargo sektöründe uçtan uca 
hizmet veren belirli bir boyutun 
üzerindeki şirketlerin yanı sıra, 
süreçlerdeki belli noktalara 
odaklanan irili ufaklı birçok start-
up şirket sektöre giriş yaptı. Dijital 

MNG Kargo gibi büyük 
bir organizasyonun 
yönetiminde 
teknolojinin 
katkısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
MNG Kargo 850 şubesi, 27 
aktarma merkezi ve 11 bin 
çalışanıyla yurtiçi ve yurtdışında 
hem kurumsal hem de bireysel 
müşterilerine lojistik servis 
hizmeti veren, Türkiye’nin en 
büyük ilk üç kargo şirketinden 
biridir. Son yıllarda teknoloji, 
şirketimizin faaliyet gösterdiği her 
alanda en önemli unsurlardan biri 
haline geldi. Bulut hizmetlerinin 
olgunlaşması, mobil cihazların 
ve bağlantının kurumlarda ve 
son kullanıcılarda yaygınlaşması, 
her an çevrimiçi olabilme, 
veriye her yerden ve her şekilde 
ulaşabilme şirketimizin iş yapış 
şeklini çok hızlı bir şekilde 
değiştiriyor. Merkezi olarak 
hizmet veren destek ofisinden 
en uçtaki müşterilerimize 
dokunan kuryelerimize kadar 
etkili olan bu gelişmelere uygun 
olarak, dijital stratejimizi sürekli 
güncelliyor ve en çevik şekilde 
uyguluyoruz. Böylece operasyonel 
verimliliğimizi en üst düzeye 
çıkarırken gönderici ve alıcı 
deneyimini mükemmelleştirmeyi 
hedefliyoruz. Teknoloji şirketimiz 
için bir destek unsuru olmanın 
ötesine geçerek önemli bir 
dönüşüm aracı oluyor.

doğan bu şirketler odaklandıkları 
noktalarda müşterilerine en 
iyi servis hizmetini vermeye 
çalışırken, köklü lojistik ve kargo 
şirketleri olarak bizler de müşteri 
ihtiyaçlarını en doğru şekilde 
tanımlayıp yeni dijital ürünler ve 
servisler sunarak dönüşümümüzü 
tamamlamaya çalışıyoruz.

Teknolojik yatırımların en etkili 
olacağı iki alan belirledik: 
Operasyonel süreçlerin teknoloji 
kullanılarak mükemmelleştirilmesi 
ve müşteri deneyiminin 
gönderici ve alıcı beklentilerine 
göre dijitalleştirilmesi. Kargo 
sektöründe operasyonun 
geniş bir alana yayılması 
ve çok sayıda tanımlanan 
standartlara ve süreçlere uygun 
şekilde operasyonu yürütmeye 
çalışması, teknolojinin etkin 
kullanımını zorunlu kılıyor. 
Operasyonel dijital verilerin en 
hızlı şekilde işlenmesi, planlama 

Kargo sektöründe 
operasyonun geniş bir alana 
yayılması ve çok sayıda 
tanımlanan standartlara 
ve süreçlere uygun şekilde 
operasyonu yürütmeye 
çalışması, teknolojinin etkin 
kullanımını zorunlu kılıyor
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yeni kurye mobil uygulamamız 
oldu. Eylül ayı itibarıyla belirli 
şubelerimizde pilot kullanıma 
geçtiğimiz Next mobil uygulaması 
ile kuryelerimizin operasyonel 
verimliliğini en yüksek seviyeye 
çıkartırken gönderici ve alıcı 
odaklı yeni bir yaklaşım getirdik. 
Şirketimiz için stratejik öneme 
sahip olan ve rakiplerimizden 
bizi ayrıştıracağına inandığımız 
Next mobil uygulamasını 
kullanıcı deneyiminden test 
süreçlerine kadar tamamen 
kendi kaynaklarımızla yarattık. 
Scrum metodolojisini teknoloji 
departmanının ana yönetim 
metodolojilerinden biri haline 
getiren Next uygulaması, ürün 
bazlı bir yönetim anlayışının 
da şirket içerisinde temelini 
oluşturdu. Sürekli ek özelliklerle 
çevik bir şekilde geliştirdiğimiz ve 
geliştireceğimiz Next ile rotalama 
kullanarak kolay teslim etme ve 
teslim alma fonksiyonları, etkili 
harita kullanımı, offline kullanım 
ve kurye performans yönetimi 
ana kazanımlarımız oldu.

Gönderici ve alıcı olarak 
ayrıştırdığımız, beklentilerine 
bağlı olarak deneyimlerini 
farklılaştırmak istediğimiz 
müşterilerimizin kullanabileceği 
yeni platformların ve yazılımların 
geliştirilmesine de öncelik verdik. 
Özellikle gönderici tarafında 
süreçlerimizi dijitalleştirmek 
amacıyla APIZone adını 
verdiğimiz mikro servislerden 
oluşan yeni API katmanımızı 
devreye aldık. Göndericilerin 
sistemlerimizle entegrasyonlarını 
standartlaştırmak, 
entegrasyonların MNG Kargo IT 
departmanının katılımı olmadan 
göndericiler tarafından self 
servis şeklinde geliştirilmesini 
sağlamak ve günde yaklaşık 10 
milyona yakın gerçekleşen servis 
kullanımını yönetmek APIZone’un 
ana hedefi oldu. Ağustos ayında 

ve uygulama süreçlerine 
dahil edilmesi, kolay, hızlı ve 
kesintisiz şekilde operasyonel 
uygulamaların çalışanlarımız 
tarafından kullanılabilmesi 
teknoloji yatırımlarımızın temelini 
oluşturuyor.

Daha önce de belirttiğim gibi, 
ülke içine yayılmış 27 aktarma 
merkezimizde günde yaklaşık 
500 bin kargonun ayrıştırılmasını 
gerçekleştiriyor ve ilgili 
birimlerimize ulaştırılmasını 
sağlıyoruz. Zamana karşı 
yürütülen bu operasyonda 
kullanılan sunucuları, network 
cihazlarını, bilgisayar ve el 
terminallerini yenilerken merkezi 
ve lokal veri merkezlerimizi de 
ihtiyaçlara göre düzenledik. 
Operasyonel aktarma ve el 
terminali uygulamalarımızı 
ihtiyaçlarımıza uygun şekilde 
yeniden yazdık. Böylece planlama 
ve uygulamada hız kazanırken 
kargonun doğru bir şekilde 
izlenebilirliğini sağladık.

Şubelerimizdeki teknoloji 
kullanımını artırmak için de 
yatırımlarımızı hızlandırdık. 
Öncelikle, şube içindeki 
cihazların yenilenmesine tüm 
hızımızla devam ediyoruz. 
850 şubeye yayılan teknoloji 
hizmetlerimize servis bazlı 
performans yaklaşımını 
getirerek 7/24 süreklilik ve 
performans garantisi vermek 
temel hedefimiz oldu. Sahadaki 
en büyük inovasyonlarımızdan 
biri “Next” adını verdiğimiz 

APIZoneHack isimli hackathon ile 
yaptığımız lansman hem sektörde 
bir ilk oldu hem de kargo 
sektöründe MNG Kargo olarak 
dijital bir ekosistem yaratma 
hedefimize hizmet etti.

Sahadaki en büyük 
inovasyonlarımızdan biri 
“Next” adını verdiğimiz 
yeni kurye mobil 
uygulamamız oldu
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Teknoloji ekibi olarak 
benimsemiş olduğumuz çevik 
yönetim metodolojileri bu 
süreci yönetmemizde büyük 
katkı sağladı. Özellikle uzaktan 
çalışarak yürütmek zorunda 
kaldığımız projelerimizdeki bazı 
fonksiyonların hızlı bir şekilde 
kullanıma alınmasında çevik 
yönetim metodolojilerinden 
faydalandık.

Pandemiyle birlikte şube 
operasyonlarımızda ve 
müşterilerimize sunduğumuz 
kargo alım ve teslimat 
süreçlerimizde değişiklikler 
yapmamız gerekti. Bu aşamalarda 
kullandığımız uygulamalarımıza 
temassız teslimat gibi yenilikleri 
en hızlı şekilde ekleyerek 
sahaya yaydık. Mevcut dijital 
yol haritamızı da COVID-19 
gereksinimlerinden doğan 
inovasyonlara göre güncelledik. 
Yürütmekte olduğumuz 
projelerimizde de pandemiden 
kaynaklanan ihtiyaçları gözeterek 
kapsam değişiklikleri yaptık.

Kasım ayı içinde devreye 
alacağımız ve “eKargo” olarak 
adlandırdığımız web sitemizle 
de müşterilerimize yeni bir 
deneyim sunarak sektörde 
ilk olmayı hedefliyoruz. 
eKargo, tamamen gönderici 
ve alıcıların beklentilerine 
uygun olarak tasarladığımız ve 
bilgi paylaşımından çok dijital 
kargoculuk fonksiyonlarıyla 
öne çıkan bir ürün olacak. 
API katmanını kullanarak 
standartlaştırdığımız ve 
kullanıcı deneyimi çalışmalarıyla 
kullanımını artıracağımızı 
düşündüğümüz eKargo, 
dijitalleşen gönderici ve 
alıcılarımızın başvuracağı ilk 
kanal olacak. Bu sayede müşteri 
memnuniyetini artırdığımız 
gibi çağrı merkezi ve şube 
maliyetlerimizi de azaltacağız.

Değişen ihtiyaçlarla 
birlikte pandemi 
sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Dijitalleşme noktasında 
mevcut yatırımlarınızda 
değişimler oldu mu?
Pandemi dijitalleşme sürecinin 
hızlanmasına yol açarken 
şirketimizdeki tüm paydaşların 
bu konuya vermiş olduğu 
önemin de artmasını sağladı. 
Artan beklentileri yönetirken 
projeleri de planlanandan daha 
kısa sürede geliştirmemiz ve 
yaygınlaştırmamız gerekti. 

Uzaktan çalışmayla 
birlikte bulut, 
yapay zeka gibi 
teknolojileri daha sık 
duymaya başladık. 
Bu teknolojileri 
faaliyetlerinizde nasıl 
kullanıyorsunuz? Yeni 
nesil teknolojilerin 
dijital süreçlerinizdeki 
etkileri nasıl oldu?
2019 yılında tamamladığımız 
“Teknoloji Altyapı Dönüşüm 
Projesi”ndeki temel 
hedeflerimizden biri; mümkün 
olduğunca bulut tabanlı 
teknolojilere geçiş yaparak 
kolayca ölçeklenebilen, yüksek 
sürekliliğe ve performansa 
sahip bir altyapıya kavuşmaktı. 
Öncelikle özel bulut altyapısını 
kullanarak mevzuatın getirdiği 
zorunluluklara uyum sağladık. 
Ayrıca sadece bulut altyapısını 
değil bulut servislerini ve 
yazılımlarını da kullanmak 
önceliğimiz oldu. Örneğin, 
bütçe planlama ve kurumsal 
performans yönetimi alanındaki 
projelerimizi bulut yazılımlarını 
kullanarak gerçekleştirdik. 
Bulut tabanlı veri yönetimine 
geçiş de gelecekteki planlarımız 
arasında bulunuyor. Büyük veriyi 
bulut veri ambarı kullanarak 
gerçekleştirmek bizim gibi çok 
kullanıcılı ve IoT tabanlı yapısal 
olmayan veri üreten bir şirket için 
çok ekonomik ve performanslı 
olacaktır.

Temel teknoloji stratejilerimizden 
biri de “mobile first” olarak 
adlandırdığımız, mobil 
uygulamaların tüm şirket içi 
ve dışı kullanıcılarımız için 
alanlarına özel olarak geliştirmek. 
Kuryelerimiz için geliştirdiğimiz 
Next uygulamasına benzer 
saha satış uygulamaları, 
acente uygulamaları gibi mobil 
uygulamaları devreye alacağız. 

Pandemi dijitalleşme 
sürecinin hızlanmasına 
yol açarken 
şirketimizdeki tüm 
paydaşların bu konuya 
vermiş olduğu önemin 
de artmasını sağladı
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Pandemiyle birlikte 
e-ticaret hacminde de 
hızlı bir yükseliş oldu. 
E-ticaret oyuncularıyla 
süreçlerinizde ve 
ortaklıklarınızda 
beklentileriniz değişti 
mi?
Daha önce de belirttiğim gibi, 
e-ticaret sektörü gönderici ve alıcı 
beklentilerindeki değişim ve yıllık 
yaklaşık yüzde 50 hacim artışıyla 
lojistik ve kargo sektörünü 
dönüşüme zorladı. Pandemi ile 
birlikte bu süreç daha da hızlandı. 
Dönemselliğin çok etkili olduğu 
e-ticaret sektöründeki hacim 
dalgalanmaları kargo şirketlerinin 
kapasitelerini planlamalarını çok 
zorlaştırıyor. Geçmişte e-ticaret 
firmalarının deposundan çıktığı 
kargoların yerini, pazar yerinin 
hızlı büyümesinden dolayı ülkenin 
her tarafında faaliyet gösteren, 
irili ufaklı binlerce satıcının 
depolarından çıkan kargolar 
aldı. Mevcut kapasiteyi en etkili 
şekilde planlamak ve e-ticaret 
firmalarıyla ve satıcılarla anlık 
olarak paylaşmak bu süreçte 
en önemli hedefimiz oldu. Bu 
sayede hacim dalgalanmalarını 
etkin şekilde yöneterek gönderici 
ve alıcılarımızın memnuniyetini 
artırdık. Ayrıca pandemiyle 
birlikte offline olarak faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin büyük bir 
kısmı online dükkanlar açarak 
e-ticarete başladı. Pazar yeri 
altında veya direkt kendi online 
kanalları üzerinden ticaret 
yapan bu satıcıların bizim 
sistemlerimizle hızlı ve self servis 
entegrasyonunda APIZone önemli 
rol oynadı.

Turkcell ile olan iş 
birliğinize de değinmek 
isteriz. Turkcell 
teknolojilerinin 
desteğini hangi 
alanlarda alıyorsunuz?

Bu amaçla yazılım ekibimizin 
yeteneklerini bu yönde daha da 
geliştirirken Kasım ayı itibarıyla 
başlattığımız “Yazılımcı Genç 
Yetenekler Programı” ile genç 
mobil yazılımcıları da ekibimize 
katacağız.

İnsanı temel alan ve çok fazla 
veriyi işleyerek hızlı karar 
almamızı ve uygulamaya 
geçmemizi gerektiren bir 
operasyon yönetiyoruz. Bu 
süreçte gönderici ve alıcılarımızla 
şeffaf bir şekilde bu hizmetimizle 
ilgili bilgileri paylaşmamız 
gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda BPM 
ile dijitalleştirdiğimiz operasyonel 
süreçlerimizinden bir kısmını 
RPA ile artık insansızlaştırmak 
istiyoruz. Bazı süreçlerimizde de 
hibrit bir yaklaşımla insan eforunu 
azaltma hedefimiz var. Ayrıca 
çağrı ve çözüm merkezlerimizde 
devreye aldığımız yapay zekayı 
kullanan chatbot servislerimizle 
birlikte müşterilerimize daha 
hızlı ve özelleştirilmiş bir hizmet 
sunmaya başladık. Önümüzdeki 
süreçte bu araçları kullanarak 
müşterilerimize sunduğumuz 
servislerimizi daha da 
çeşitlendirmek istiyoruz.

Turkcell ile uzun yıllara dayanan 
yapıcı ve inovatif bir iş birliğimiz 
var. Türkiye’nin hemen hemen her 
noktasında faaliyet gösterdiğimiz 
için sistemlerimize ve verimize 
kesintisiz ve performanslı bir 
şekilde erişmek bizim en çok 
önem verdiğimiz teknoloji 
hizmetidir. Turkcell ile yapmış 
olduğumuz anlaşmalar sayesinde 
bu hedeflerimize ulaştığımızı 
görüyoruz. Veri hatlarından 
başlayarak veri merkezi olarak 
Turkcell Gebze Veri Merkezi’ni 
kullanmaya kadar giden bir iş 
birliği yürütüyoruz. Bizim için 
mobil teknolojiler çok büyük 
bir önem taşıyor, bu konuda da 
çeşitli alanlarda inovatif çözümler 
oluşturabilmek için Turkcell ile 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Pek çok kuruluş 2021 
yılını, belirsizliklerle 
karşılama ihtimaline 
karşı yeni ve kapsamlı 
teknoloji stratejileriyle 
oluşturuyor. Sizde bu 
süreç nasıl ilerliyor, 
anlatır mısınız?
2021 yılındaki ana 
hedeflerimizden biri esnek 
kapasite kullanımını daha 
etkili bir şekilde planlamak, 
proaktif olabilmemizin önünü 
açan ürünleri ve uygulamaları 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak 
olacak. Bu sayede operasyon 
kalitemizi artırarak tercih 
edilen kargo şirketi olmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılı 
içinde tasarladığımız yeni iş 
modellerini hayat geçirmek için 
teknoloji stratejimizi güncelledik. 
Paylaşımlı kapasite kullanımını 
kapsayan ve esnek olabilmenin 
önünü açan uygulamalar başlıca 
önceliğimiz olacak. Son olarak 
da bu süreçleri ve fonksiyonları, 
2020 yılı içinde oluşturduğumuz 
yeni dijital kanallarımız aracılığıyla 
gönderici ve alıcılarımızla 
paylaşmak olacak.

Türkiye’nin 
hemen hemen her 
noktasında faaliyet 
gösterdiğimiz için 
sistemlerimize ve 
verimize kesintisiz 
erişmek en çok önem 
verdiğimiz teknoloji 
hizmeti. Turkcell ile 
yapmış olduğumuz 
anlaşmalar sayesinde 
bu hedeflerimize 
ulaştık
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Dünyanın ilk dijital operatörü 
Turkcell, geliştirdikleri teknolojiler 
ile ürün ve hizmetlerini Türkiye 
ve dünya ile paylaşmaya devam 
ediyor. Yeni nesil teknolojilerin 
üretildiği Turkcell Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri birimine liderlik eden 
Serkan Öztürk, büyük veriden 
Turkcell’in gelecekteki teknoloji 
ve çözümlerine kadar tüm 
sorularımızı İŞTE Teknoloji okurları 
için yanıtladı...

20 yıla yakın Turkcell 
ailesinde, çeşitli 
görevlerde yer aldınız. 
Hem profesyonel 
hayatınızı hem de 
ilk günden bugüne 
Turkcell’de neler 
değişti, biraz anlatır 
mısınız?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümünden mezun olduktan 

sonra İstanbul Üniversitesi’nde 
MBA derecesini tamamladım. 
Turkcell kariyerim ise 2000 yılında 
ve IT biriminde iş analisti olarak 
başladı. 2009 yılına kadar Turkcell 
Proje Yönetim Ofisinde Proje 
Yöneticisi ve Müdürü olarak görev 
aldım ve çok farklı büyüklüklerdeki 
projeleri yönettim. 2009-2010 
dönemindeki Ukrayna Lifecell 
ve 2010-2011 dönemindeki 
Superonline Bilgi Teknolojilerinden 

Yapılan her yatırımda teknoloji altyapısını da yenilediklerini belirten Turkcell 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Serkan Öztürk, “Sahip olduğumuz çok çeşitli ve yüksek hacimli veriler, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, bu ihtiyaçları daha iyi 
adreslememizi mümkün kılıyor.” dedi.

Her yatırımda 
dünyadaki yenilikleri 

altyapımıza 
entegre 

ediyoruz
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İşimiz büyüdükçe biz de hem 
teknoloji tarafına hem de insan 
kaynağı tarafına yeni yatırımlar 
yapıyoruz. Yeni yatırımları 
yaparken teknoloji altyapımızı 
sürekli yeniliyoruz ve dünyadaki 
son yenilikleri altyapımıza entegre 
ediyoruz. Önemli bir insan 
kaynağına sahip olmamız pek 
çok teknolojiyi geliştirmemizi 
de sağlıyor. Buna ek olarak, 
ekosistemimizde yer alan işinin 
uzmanı iş ortaklarımız ile de 
çalışmalarımızı her geçen gün 
genişletiyoruz.

Turkcell’in sahip 
olduğu büyük veri 
kapasitesi, teknoloji 
geliştirirken nasıl 
kullanılıyor?
Veri sahipliği günümüzün en 
önemli konularından birisi. 
Turkcell’in bu konuda çok 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerimin ardından, 2011-
2015 yılları arasında Turkcell 
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş 
Zekâsı Çözümleri (CRM&BIS) 
Direktörlüğünü yürüttüm. 
2015’ten itibaren sürdürdüğüm 
Turkcell Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı görevime ek 
olarak, 2017-2019 yılları arasında 
Turkcell Müşteri Deneyiminden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı 
rolünü üstlendim. 

Sektörümüz pek çok sektöre göre 
oldukça dinamik. Yıllara kıyasla, 
aylar bazında bile çok önemli 
gelişmeler olabiliyor. Örneğin, 
Turkcell’e katıldığım ilk zamanlar 
sadece faturalı müşterilerimiz 
vardı ve ön ödemeli servisimizi 
henüz devreye alacaktık. 
Servis olarak da ses ve SMS 
hizmetlerini veriyorduk. Bugün 
ise 5G konuşuyoruz, üstelik 
çok kaliteli ve çeşitli dijital 
servislerimiz var. Telekom dışında 
enerji, fintech, yerli otomobil, 
veri merkezi alanlarında çok 
başarılı yatırımlarımız bulunuyor. 
Özetle, Turkcell artık bir telekom 
şirketinin çok ötesinde, ciddi 
teknolojiler üreten dijital bir şirket 
haline geldi.

CIO olarak, Turkcell’in 
Türkiye ve diğer 
ülkelerde büyümesi 
ve daha çok kişiye 
ulaşması ekibinizi ve 
operasyonlarınızı nasıl 
etkiliyor?

avantajlı bir yapısı var. İşimiz 
gereği çok çeşitli ve yüksek 
hacimli veri ile uğraşıyoruz. Sıkı 
regülasyonlara tabi olmamızın da 
yardımı ile bu verileri maksimum 
güvenlikli altyapılarda tutuyoruz. 
Bu veriler bize müşterilerimize 
daha iyi hizmet verebilmek için 
çok ciddi katkılar sağlıyor. Ayrıca 
ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, bu 
ihtiyaçları daha iyi adreslememizi 
mümkün kılıyor.

Pandemi sürecinde 
değişen iş yapış 
şekilleri çerçevesinde 
teknoloji üreten bir 
şirket olarak, hızlı 
bir adaptasyonla 
süreçlerinizde nasıl 
değişiklikler yaptınız, 
bu süreci nasıl 
değerlendirirsiniz?
Pandemi dönemi herkes için 

İşimiz büyüdükçe 
hem teknoloji hem 
de insan kaynağına 
yeni yatırımlar 
yapıyoruz
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ardından değişime uğradı. Bu 
nedenle artık dijital dönüşümünü 
tamamlayan şirketlerin çok 
daha etkin bir rol üstleneceğini 
düşünüyorum. Biz bu dönüşümü 
çoktan tamamladığımız ve 
hatta bu alandaki öncü rolü 
üstlendiğimizden, süreç bizim 
için kolay ve verimli ilerliyor. Tüm 
şirketlerin dijital dönüşümünü 
hızla tamamlayıp çalışma 
modellerini farklılaştırmaları ve 
yeni döneme adapte olmaları 
büyük önem taşıyor. Ayrıca 
buna bağlı olarak, ilerleyen 
zamanlarda iş yapış biçimlerinin 
de değişim göstereceğini 
söyleyebiliriz. Önümüzdeki 
süreçte bir yandan mobil çalışma 
yaygınlaşırken diğer yandan da 
pek çok sektörde yeni teknolojiler 
kullanılmaya başlayacak.

Bu yılın başında 
açıkladığınız 7 
maddelik ‘Yapay Zeka 
İlkeleri’nden biraz 
bahseder misiniz? 
Yapay Zeka İlkeleri; “Çevre ve 
İnsan Odaklıyız”, “Profesyonel 
Olarak Sorumluyuz”, “Veri 
Gizliliğini Gözetiriz”, “Şeffafız”, 
“Güvenliği Esas Alırız”, “Adil 
Davranırız”, “Daha İyi Bir Gelecek 
için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız” 
başlıklarını taşıyan 7 maddeden 
oluşuyor. Önümüzdeki dönemde 
yapay zeka konusu çok daha 
fazla gündemimizde olacak. Biz 
de Turkcell olarak bu konuya 
çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Bu konuya yatırım yapan bütün 
şirketlerin de bazı sorumluluklar 
alması gerektiğini gördük ve 
öncü olmak istedik. Her bir 
maddeyi detaylı açıklayarak, bu 
konuda yatırım yapan şirketler 
için bir kılavuz yayınlamak istedik. 
Ayrıca sadece üreticileri değil 
tüketicilerin de konuya dair 
haklarını görmelerini sağlamak 
ve bilinç oluşturmak da bir diğer 
amacımız.

farklı ve öğretici bir dönem 
oldu. Böylesi olağan dışı 
dönemlere öncesinden hazır 
olmanız gerekiyor. Yaptığımız 
altyapı yatırımları ve dijital 
yeteneklerimizin yanı sıra, tüm 
çalışanlarımızla birlikte bu sürece 
öncesinden hazırdık. Örneğin, 
pandemi sürecinde pek çok 
firmanın hayatına ilk kez giren 
‘uzaktan çalışma’ yöntemini uzun 
yıllardır şirketimiz bünyesinde 
belirli aralıklarla uyguluyorduk. 
Eve geçiş döneminde de 5 bini 
aşkın çalışanımız ve Global 
Bilgi çatısı altındaki 15 bin 
personelimizi, tüm sektörlere 
örnek olacak bir hızda evden 
çalışma düzenine geçirdik. 
Uzaktan çalışma sürecine 
dünyaya örnek olacak bir hız ve 
verimlilikle adapte olduk. 

Pandemi son iki yıldır sıkça 
tekrarladığımız ‘dijital dönüşüm’ 
kavramının ne denli önemli 
olduğunu bize bir kez daha 
gösterdi. Dijitalin hayatımızın 
her alanında yer almasıyla artık 
yeni bir çalışan deneyiminden 
bahsetmek gerekiyor. Eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan alışverişe 
kadar hayatın her noktası salgının 

Turkcell için ürettiğiniz 
teknolojiler kurumsal 
müşterileriniz için de 
yeni fırsatlar yaratıyor 
mu? 
Teknoloji alanında üstlendiğimiz 
öncü rolümüzle yeni teknolojileri 
ülkemize kazandırmaya ve tüm 
şartlara adapte olarak kurumsal 
müşterilerimize de en iyi hizmeti 
sunmaya devam edeceğiz. 5G, 
yapay zekâ, robotik teknolojiler, 
Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, 
büyük veri, akıllı teknolojiler, siber 
güvenlik ve bulut teknolojileri 
yatırım yapacağımız konular 
arasında yer alacak. 

Turkcell’in geliştirdiği 
teknolojilerde bugün 
gelinen nokta, 
gelecekte hangi 
hizmetlerin habercisi 
olacak?
Önümüzdeki dönem özellikle 
5G’nin de hayatımıza girmesi ile 
kurumsal dünyada klasik iş yapış 
şekillerinin değiştiği bir dönem 
olacak. Nesnelerin interneti 
hayatımıza daha fazla girecek ve 
pandemi dönemi ile iyici hızlanan 
dijitalleşme artık pek çok işletme 
için geriye dönüşü olmayan yollar 
açmaya başlayacak. E-ticaret 
beraberinde veri analitiği 
ihtiyaçlarını artıracak ve bütün 
işletmeler verinin daha fazla 
rol oynadığı bir dünyada işlerini 
geliştirecek.

Uzaktan çalışma ihtiyaçları bizim 
de yatırım yaptığımız dijital 
ürünlerin gelişmesinde çok 
önemli olacak. Burada özellikle 
siber güvenlik ihtiyaçları ve 
kişilerin verilerini korumak çok 
daha önemli bir konu haline 
gelecek.

Teknoloji alanında 
üstlendiğimiz 
öncü rolümüzle 
yeni teknolojileri 
ülkemize 
kazandırmaya ve 
tüm şartlara adapte 
olarak kurumsal 
müşterilerimize 
de en iyi hizmeti 
sunmaya devam 
edeceğiz
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Dr. Öğretim Üyesi Nafiz Ünlü, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümünden 
mezun olduktan sonra yapay 
zeka uygulamaları konusunda 
University of Wales‘te yüksek 
lisansını yaptı. Doktorasını İstanbul 
Üniversitesi Elektronik Ana Bilim 
dalında tamamlayan ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Beykoz 
Üniversitesi’nde uzun yıllar görev 
alan Nafiz Ünlü, ağırlıklı olarak 
siber güvenlik, oyun teknolojileri 
ve bilişim teknolojileri konusunda 
dersler verdi.

Yakın zamana kadar TBGD 
(Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği) 
Başkanı rolünü de üstlenen 
Nafiz Ünlü, robotik ve yazılım 
konusunda çalışmalar yapan bir 
Ar-Ge grubunda da yer alıyor. 

Ünlü’nün öncülüğündeki dernek, 
özellikle siber güvenlik alanındaki 
birçok sosyal faaliyet içerisinde, 
değişik kurum ve kuruluşlar ile 
üniversiteler ve okullarda bilişim 
güvenliğine dair seminer ve 
konferans çalışmaları da yaptı. Nafiz 
Ünlü’nün de yönetim kurulunda 
bulunduğu Blockchain Derneği 
ise şirketleri, geliştiricileri, kanun 
yapıcıları ve ilgilileri bilgi paylaşımı, 
deneme ve güçlü blockchain 
uygulamaları geliştirmeleri 
konusunda bir araya getiriyor.

Bilişim güvenliğindeki uzmanlığıyla 
öne çıkan Dr. Öğretim Üyesi 
Nafiz Ünlü, pandemi sürecinde 
siber güvenliğin geldiği noktayı 
değerlendirerek, şirketlere KVKK 
kapsamında önemli tavsiyelerde 
bulundu.

Bilişim güvenliği 
pandemi sürecinde 
daha da önemli 
hale geldi. Uzaktan 
bağlantıya geçilen 
bu süreçte, güvenlik 
konusunda sizce hangi 
noktalarda eksikler 
var ve bu eksikler nasıl 
tamamlanabilir?
Pandemi süreci insanlara bilişimin 
ve bilişim altyapısının ne kadar 
önemli olduğunu gösterdi. Bu 
sayede birçok insan online 
ticareti kullanarak ihtiyaçlarını 
giderebildi. Salgına karşı daha 
güvenli bir hale gelen temassız 
ticaret ve hızlı alışveriş yöntemleri 
de benimsendi. Okullar ve eğitim 
kuruluşları da uzaktan eğitimle 
derslerini yürütmeye başladı. 

Sistemlerdeki zafiyetlerin siber saldırganlara büyük bir fırsat yarattığını 
söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Nafiz Ünlü, “Derneklerin bilinçlendirme 
çalışmaları yapmaları ve kendi aralarında organize olarak ortak bir kalkan 
oluşturmaları gerekiyor.” dedi.

Siber saldırılardan 
korunmak için
ortak bir kalkan 
oluşturulmalı
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birlikte dijital ortam ve servisler 
hayatlarımızı kolaylaştırdı ve 
hedeflerimize daha kısa sürede 
varmamıza yardımcı oldu. Salgın 
sürecinin ekonomi üzerinde yıkıcı 
etkileri olmasına rağmen, mobil 
uygulamalar bu süreçte insanlara 
iş ve alışverişlerinde büyük katkılar 
sağladı.

Yapılan araştırmalar iş, oyun, 
sosyal, eğlence, e-ticaret, sağlık 
ve yemek kategorilerindeki 
uygulama kullanımlarında büyük 
artışlar olduğunu ortaya koydu. 
Araştırma, özellikle iş uygulamaları 
indirme oranının ortalama 
yüzde 70, oyun indirme oranının 
ortalama yüzde 47, yeme ve içme 
uygulamalarına yapılan girişlerin 
ise ortalama yüzde 73 arttığını 
gösterdi. Bu istatistikler aynı 
zamanda, mobil uygulamalara 
da büyük bir ihtiyaç doğduğunu 
gösteriyor. Bu alanın siber 
korsanlara karşı daha korumasız 
bir alan olduğunu gören güvenlik 
şirketleri ve bankaların, yeterli 
güvenlik önlemlerini alarak sanal 
kart, güçlü parola, SSL sertifikaları 
ve HTTPS gibi yöntemlerle 
kullanıcılarını siber saldırganlara 
karşı koruması gerekiyor.

Bu yoğun trafik, güçlü bir altyapı 
olması gerektiğini ve güvenli bir 
iletişimin şart olduğunu ortaya 
çıkardı. Bunun sonucunda yetişmiş 
siber güvenlik, yazılım ve bilişim 
teknolojileri uzmanlarına acil ihtiyaç 
olduğunu da göstermiş oldu.

Yakın dönemde 
yapılan bir araştırmaya 
göre kurumlara 
yönelik saldırılarda 
artış görüldü. Siber 
saldırganların 
yöntemlerinin de 
değiştiğini göz önünde 
bulundurursak, STK’lar 
bu noktada nasıl 
önlemler almalı?
Siber tehditlerin ortaya çıkmasına 
neden olan hatalar; internet 
tasarımındaki zafiyetler, donanım 
ve yazılımlardaki hatalar ile 
kritik sistemlere çevrimiçi erişim 
imkanından kaynaklanıyor. 
Sistemdeki bu zafiyetler ve 
güvenlik yazılımlarının yeterli 
olmadığı durumlarda siber 
saldırganlara büyük bir fırsat 
doğuyor. Bu fırsatı siber 
saldırganların elinden almak için 
insan kaynaklı hataları minimuma 
çekmek gerekiyor. Bu amaçla 
ilgili derneklerin bilinçlendirme 
çalışmalarına büyük önem 
vermeleri, kendi aralarında 
organize olarak büyük çaplı 
saldırılara karşı ortak bir kalkan 
oluşturmaları zorunlu hale geliyor. 

COVID-19 ile mobil 
cihazların kullanımında 
da artış söz konusu 
oldu. Bu kapsamda; 
Türkiye özelinde 
güvenlik ihlallerinde 
yaşanan değişimler ve 
artışları destekleyecek 
sonuçlar paylaşabilir 
misiniz?
Tüm dünyada etkisini gösteren 
COVID-19 salgını kapsamında 
“evde kal” çağrılarına uyulmasıyla 

KVKK çerçevesinde 
ülkemizde bilişim 
güvenliği konusunda 
tamamlanması gereken 
noktalar sizce neler 
olabilir? Bu konuda 
danışmanlık alan 
şirketlere tavsiyeleriniz 
neler olacaktır?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Türkiye için önemli bir kavram. 
İnsanların daha fazla bilinçlenerek 
haklarına ve kişisel verilerine sahip 
çıkmaları, siber saldırganların 
işlerini zorlaştırırken bunun 
yanında, güvenli bir ticaret ortamı 
sunulmasının önünü de açıyor.
KVKK bize;
• Temel olarak herhangi bir kişisel 
verimizin işlenip işlenmediğini 
öğrenme,
• Kişisel verilerimizin işlenme 
faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi 
talep etme,
• Kişisel verilerimizin işlenme 
amaçlarını öğrenme fırsatını 
sunuyor.
Her şeyden önemlisi bu kanunun 
yaygınlaştırılarak insanlara her 
platformda anlatılması, şirketlerin 
de bu hizmetlerini ucuz ve 
yaygın bir biçimde vermelerinin 
sağlanması gerekiyor.



KASIM 2020 - İŞTE TEKNOLOJİVİZYON20 

25 yıl önce vizyoner bir bakış 
açısıyla yola çıkarak kurulan Tepe 
Savunma, Türkiye’de güvenlik 
sektörünün kurumsal yapıya sahip 
ilk yüzde 100 Türk sermayeli 
oyuncusu. Bugün, herhangi bir 
sektör ayrımı olmaksızın, ihtiyaç 
duyan işletmelere özel güvenlik 
hizmeti ve güvenlik danışmanlığı 
sunan şirket; Türkiye’nin 
tamamında faaliyet gösterdiği 
gibi, yurtdışında da güvenlik 
danışmanlığı hizmeti veriyor. 
Yaptıkları başarılı çalışmalar ile 
ülke genelinde, her biri kendi 
sektöründe lider kuruluşlar 
tarafından tercih edilen Tepe 
Savunma, tecrübesi çeyrek yüzyıla 
yayılan güvenilir bir güvenlik 
firması haline geldi.

Tepe Savunma ve Güvenlik, 25 
yıldan bu yana Türk ekonomisine 
ve faaliyet gösterdiği güvenlik 
sektörüne büyük katkılar 
sağlamakla kalmıyor, bireylerin 
olduğu kadar toplumun güvenliğini 
de tamamlayıcı ve hassas 
sorumluluklarla üstleniyor. 81 ilde 
faaliyet gösteren ve 13 bin kişilik 
kadroya sahip Tepe Savunma 
banka, otel, AVM, sanayi tesisi, 
deniz ve liman güvenliğindeki 
uzmanlığına, son yıllarda entegre 
ve kişisel güvenlik çözümleri 
sistemlerini de ekleyerek 
büyümeye devam ediyor. 

Tepe Savunma ve Güvenlik Genel 
Müdürü Bora Doğualp, Bas Konuş 
ve MDM projeleri kapsamında 

geliştirdikleri ekip içi haberleşme 
ve güvenlik konularına dair detaylı 
bilgiler paylaştı...

Özellikle pandemi 
süreciyle birlikte 
dijital dönüşüm 
yolculukları hızlandı. 
Sizin dijital dönüşüm 
yol haritanızda hangi 
teknolojiler yer alıyor?
Her şeyin hızla değiştiği bir 
dünyadayız. Teknolojinin yarattığı 
toplumsal dönüşümün risk 
ve fırsatlarını iyi okuyanların 
güçlendiği ve ilerlediği; bunu 
gerçekleştiremeyenlerin ise 
risklere karşı korunmasız ve 
ekosistemin dışında kaldığını 
görüyoruz. Dijitalleşen dünyada 

MDM uygulamasının cihazlarına üst seviyede koruma ve operasyonel 
süreklilik sağladığını söyleyen Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü 
Bora Doğualp, “Turkcell altyapısı ve çekim gücü sayesinde, hizmet 
verdiğimiz her noktaya kesintisiz ulaşabiliyoruz.” dedi.

MDM Projesi ile 
pandemi döneminde
süreçlerimizi 
kesintisiz 
yönettik
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teknolojilerini kullanıyor olmamız 
da bizi bu süreçte rahatlattı. 
İlerleyen dönemler için yine bulut 
teknolojileri, IoT ve VR üzerinde 
çalışacağımız alanlar olacak.

Bas Konuş Projesi’nden 
biraz bahseder 
misiniz? Turkcell’in bu 
projeye katkısını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Bas Konuş, telsiz haberleşmesinin 
yerini almaya başlayan dijital bir 
haberleşme sistemidir. Anlık sesli 
haberleşmenin yanında yazılı 
görsel haberleşme, konum servisi 
ve anons kayıt özellikleri ile telsiz 
sisteminden çok daha üstün bir 
uygulamadır. 

Bas Konuş kullandığı iletişim 
altyapısı sayesinde, anlık sesli 
görüşmede ya da yazılı görsel 
haberleşmedeki mesafe sorununa 
çözüm sağlıyor. Güvenlik 
hizmeti verdiğimiz tesislerin her 
noktasından anlık olay görseli 

var olabilmek; iş süreçlerindeki 
değişime ayak uydurabilmeyi, 
değişimi yönlendirebilmeyi ve hatta 
öncülük edebilmeyi gerekli kılıyor.

Tepe Savunma olarak, iş dünyasına 
giren tüm bilimsel, teknolojik ve 
inovatif yenilikleri yakından takip 
ediyoruz. Bu kapsamda müşteri 
ihtiyaç ve beklentileriyle paralel 
olarak, bu gelişmeleri kendi 
sistemlerimize alıyoruz ve dahil 
etmeye de devam edeceğiz.

Dijital dönüşüm ile pandemiden 
çok daha önce yolları kesişen 
bir firmayız. Örnek vermek 
gerekirse, tedarikçilerimizle ve 
şirket içi tüm süreçlerimizin dijital 
olmasının yanında, yaklaşık iki 
yıldır RPA teknolojisiyle çeşitli 
iş süreçlerimizi robot yardımıyla 
insansız çalıştırır durumdayız.

Diğer yandan, yine pandemiden 
önce bu konuya ilişkin 
organizasyon değişiklikleri 
planlamış, operasyon ve uzaktan 
çalışabilir bazı ekiplerimizi 
yıl başında ofisten bağımsız 
çalışma düzenine geçirmiştik. 
Pandemiyle birlikte, elbette 
uzaktan çalışmanın şirket 
geneline yayılması, bu maksatla 
kullandığımız çeşitli entegre yapı 
yatırımlarının önemini ortaya 
koydu. Örneğin, Turkcell ile 
birlikte, geçtiğimiz yıllarda kısmen 
hayata geçirmiş olduğumuz MDM 
(mobil cihaz yönetimi) projesini 
çok rahatlıkla genele yaydık ve 
süreçlerimizi kesintisiz yönetebiliyor 
olduğumuzu gördük. Bulut 

ya da raporu paylaşabiliyoruz. 
Sistem, lisans ve frekans tahsisi 
gibi sınırlamaları da ortadan 
kaldırıyor. Uzakta ve sahada 
dağınık iş yapan ekiplerimize 
toplu duyuru ve bildirimleri anında 
yapmamıza yardımcı oluyor. 
Üstelik yine anlık olarak sesli, 
yazılı ve görsel haberleşmeyi tek 
bir uygulama üzerinden ekibin 
tamamına veya oluşturduğumuz 
kapalı gruplara özel olarak 
yapabiliyoruz. Ayrıca tüm bu 
haberleşmenin kayıt altına da 
alınabiliyor olması, olası bir 
sorunda geriye dönük inceleme 
yapmamıza da çok ciddi fayda 
sağlıyor.

MDM Projesi ile şirket 
cihazı kullanımlarınızda 
ne tür faydalar elde 
ettiniz?
Şirketimizin Türkiye genelindeki 
tüm akıllı cihazlarını ve şirket 
cep telefonlarımızı Turkcell’in 
MDM uygulaması ile koruyor 

Bas Konuş kullandığı 
iletişim altyapısı ile 
anlık sesli görüşmede 
ya da yazılı görsel 
haberleşmedeki mesafe 
sorununa çözüm sağlıyor
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sınırlı değil, kurumsal cihaz 
kiralama olarak aldığımız 
destekten de çok memnunuz ve 
bunu da arttırmayı hedefliyoruz.

Ürünleri kullanmaya 
başladıktan sonra 
ekip içi haberleşme ve 
güvenlik konularında 
ne tür kazanımlarınız 
oldu?
Öncelikle, haberleşme 
sistemimizde yaptığımız bu dijital 
dönüşüm sadece anlık sesli 
haberleşmeyi değil yazılı ve görsel 
haberleşme imkanlarına da sahip 
olmamızı sağladı. Bu imkanlarla 
hizmet verdiğimiz tüm tesislerin 
her noktasından anlık yazılı ve 
görsel veri almayı başarmış olduk. 
Bu da olayları analiz etme ve 
olaylara müdahale etme süremizi 
kısalttı. Ayrıca olay yerinden 
gelen yazılı ve görsel veriler, daha 
sağlıklı değerlendirmeler yapıp 
daha sağlıklı aksiyonlar almamıza 
yardımcı oldu. Lisans, frekans 
tahsisi ve telsiz çekim gücünü 
artırmak için ilave R/L yatırımı gibi 
konular gündemimizden çıktı.

Uygulamaların iOS ya da Android 
tabanlı tüm cihazlarda çalışıyor 
olması donanım seçeneğimizi 
inanılmaz oranda arttırdı. 
Belli marka ya da ürünlere 

ve yönetiyoruz. Bizim için bilgi 
güvenliği son derece önemli ve 
akıllı cihazlara uzaktan müdahale 
kabiliyeti bizlere operasyonel 
süreklilik ve üst seviyede koruma 
sağlıyor.

Ayrıca ülkenin birçok noktasında 
faaliyet gösterdiğimiz için 
ekiplerimizin kontrollerini 
ve takibini yapabiliyor, acil 
durumlarda anında bilgi sahibi 
olarak müdahale edebiliyoruz. 
Özellikle pandemi döneminde bu 
uygulamayı operasyon ekibine ek 
olarak, şirket geneline de yaydık 
ve tüm arkadaşlarımızın uzaktan 
cihaz yönetimlerine destek 
sağlamış olduk.

Turkcell ekibi bu iki 
projede faaliyetlerinize 
nasıl destek sağladı?
Turkcell’in büyük altyapısı ve 
çekim gücü sayesinde, hizmet 
verdiğimiz en ücra yerlerdeki 
tesislerde bile herhangi bir iletişim 
sorunu yaşamadık. Turkcell’in 
sahip olduğu gücü hem yazılım 
hem de donanım desteğinde 
hep yanımızda hissettik. Özellikle 
MDM uygulamasında ciddi 
destek alıyoruz ve çok rahat 
çalışabiliyoruz. Herhangi bir 
aksaklık olduğu takdirde de 
kesintisiz olarak Turkcell desteğini 
zaman mefhumu gözetmeksizin 
alabiliyoruz. Turkcell ile iş 
birliğimiz sadece uygulamalarla 

bağlı kalmadan Bas Konuş 
uygulamalarını kullanabiliyoruz.

Turkcell’in pek çok 
kurumsal ürünü 
olduğunu biliyoruz. 
Bu kapsamda; farklı 
ürün ve çözümlerden 
de faydalanmayı 
düşünüyor musunuz?
Turkcell bizim için sadece bir altyapı 
sağlayıcısı değil aynı zamanda 
da önemli bir çözüm ortağı ve 
dijital dönüşüm yolculuğumuzda 
her zaman yanımızda görmek 
istediğimiz güçlü ve güvenilir 
bir partner. Ekosistemdeki diğer 
oyuncularla beraber teknolojiyi en 
doğru şekilde kuran, uygulayan 
ve yaratan Turkcell’in ülkemizin 
geleceğine de inanılmaz katkı 
yaptığına ve yapmaya da devam 
edeceğine gönülden inanıyorum. 

Turkcell ile başka projelerimizi 
de birlikte hayata geçirmek 
üzere çalışıyoruz. Dijital imza 
uygulamasına geçiş şu an üzerinde 
çalıştığımız projelerden. Ek olarak, 
kurumsal cihazlar üzerindeki iş 
birliğimizin de büyüyeceğini, IoT 
platformunda farklı projelere imza 
atacağımızı, tek ofis ve/veya akıllı 
çağrı merkezi uygulamalarında 
da projeler üretebileceğimizi 
düşünüyoruz.

Turkcell’in büyük 
altyapısı ve çekim 
gücü sayesinde, 
en ücra yerlerdeki 
tesislerimizde dahi 
hiçbir iletişim sorunu 
yaşamadık



Turkcell
Dijital İmza ile 
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Erhan Küçükgüzel, Elektronik 
ve Haberleşme Yüksek 
Mühendisi olarak Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden mezun olduktan 
sonra yoluna akademisyen 
olarak devam edecekken, 
“Üretmenin cazibesine kapılarak 
özel sektöre geri döndüm. 2006 
yıllarında M2M konularındaki 
yükseliş dikkatimi çekti ve o gün 
bugündür, haberleşen makinalar 
ile ilgileniyorum. 2011 yılından bu 
yana, bu kulvarda ilerleyen Desimal 
Elektronik’te Ar-Ge Direktörü olarak 
görev alıyorum.” diyor.

Erhan Küçükgüzel’in Ar-Ge 
Direktörü olduğu Desimal, 
başarılı bir şekilde tamamladığı 
KOSGEB ve TÜBİTAK projesi ile, 
M2M alanındaki çalışmalarını 
ilk olarak enerji sektörüne 
odakladı. 2012 yılından bu yana 
Türkiye’nin hemen her bölgesine 
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemi) Haberleşme Üniteleri 
üreten şirket, bu üniteleri elektrik 
sayaçlarına kablolu olarak 
bağlayarak sayaç verilerine 
internet üzerinden erişim sağlıyor. 
Desimal, elektrik sayaçları ile 
sınırlı kalmayan uygulama alanını; 
koruma röleleri, enerji analizörleri, 
PLC’ler gibi birçok nesneye kadar 
genişletiyor.

“Elektrik dağıtım şirketlerinin OSOS 
alanındaki yeniliklerini çoğunlukla 
ilk kez birlikte geliştirdiği ve test 
ettiği bir donanım üreticisiyiz. 
Şimdi ise ekibimizdeki mühendis 
arkadaşlarım bayrağı devraldılar 
ve daha ileri taşıdılar.” diyen Erhan 
Küçükgüzel, gelecekte sayaçlara 
erişilebilirlik kazandırmaya devam 
ederken, bir yandan da nesnelerin 
interneti (IoT) dünyasının başka 
faaliyet alanlarında da yer almak 
için aynı heyecanla çalışmaya 
devam ettiklerini belirtiyor.

Müşterilerinize 
sunduğunuz 
çözümlerde bugün 
önde gelen hangi 
teknolojilerden 
yararlanıyorsunuz?
OSOS sektöründe haberleşme 
üniteleri, her türlü coğrafyada 
dağınık olarak kullanım alanı 
buluyor. Bu nedenle, ürünlerin 
haberleşme yeteneğini 
karşılamanın yanında, hücresel 
şebekeyle sağlıklı bağlantı 
kurması da aranan bir özellik 
olarak ortaya çıkıyor. 4G teknolojisi 
ile bu yıl yepyeni bir ürün ortaya 
çıkardık. Bu ürünümüz aynı 
zamanda, geriye doğru 3G ve 2G 
teknolojilerini de destekleyerek 
maksimum kapsama alanı 

sağlamak ve kullanım ömürlerini 
uzatmak üzere tasarlandı.

Desimal olarak, Turkcell’in öncülük 
ettiği iki teknolojinin nesnelerin 
interneti dünyasında ülkemize güç 
kazandıracağını düşünüyoruz : 
NB-IoT ve IoT Platform...

NB-IoT teknolojisi, IoT’nin 
gereği olan yüksek bağlantı 
sayısı ve düşük güç tüketimi 
sağlarken, Turkcell IoT Platform 
ise, uygulama alanında güvenilir 
bir bilişim altyapısının hızlı ve 
kolay oluşturulmasına imkan 
veriyor. Desimal olarak, birbirini 

NB-IoT teknolojisi ve Turkcell IoT Platform ile güvenilir bilişim altyapısına 
sahip olduklarını belirten Desimal Elektronik Ar-Ge Direktörü Erhan 
Küçükgüzel, “Birbirini destekleyen bu iki teknolojiye dayalı geliştirdiğimiz 
cihazların pilli sensör ürünleri olması, NB-IoT’nin düşük güç tüketimi 
sayesinde mümkün oluyor.” dedi. 

Turkcell IoT Platform
IoT dünyasında ülkemize 
güç kazandıracak!
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hazırlanmış yerli bir haberleşme 
protokolünün geliştirilmesine 
katkıda bulunduğumuz diğer 
projemizle de uyumlu ilk ürünleri 
geçen yıl itibarıyla kullanıma 
sunduk. Ek olarak, ülkemizin geniş 
katılımlı Milli Akıllı Sayaç Sistemleri 
(MASS) Projesi’nin de paydaşları 
arasında yer alıyoruz.

Turkcell IoT 
Platform bu noktada 
kurumunuza ve 
çözüme ne gibi katkılar 
sağladı?
Turkcell IoT Platform, öncelikle 
makine haberleşmesi katmanında 
verileri standart protokollere 
taşıyarak altyapıya bir düzen 
getiriyor. Bu düzen, maksimum 
sayıda bağlantıyı kaldırabilen 
ve yönetilebilir hale getiren bir 
yapı oluyor. IoT sistemlerinin 
7/24 ayakta kalması için gerekli 
kısımlar, dünya genelinde 
bir uzmanlık ve tecrübe ile 
sunuluyor. Bir bakıma oyuna 

destekleyen bu iki teknolojiye 
dayalı bir haberleşme ünitesi 
hazırladık, ayrıca farklı cihazların 
da hazırlığı içerisindeyiz. Bu 
cihazların önemli bir kısmının 
da pilli sensör ürünleri olması, 
NB-IoT’nin düşük güç tüketimi 
sayesinde mümkün oluyor.

Kullandığınız 
teknolojiler sayesinde 
yakın zamanda 
gerçekleştirdiğiniz 
başarılı projelerinizi 
dinlemek isteriz...
NB-IoT ve Turkcell IoT Platform 
özelliklerine sahip bir haberleşme 
ünitesini çok yakın bir zamanda, 
bir elektrik dağıtım şirketinde 
devreye alıyor olacağız. Diğer 
taraftan yine kısa bir dönem 
içerisinde 4G, 3G ve 2G 
teknolojilerine sahip haberleşme 
ünitemiz ile bir diğer elektrik 
dağıtım şirketi için üretim yapmak 
üzere anlaşma imzaladık.
Ülkemizin OSOS altyapısı için 

1-0 galip başlamış oluyoruz.
Güvenlik alanında da standartlar 
devreye giriyor ve halka açık 
internet şebekesinde dahi güncel 
mekanizmalar ve sertifikalar ile 
veri güvenliği sağlayabiliyoruz. 
Farklı müşterilerin erişim yönetimi 
de platform sayesinde sağlanıyor 
ve yönetici olarak, kullanıcılara 
farklı roller atayabiliyor, 
arayüzlerini özelleştirebiliyoruz.

Platform üzerinde birçok gösterim, 
raporlama, veri analizi mümkün 
olmakla birlikte, özel uygulamalar 
için zengin API desteği de mevcut. 
Harici uygulamalar, bu API’ler ile 
dışarıdan bağlanarak platformu 
kullanabiliyor.

Turkcell IoT Platform’un sağladığı 
tüm bu kolaylıklar ve platform 
destek ekibinin yardımları ile, 
Desimal olarak yeni ve farklı 
uygulamalara hızla adapte 
olmanın avantajını yaşıyoruz.
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Pek çok profesyonel kimliğinin yanı 
sıra başarılı bir iş insanı olan Zeynep 
Dereli, Türkiye’nin odağı insan olan 
ilk teknoloji koleji Tink’in kurucusu… 
Eğitimci bir aileden gelen Dereli, 
insana yatırım yapan bir eğitim 
modeli ile nitelikli eğitime erişimde 
fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor. 
Zeynep Dereli ile insan odaklı 
eğitim sürecine ve uzaktan eğitim 
modelinin ihtiyaçlarına dair uzun 
soluklu bir sohbet gerçekleştirdik…

Sizi daha çok 
teknoloji konusundaki 
çalışmalarınız ve 
özellikle ilk teknoloji 
koleji Tink ile biliyoruz. 
Bu kapsamda öncelikle 
profesyonel hayatınızı 
dinlemek isteriz...
Profesyonel hayatımı ikiye 
ayırıyorum; eğitim gönüllüsü olarak 
Teknoloji ve İnsan Kolejleri’ni yani 
Tink’i kurmadan önce yaptıklarım 

ve Tink ile eğitim gönüllüsü olarak 
sürdürdüğüm hayatımı bir eğitimci 
olarak resmiyete dönüştürdüğüm 
dönem... Daha önce ağırlıklı olarak 
finans konusunda çalışıyordum 
fakat Tink öncesini de yine kendi 
içinde ikiye ayırabiliriz.

Kariyerimin başlarına birinci 
dönem de diyebiliriz. İstanbul’daki 
Dundas&Ünlü Menkul Kıymetler’de 
Birleşme ve Satın Alma bölümünde 

Her öğrencinin uzaktan eğitime erişmesi gerektiğine dikkat çeken 
Dijital Kolej CEO’su ve Tink Kurucusu Zeynep Dereli, “Altyapı ile dijital 
yetkinlikler kadar dijital içeriklerin ve materyallerin de oluşturulması 
oldukça önemli.” dedi.

Uzaktan eğitimde altyapının yanında 
dijital içerikler de geliştirilmeli!
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Bu özel fikir nasıl 
ortaya çıktı? Teknoloji 
ve insanın iç içe olduğu 
bir eğitim ve çalışma 
hayatı anlıyoruz ki 
sizce mümkün...
Öncelikle şunu söylemem gerek; 
hayatım boyunca eğitimin 
içinde oldum. Aileden gelen bir 
eğitimci geçmişimiz var. Büyük 
dedem ülkemizin ilk Milli Eğitim 
Bakanlarından. Annem de bir 
öğretmen ve ayrıca ailemizin 
uzun yıllardır yönettiği bir eğitim 
vakfı var. Bu yönden, benim için 
de tüm hayatım boyunca eğitime 
dair kafa yormak, düşünmek 
hayatımın doğal bir parçasıydı. 
Yurtdışında ve yurtiçinde yaptığım 
gerek profesyonel gerek gönüllü 
tüm çalışmalar bana şunu bir kez 
daha gösterdi ki çağı yakalayan, 
insana yatırım yapan bir eğitim 
modeli kuramadığımız sürece bizim 
temel problemlerimizin de çaresi 
bulunamayacak. Bu modeli bir 

çalıştıktan sonra Londra’da Shell 
Trading and Shipping firmasında 
Risk Analizi, Araştırma ve Mevzuat 
Uyum takımlarında yer aldım. 
Türkiye’ye döndükten sonra da 
Shell Türkiye’de Finansal Analizci 
ve Tedarik Analizcisi olarak 
çalıştım. Kariyerimin birinci dönemi 
diye adlandırdığım bu dönemin 
ikinci bölümünde ise ülkemiz 
ekonomisinin kalkınmasına 
destek veren farklı kuruluşlarda 
görevler üstlendim. Bunlardan 
ilki Atlantik Konseyi Karadeniz 
Enerji ve Ekonomik Forumu’nun 
direktörlüğü oldu. Daha sonra 
düşünce kuruluşlarından Türk 
Politika Forumu’nun Genel 
Koordinatörlüğü’nü yürüttüm. Ayrıca 
bir dönem SKY Türk ve CNBC-E 
kanallarında siyaset gündemine 
ilişkin haftalık “Liderler ve Kararlar” 
programını hazırlayıp sundum. Tüm 
bunların yanı sıra, APCO Türkiye’nin 
kuruculuğunu ve CEO’luğunu da 
yürüttüm.

2016’dan itibaren ise Tink’li 
hayat başladı. Tink’i kurana 
kadar yaptığım tüm çalışmalar 
adeta beni Tink’e hazırladı çünkü 
tüm çalışmalarım bana şunu 
gösteriyordu; ülkemizin de dünyada 
rekabet edebilir, gelişmiş ülkeler 
arasında yerini alabilmesinin 
yolunun dijital çağın ihtiyaçlarına 
uygun bir eğitim ve öğretim modeli 
geliştirmekten geçiyor. Tam da bu 
amaçla Türkiye’nin odağı insan olan 
ilk teknoloji koleji Tink’i kurdum.

anda tüm Türkiye’de uygulamak 
benim için zordu; ama böyle bir 
model üzerine çalışıp, kurgulayıp 
örnek bir okulu kurmak, o okulda 
verdiğimiz eğitim ve uygulamasını 
da göstermek suretiyle örnek 
olarak sunmak doğru bir hedef 
olacaktı. Ben de bu düşünceyle 
Tink’i kurdum. Tink için Türkiye’ye 
en uygun en uygun modelin bir nevi 
test edildiği bir model diyebiliriz.

Şimdi yeni bir model daha 
oluşturduk. Bu modelin temelinde 
de nitelikli eğitime erişimde fırsat 
eşitliğini sağlayacak bir modeli 
örneklemek yatıyor. Dijital Kolej 
adı altında oluşturduğumuz bu 
yeni sistemde teknolojiyi, eğitimde 
fırsat eşitliğini sağlayacak, adeta 
“Her evde bir kolej” diyebileceğimiz 
platformda öğrencilerimize 
sunuyoruz. Burada temel 
hedefimiz; öğrencilerin eğitim 
sürecine destek olup aldıkları 
eğitimi, tamamlayıcı bir eğitim 
sisteminin modeli haline getirmek.

Dijital Kolej ile 
hedefimiz; öğrencilerin 
eğitim sürecine destek 
olup aldıkları eğitimi, 
tamamlayıcı bir eğitim 
sisteminin modeli 
haline getirmek
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hazır gençlerin yetiştirildiği bir okul 
olmasını hedefledik. Öte yandan, 
ülkemizin mevzuatını da dikkate 
almak zorundaydık. Bu nedenle 
Tink’te Milli Eğitim Bakanlığının 
Anadolu ortaokulu ve lisesi 
müfredatını uyguluyoruz; ancak bizi 
farklı kılan elbette kendi ürettiğimiz 
eğitim içeriklerimiz.

Merkezinde insan ve teknoloji olan 
Tink eğitim-öğretim sistemimizde, 
öğrencilerimizin kişisel beceri ve 
tercihlerine uygun bireyselleştirilmiş 
eğitim programları, akran öğrenimi, 
proje tabanlı öğrenme ve gerçek 
hayat deneyimi edinme gibi dijital 
çağda eğitimi tanımlayan hususlara 
da yer veriyoruz.

Teknoloji, STEM ve inovasyon 
odaklı eğitim-öğretim imkanı 
sunduğumuz ve kendi 
geliştirdiğimiz özel müfredatı, 
buna uygun eğitim ortamında ve 
teknoloji altyapısı ile özelleştiriyoruz. 
Tink’te öğrencilerimizi Türkiye’nin 
en kapsamlı, vizyoner ve iyi 
networküne sahip olarak 
yetiştirmek için büyük emek sarf 
ediyoruz. Tink, kendi networkünü 
öğrencisiyle paylaşan ve öğrencinin, 

Çağımız artık teknoloji çağı. 
Yapay zeka, dijitalleşme bizi 
hızlıca teknolojiye adapte olmaya 
zorluyor. Buna karşı gelmek ve 
eski modeller üzerinde ısrar etmek 
de doğru bir yaklaşım değil. 
Günümüzde örneklerini görmeye 
başladık ve gelecekte daha da 
yaygınlaşacaklarını biliyoruz. 
Yapay zeka ile pek çok işi bizim 
yapmamıza gerek kalmayacak. 
Ancak bu, robotların hayatın her 
alanında insanın yerini alacağı 
anlamına geliyor dersek de yine 
bir yanılsamaya düşeriz. Bu 
düşünceyle, insan için teknoloji 
odaklı bir gelecek kurgulanması 
gerektiğine inanıyoruz. Burada 
da elbette teknoloji ve insan bir 
arada yer alıyor, birbirinin ikamesi 
olarak değil.

Birçok kolejin 
günümüzde çeşitli 
dijital eğitimler 
verdiğini görüyoruz. 
Tink’in bu kolejlerden 
farkını, yarattığı 
ayrıcalıkları nasıl 
tanımlarsınız?
Eğitimin kalitesini özgün içerik, 
yetkin eğitmenlerden oluşan 
kuvvetli bir akademik kadro, 
ulusal ve uluslararası bağlantılar, 
öğrencilerin kalitesi ve vizyonu 
belirler diye düşünüyorum. O 
nedenle Tink’i kurarken insanın 
merkezde olduğu ve dijital çağa 

seçtiği Tink partneriyle proje 
çalışmalarını deneyimlemesini 
destekleyen bir yapıya sahip. 
Böylelikle öğrencilerimiz, sosyal 
hayatları ve kariyerlerini geliştirirken 
girişimcilik ruhu da kazanıyorlar 
ki bence çağımızın en önemli 
yetkinliği girişimcilik ruhuna 
sahip olabilmek. Sunulmayan 
alternatifleri de görmesi ve hatta 
bu alternatifleri kendilerinin ortaya 
çıkarması... Tink’te akademik 
mükemmeliyetin yanı sıra, 
hayat ve çalışma becerilerinin 
de geliştirilmesine büyük önem 
veriyoruz. Tink eğitim modelimiz, 
düşünce ile eylemi kişiliğinde 
birleştiren çözüm odaklı genç insan 
kavramını karşımıza çıkarıyor. Bu 
anlamda, öğrencilerimize yani Tink 
jenerasyonuna, kâr yerine değer 
yaratmanın önemini vurgulayan 
bir bakış açısı kazandırmayı 
hedefliyoruz. Gençlerimizin 
öğrenimleri sonunda hayata 
tutkuyla bağlanacakları kariyer 
seçimleri yapmalarını destekliyor 
ve kâr yerine değer yaratmanın 
önemini vurguluyoruz.

Tink jenerasyonunun temel 
özellikleri teknoloji okuryazarlığı, 

İnsanlar için 
teknoloji odaklı 
bir gelecek 
kurgulanmalı. 
Burada, teknoloji 
ve insanın birbirinin 
ikamesi olarak 
değil, bir arada yer 
alması gerekiyor
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uygulanıyor. Oysa salgın, tüm 
dünyada bir anda ortaya çıktı ve 
tüm dünyayı hazırlıksız yakaladı. 
Altyapısı güçlü ve içerikleri 
geliştirilmiş olan ülkelerde bu 
sürece uyum daha hızlı olurken, 
altyapısı bizim gibi daha zayıf ve 
içerikleri henüz geliştirilmemiş 
olan ülkelerde bu biraz daha 
zaman aldı. Ama gelinen noktaya 
baktığımızda ben her zaman 
olduğu gibi, önceliği iyi ve doğru 
yapılan işlere vermek istiyorum. 
Pandeminin ilk günlerinde 
salgınla nasıl mücadele edileceği 
konusunda hiç tecrübemiz yokken 
eğitime ara verilip uzaktan eğitime 
geçilmesi çok doğru bir karardı. 
Bunun için de halihazırda mevcut 
olan EBA sisteminin kullanılması 
yine doğruydu. Ama eksik olan şu; 
ülkemizde ne yazık ki halen yeterli 
bir altyapı olduğunu söyleyemem. 
Öte yandan, MEB’in kendi verilerine 
göre, evinde televizyonu olmayan 
1,5 milyon çocuğumuzun EBA 
TV’den yararlanamayacağı da çok 
açık. Yine öğrencilerin yaklaşık 
yüzde 30’unun yani neredeyse 
5 milyonunun bilgisayarı, tableti 
veya cep telefonu yok. Bu da, 
bu öğrencilerimizin EBA’dan 
yararlanamayacağını ortaya 
koyuyor. Elbette EBA destek 
noktaları bu anlamda atılan önemli 
bir adım ama devamı da gelmeli.

inovasyon kültürü ve çok 
kuvvetli networkleri. Böylece 
öğrencilerimizin global değişimin 
ortasında çok önemli bir rol 
oynamaya aday olduklarını 
söyleyebilirim.

Uzaktan eğitim 
sürecinde sizin 
çalışmalarınız nasıl 
oldu? Bu süreçte 
Türkiye genelinde 
uzaktan eğitim 
çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
COVID-19’un ilk vakası 11 Mart’ta 
ilan edildi ve 16 Mart’ta yüz yüze 
eğitime ara verildi. Bir haftalık 
aradan sonra da 23 Mart’ta uzaktan 
eğitime geçildi. Bizde ise tüm 
altyapımız ve eğitim içeriklerimiz 
zaten yüz yüze ve uzaktan eğitim 
sistemine uygun olarak geliştirildiği 
için ve eğitim karma olarak 
halihazırda uygulanıyor olduğundan 
bir sorun yaşamadık. Okulumuz 16 
Mart’ta uzaktan eğitim ile hiç ara 
vermeksizin eğitime devam etti.

Türkiye genelinde ise durum 
bizim gibi değildi. Elbette istisnai 
olsa da hazırlıklı olan okullar 
vardır. Ama genel olarak eğitim 
sistemimiz bu salgına hazırlıksız 
yakalandı diyebiliriz; çünkü her 
ne kadar uzun yıllardır eğitimde 
teknolojik dönüşüm ve inovasyon 
konusunda çalışmalar yapılıyor da 
olsa bu çalışmalar yıllara yayılarak 

Özetle, yapılan çalışmaları 
öğretmenlerimizin, eğitimcilerin 
ve hatta velilerin bu alanda verdiği 
yoğun çabayı ve emeği sonsuz 
bir takdirle karşılıyor hepsine çok 
teşekkür ediyorum. Bundan sonrası 
için öğretmenlerimizin, eğitimcilerin, 
velilerin ve öğrencilerimizin, yoğun 
ve gayretli çabalarında onlara 
yardımcı olmamız gerektiğini, 
çocuklarımızın eğitimi için hep 
birlikte, el ele vermemiz gerektiğini 
düşünüyorum.

Uzaktan eğitim 
çalışmalarının 
sürekliliğini sağlama 
noktasında sizce neler 
yapılabilir? Özellikle 
yeni nesil teknolojilerin 
ülkemizde kullanım 
alanlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Yeni nesil teknolojilerin eğitimde 
kullanımına dair farkındalık 
yönünden aslında COVID-19 
bizim için bir fırsat yarattı. Evet 
bu salgın çok tehlikeli, çok hayati 
ve bilim insanlarının bile henüz 
çözemediği bir şekilde hayatımızın 
ortasına geldi, kuruldu. Ama tam 
da bu noktada salgınla yaşamayı 
öğrenirken bir kenarda oturup 
beklememeliyiz, süreç bize bunu 
da gösterdi. Gelecek dediğimiz şey 
salgın ile bir anda geldi ve teknoloji 

Gelecek, salgın 
ile bir anda geldi 
ve teknoloji ile 
uyumlu bir hayat 
sistemi kurmamız 
gerektiğini gösterdi
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de dünyanın en iyi bilgisayarını 
verseniz bile bu yeterli değil. O 
altyapıyı ve teknolojiyi en doğru 
şekilde kullanma beceri ve 
yetkinliğini de insanınıza vermeniz 
gerekiyor. Burada bir diğer 
önemli boyut da içerik yönüne 
dair çalışmaların acilen hayata 
geçirilmesidir; çünkü yüz yüze 
eğitimin pedagojisi ve içeriği ile 
uzaktan eğitimin pedagojisi ve 
içeriği aynı değil. O nedenle altyapı 
ile dijital yetkinlikler kadar dijital 
içeriklerin ve materyallerin de 
oluşturulması önemli.

Yakın dönemde 
Tink gibi yeni ve 
farklı oluşumlara 
dair planlarınız var 
mı? Pandemi süreci 
hedeflerinizde neleri 
değiştirdi?
Bu süreç bize gösterdi ki Tink’i 
kurarken çok doğru tespitler 
yapmış ve kendimize çok doğru 
hedefler koymuşuz. Ama elbette 
hep savunduğum dönüşümden de 
asla uzak kalmamalıyız. Pandemi 
dönemi bu anlamda, bir eğitim 
gönüllüsü olarak hedeflerimi 
değiştirmedi. Aksine pandemi, 
‘Bu süreçte eğitime dair imkan ve 
olanakları nasıl daha geliştirebilirim, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
nitelikli eğitime erişimleri için nasıl 
çalışmalar yapabilirim?’ şeklinde 
düşünmeye sevk etti.

Biz salgın sürecinde Tink’in eğitim 
içeriklerini geçtiğimiz dönem 
boyunca tüm Türkiye ile ücretsiz 
paylaştık. Öğrencimiz olmayan bin 
789 çocuğumuz Tink’in eğitiminden 
ücretsiz yararlandı. Şimdi ise yeni 
bir çevrimiçi platform kurduk. 
Her ne kadar mevcut eksiklikler 
nedeniyle eğitimde eşitlik yönünden 
yaşanan sorunlar bu dönemde 
derinleşmiş olsa da, donanımsal ve 
altyapısal sorunlar çözüldüğünde 
uzaktan eğitimin ve eğitimde 
teknolojik imkanların kullanılmasının 

ile uyumlu bir hayat sistemi 
kurmamız gerektiğini bize anlattı. 
Bunda şunu kastediyorum; salgının 
ilk günlerinde tüm dünya olarak 
evimize kapandık ama hepimiz 
evde otururken üretim, planlama 
yani çalışma devam etmeliydi ki 
hayatta kalalım. Eğitim de devam 
etmeliydi ki çocuklarımız ve 
gençlerimizin geleceğinde kayıplar 
yaşanmasın. Tam da bu noktada 
teknoloji imdadımıza yetişti. 
Ofis işleri çevrimiçi yürütülmeye 
başlandı, toplantılar uzaktan yapıldı, 
eğitim de uzaktan yapılmaya 
başlandı. Yani salgın bize gösterdi 
ki hayatımızın devamı için teknoloji 
bizim için kolaylaştırıcı bir etkiye 
sahip. O halde bunu görmeliyiz ve 
buna uyum sağlamalıyız.

Eğitim yönünden baktığımızda, 
uzaktan eğitimin altyapısını 
geliştirmeye yönelik çalışma 
yapılmasının elzem olduğunu bu 
süreç bize gösterdi. Aynı zamanda 
eğitime erişimde fırsat eşitliğini 
sağlayacak tedbirlerin alınması 
gerekiyor. Her öğrencimizin uzaktan 
eğitime erişimini sağlamak üzere 
çalışmalar yapmalı, bunun için 
kaynak ayırmalıyız. Bunlar, altyapı 
ve teknolojik aletler yönünden 
yapılması gerekenler. Bir de 
bu teknolojinin verimli olarak 
kullanılmasını sağlamak gerekiyor. 
Bu noktada da önemli olan, herkese 
dijital okuryazarlık yetkinliklerini 
kazandırabilmek. Yani altyapınızı 
mükemmel oluştursanız, herkese 

fırsat eşitliğini sağlayacak bir araç 
olduğuna yürekten inanıyorum.

COVID-19 nedeniyle yüz yüze 
eğitime ara verdiğimiz bu günlerde 
çocuklarımızın eğitim öğretiminin 
sekteye uğramaması için onlara 
destek olmak amacıyla, Dijital 
Kolej adı altında kurduğumuz 
bu platformda; eğitime uzaktan 
devam eden 2. sınıftan 12. 
sınıfa kadar öğrenciler için özel 
hazırlanmış takviye programımız 
ile uzaktan eğitim konusunda 
uzman öğretmenlerimiz, öğrenmeyi 
kolaylaştıran bir sınıf ortamı 
yaratarak öğrencilerin çalışmalarını 
izleyerek onlara yol gösteriyor.

Dijital Kolej, yüz yüze eğitime ara 
verdiğimiz pandemi süresince, 
öğrencilerin kazanım eksikliklerini 
hafta içi paketinde çevrimiçi günlük 
iki ders ile tamamlıyor. Üç farklı 
program seçeneği kapsamında da 
haftada beş gün uzaktan ancak 
canlı sınıf ortamında eğitim veriyor. 
Hafta sonu paketinde ise cumartesi 
günleri dört canlı ders ile özel ders 
ihtiyacını gideriyor. Böylece herkesin 
evinde kolej eğitimini almasını 
mümkün kılıyoruz.

Bu salgın sürecinde pek çok alanda 
başta kendimizi, ihtiyaçlarımızı 
ve isteklerimizi sorguladığımız 
süreçlerden geçiyoruz. O halde, 
bu süreçte bir de hepimizin 
ortak konusu ve önceliği olan 
çocuklarımız, gençlerimiz için ne 
istiyoruz, neler hayal ediyoruz ve 
neler yapmak istiyoruz diye de 
düşünmenin zamanıdır. Ben bir 
eğitim gönüllüsü olarak bu amaçla, 
bugüne kadar Tink ve Dijital Kolej 
ile başlattığım Türkiye’ye en uygun 
olan eğitim modelini kurgulama, 
deneme ve yaygınlaştırma hedefimi 
gerçekleştirmek için kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğim.

Uzaktan eğitim 
altyapısını 
geliştirmenin yanı 
sıra, dijital yetkinlikler 
ile dijital içerikler 
ve materyallerin de 
oluşturulması önemli



KASIM 2020 - İŞTE TEKNOLOJİANALİZ31 

Araştırmalara göre, işletmeler 
blockchain çözümlerini çok çabuk 
benimsedikleri için 2023 yılına 
kadar küresel blockchain pazarı, 
20 milyar dolardan fazla değere 
ulaşacak. Öyle ki dünya çapında 
en önde gelen ve etkili şirketlerin 
hepsi dikkatlerini blockchain’e 
çevirdi. Apple, Microsoft, Google, 
Amazon ve Facebook gibi teknoloji 
devleri bu güçlü teknolojiye 
milyarlarca dolar yatırım yapıyor. 
Ayrıca devletler, özel işletmeler 
ve bankalar tarafından yapılan ve 
giderek büyüyen yatırımlarla da 
blockchain ekosisteminin, yaklaşık 
100 milyar dolar ile 20 yıl içinde, 
büyük veri endüstrisinin yüzde 
20’si kadar değerli olacağı öne 
sürülüyor. Blockchain içerisindeki 
büyük verinin ise önümüzdeki 
yıllarda işletmelerin çalışma şeklini 
yeniden tanımlaması bekleniyor. 

Şirketler neden 
blockchain çözümlerini 
entegre ediyor?
Firmaların blockchain çözümlerini 
entegre etmelerindeki en 
önemli unsur, merkezi bir otorite 
ihtiyacını ortadan kaldırarak 
operasyonel maliyetleri 
düşürmesidir. Aracıları ortadan 
kaldırmak; maliyetleri ve 
temas noktalarını azaltma, 
şirket verimliliği ve büyümenin 
artırılması bakımından iş için 
çok önemlidir. Liderlere oldukça 
cazip gelen blockchain’in 2025 
yılına kadar şirketlere 100 ila 150 
milyar dolardan fazla tasarruf 
sağlayacağı tahmin ediliyor. 

Blockchain teknolojisi verimlilik 
ve güvenliğe ek olarak, işlemlerin 
günler yerine saniyeler içinde 

tamamlanmasına ve işlem hızını 
artırmaya da olanak tanıyor. Bu 
çeviklik de personel, destek, 
operasyonlar, BT, veri ihlalleri ve 
çok daha fazlasının maliyetlerini 
azaltmaya yarıyor.

Aynı madalyonun iki yüzü olan 
teknolojilerden blockchain, verileri 
doğrulamaya odaklanırken büyük 
veri, birden çok kaynaktan benzersiz 
bir hızda gelen veriler olarak 
kategorize ediliyor. Blockchain veri 
yönetimini değiştirirken, büyük veri 
ise işlemlerin doğasını değiştiriyor. 
Peki blockchain ve büyük veri 
kombinasyonu işletmeler için ne 
anlam ifade ediyor?

Blockchain, bağlantılı zincirleri 
aracılığıyla, verilerin kaynağını 
tespit ederek kesintisiz veri 
bütünlüğü ve denetim izlerinin 

Blockchain ve büyük 
veri kombinasyonuyla
işin potansiyelini keşfetme zamanı
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tedarik zinciri sürecindeki farklı 
konumları ve aşamaları boyunca 
doğru bir şekilde izlenebiliyor.

Sağlık hizmetlerinde 
blockchain
Blockchain, hastanın tıbbi 
kayıtlarını saklamak için şeffaf 
bir mekanizma sağlayarak sağlık 
sektörüne de yardımcı oluyor. Tıp 
pratisyenleri, tedarik zincirinin her 
aşamasında ilaçları etiketleme 
ve izlemenin yanı sıra, hastanın 
tıbbi geçmişi hakkında daha iyi 
fikirler edinebiliyor. Bu esneklik, 
doğru ilaç kullanımına da destek 
sağlıyor. Blockchain ayrıca 
kullanıcıların kendi kayıtlarına 
erişim izni vererek hastaların blok 
zincirinde depolanan verilerini 
kontrol etmelerine imkan veriyor.

Noterlerde blockchain
Noterlik, doğası gereği güven 
ve veri gerçekliğini içerir. 
Blockchain’in yokluğunda, veri 
kayıtları değiştirilebilir veya 
aldatıcı eylemlere maruz kalabilir. 
Blockchain’deki gelişmeler, resmi 
onay prosedürünün değerini 
artırmanın yanı sıra, anlaşmaların 
yapıldığı andan itibaren büyük veri 
kayıtlarının varlığını ispatlamaya 
da yardımcı oluyor.

yolunu açıyor. Üstelik blok 
zincirine kaydedilen veriler, 
zorlu doğrulama süreçlerinden 
geçmesi gerektiği için veri güveni 
de sağlıyor. Blockchain tabanlı 
bir büyük veri sistemi, farklı veri 
silolarından oluşan ağdan ortaya 
çıkan risk faktörlerinde katlanarak 
sağlayıcıların, kayıtları diğer 
alanlarla paylaşmasına olanak 
tanıyor. Blockchain teknolojisi 
ayrıca işlemleri doğrulayan 
fikir birliği algoritmalarını 
kullandığından, tek bir veri birimi 
tüm ağ için herhangi bir tehdit 
oluşturmuyor. Bu, büyük verileri 
siber suçlulara karşı güvenli hale 
getirerek verileri ihlal etmeyi ve 
değiştirmeyi zorlaştırıyor.

Tedarik zinciri 
yönetiminde 
blockchain
Tedarik zinciri üretim ağı, bir 
işletme ve sağlayıcıları arasında 
oluşturulmuş bir yapıdır. 
Blockchain, eşsiz dijitalleştirme 
avantajları sunarak envanter ağı 
sorunları için uygun bir çözüm 
garanti ediyor. Üstelik tüketicilerin, 
satın alınan malların gerçekliğini 
blockchain destekli bir tedarik 
zinciri aracılığıyla doğrulamasına 
yardımcı oluyor. Ürünler ayrıca, bir 

Gıda güvenliğinde 
blockchain
Gıdalar için tedarik zinciri, çok 
sayıda süreci ve kişisel unsurları 
içeren bir karmaşadır. Gıda 
yolculuğunda şeffaflık yoktur 
ve bu da yiyeceklerin bozulma 
olasılığının artmasına neden 
olabilir. Yiyeceklerin hareketi 
genellikle kağıt tabanlı olduğu 
için hatalı veri yakalama ihtimalini 
doğurabilir ki bu da maliyetli 
aksamalara neden olur.

Blockchain teknolojisi, belirli 
bir gıda ürününün geçmişinin, 
konumunun ve durumunun hızlı ve 
kolay bir şekilde doğrulanmasını 
sağlıyor. Kullanıcılar; nakliye 
detayları, seri numaraları, 
depolama sıcaklıkları, son 
kullanma tarihleri, fabrika ve 
blok zincirine dijital olarak 
kaydedilebilen işleme verileri gibi 
ürün ayrıntılarına erişebiliyor.

Blockchain ve büyük verinin 
birleşimi birçok ilginç fırsat 
sunuyor. Buradaki potansiyel ise 
işletmeler tarafından yakalanan 
ve doğrulanan blok zincirindeki 
verilerin, önümüzdeki yıllarda 
şirketler için çok önemli olacağı 
anlamına geliyor. Burada, 
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aynı bilgilere erişmesini 
sağlıyorlar.

Veri kaybı tarihe 
karışıyor
Geçtiğimiz iki ila üç yılda, büyük 
şirketlerin çok sayıda veri ihlaline 
şahit olduk. Facebook gibi multi 
milyar dolarlık şirketler bile 
verilerini güvence altına alamadı. 
Tam da bu noktada, büyük veriye 
uygulanan blockchain, verilerin 
kaybolma ya da değiştirilme 
olasılığını minimize ediyor. 
Merkezi bir yapıya sahip olmayan 
blockchain, birçok veri sızıntısının 
ana nedenlerinden biri olan DDoS 
saldırısı gibi yaygın tehditlerden 
verileri koruyabiliyor.

Blockchain’in saldırıları 
tamamen engellediğini 
söylemek şu an için erken 
ancak; bir blok zincirine 
saldırmak için oldukça sabırlı ve 
çokça zamana sahip olunması 
gerekiyor. Ayrıca, verileri özel bir 
blok zincirinden çıkarmak için iki 
ila üçüncü taraf yetkisine ihtiyaç 
duyuluyor. Kısaca, verilerdeki 
herhangi bir şeyi değiştirmek 
için önce yeni verilerin bilgilerini 
tüm paydaşlara sağlamak 
gerekiyor. Sonuç olarak, bir 
veya iki paydaş zarar görse 
bile, tamamının hacklenmesi 

blockchain’in büyük veri 
sektörünü nasıl dönüştürdüğünü 
de irdelemek gerekiyor:

Veriler güvende!
Blockchain, bulut tabanlı bir 
sistemde büyük miktarda veriyi 
depolamanın etkili bir yoludur. 
Ayrıca blockchain’in merkezi 
olmayan uygulaması, verilerin 
güvenilirliğini bozmadan birçok 
kişiye erişim imkanı sağlar.

Bir bilgisayar korsanının tek veri 
bloğunu değiştirmesi için, zincirde 
bulunan her bir bloğun verilerini de 
değiştirmesi gerekir; çünkü her blok 
önceki bloğun özetini içerir. Sonuç 
olarak, bu işlem oldukça yorucudur 
ve çok zaman alır. Dolayısıyla 
blockchain, verileri manipülasyona 
karşı korumalı hale getirir.

Blockchain, blok zincirinin 
dijitalleştirilmiş bilgileri 
desteklemesini sağlayan 
bitcoin ve Ethereum sayesinde 
büyük verilerle çalışabiliyor. 
Büyük veri bilimcileri, verilerinin 
güvenliğinin ve kalitesinin 
bozulmadan kalmasını sağlamak 
için blockchain kullanıyor. 
Örneğin, veri tabanını blok 
zincirine, hastanelere veya sağlık 
hizmetlerine yerleştirerek her 
çalışanın, manipüle edilemeyen 

imkansız oluyor ve blockchain 
bu noktada, büyük verinin veri 
kaybı sorununu çözüyor.

Veri tıkanması, 
blockchain ile 
çözülüyor
Hem merkezi hem de merkezi 
olmayan veri sistemleri, 
kapasite ve veri aktarım hızları 
açısından kendi sınırlamalarına 
sahiptir. Küçük miktarlardaki 
veriyle bile meydana gelebilen 
veri tıkanması ise büyük veri 
durumunda daha da kötü bir hal 
alabiliyor. 

Veri işlemlerini kolaylaştıran 
blockchain ilk olarak, çevrimiçi 
işletmelere milyonlarca dolarlık 
işlem sağlamak için izlenebilirlik 
sunmak üzere tasarlandı. 
Buradaki işlem hızı sayesinde 
örneğin, bitcoin kullanımı halen 
devam edebiliyor.

Blockchain, kuruluşların faaliyet 
gösterdiği pazarlarda daha fazla 
şeffaflık ve güveni öne çıkararak, 
dijital dönüşümü benimseyen 
şirketlerin yardımına koşuyor. 
Büyük veri ile senkronize 
çalıştırıldığında ise blockchain, 
yeni nesil teknolojilerin 
birleştirilmesi için dinamik bir 
ortam yaratıyor.
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İçinde bulunduğumuz süreç her 
ne kadar endişe verici olsa da 
köklü bir değişim için bazı fırsatlar 
da sağlıyor. Özellikle, müşterilerin 
ihtiyaçlarını ve fırsat alanlarını 
belirlemede finansal hizmetlerin 
bir dönüm noktasında olduğunu 
ve ödeme işlemlerinde dijital 
bir değişimin yaşandığını bu 
kapsamda söylemek mümkün.

Finans hizmetlerini iyileştirmek 
için teknolojiden yararlanan 
Fintech endüstrisi, geleneksel 
finansal hizmetlerle rekabet 
ederek müşterilerin hayatlarını 
kolaylaştırmayı hedefliyor. 
Çözümlerini dijital ortamlarda 
sunan Fintech’ler, kullanıcılarının 
hayatına kolaylık ve hız katarak 

süreçleri pratikleştiriyor. Şube 
gibi fiziksel ortamlar için yatırım 
ihtiyacı duymayan sektör, 
geleneksel finansal hizmetlere 
göre fiyat avantajıyla da ön 
plana çıkıyor. Fintech’lerin aynı 
zamanda konumdan bağımsız 
hizmet sunabilmesi, hizmetlerin 
çeşitliliğini de artırıyor. Sektörün 
en çarpıcı noktası ise kullanıcılara 
kişiselleştirilmiş bir deneyim 
sunması. Sahip oldukları teknolojik 
imkanlar sayesinde Fintech’ler, 
çeşitli kanallar aracılığıyla 
müşterileri hakkında daha fazla 
bilgi topluyor ve bu bilgileri etkili 
bir şekilde kullanıyor. Fintech 
kuruluşları böylelikle müşterilerine 
daha kişiselleştirilmiş hizmetler 
sunabiliyor.

Giderek büyüyen sektörle beraber 
Fintech şirketleri, iş sürekliliği için 
daha önce görülmemiş şekillerde 
süreçleri yeniden düşünüyor 
ve tasarlıyor. Daha otomatik 
bankacılık, finansal hizmetler 
ve sigorta artık daha akıllı 
çözümler gerektiriyor. Müşteri 
yolculuğunun bütününü kapsayan 
dijital çözümlerle; yeni pazarlara 
ulaşmak, daha fazla müşteri 
çekmek, daha yüksek memnuniyet 
ve elde tutma sağlamak giderek 
kolaylaşıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle, 
tüketiciler de artık daha rahat ve 
güvenli bir bankacılık yöntemi 
talep ediyor. Fiziksel bankacılığın 
kullanımı giderek azalırken 

“anlara dayalı” müşteri deneyimi
Fintech devriminin yeni odağı: 
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analizi ile tüm sektörler arasında 
dördüncü sırada yer aldığı ortaya 
çıktı. Buna ek olarak, Ponemon 
ve IBM 2020 Veri İhlali Maliyet 
Raporu’na göre, bu finansal 
kuruluşlar aynı zamanda ihlal 
başına 5,85 milyon dolar ile 
en yüksek ortalama maliyetine 
maruz kalıyor. Bu rakam, 
tüm endüstrilerdeki küresel 
ortalamadan yaklaşık 2 milyon 
dolar daha yüksek. Etkili olmayan 
kimlik doğrulama kontrolleri, 
kullanıcılar için istenmeyen 
durumlar ve müşteri deneyimlerini 
(CX) önceliklendirmeye çalışan 
dijital dönüşüm projeleri için 
sorun yaratabiliyor. Örneğin, bir 
bankacılılık sitesi müşterilerinin 
büyük/küçük harfe duyarlı 
şifrelerini girmelerini, SMS 
almalarını ve her giriş 
yaptıklarında güvenlik sorularına 
cevap vermelerini talep ederse, 
hesap sahiplerinin sabrını 
yitirmesini ve rakibini tercih 
etmesini muhtemel kılabilir. Bu 
nedenle, finans kuruluşlarının 
mevcut kimlik doğrulama 
uygulamalarını, hem güvenliği 
artıran hem de müşteri deneyimi 
sunan davranışsal biyometriye 
dayalı yaklaşımla değiştirmesi 
kritik önem taşıyor.

sistemlerin, süreçlerin ve 
hizmetlerin dijitalleşmesi hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Geleneksel 
modelleri zaten aşındırmaya 
başlayan Fintech ile birlikte 
COVID-19, bu değişimi daha da 
ivmelendiriyor.

COVID-19 sırasında ve yeni 
normalde hizmet sağlayıcıları, 
fiziksel dünyanın dijital bir 
dünyayla değiştirildiği gerçeğine 
uyum sağlamak; ne çalışanların 
ne de tüketicilerin ofislere veya 
banka şubelerine gitmediği bir 
dönemde, nasıl olağanüstü bir 
hizmet sunabileceklerini hızlıca 
belirlemek zorunda kaldı. Bu 
nedenle, mobil ve çevrimiçi 
bankacılık platformları son altı ayda 
giderek daha önemli hale geldi. 

Sektörün salgın sonrası 
için yeni siber güvenlik 
kılavuzuna ihtiyacı var 
Dijitalleşme, özellikle Fintech 
sektöründe her ne kadar birçok 
fırsat ve kolaylığı barındırsa da 
üst düzey güvenlik önlemleri ve 
saldırı risklerini de beraberinde 
getiriyor. Verizon tarafından 
hazırlanan bir raporda finans 
sektörünün, 32 binden fazla 
güvenlik olayı ve 3 bin 950 ihlal 

Sahiplik veya bilgiye dayalı 
kontrollerin aksine davranışsal 
biyometri teknolojisi; her bireyin 
akıllı telefonunu nasıl tuttuğunu, 
klavyeyi nasıl kullandığını, 
faresiyle veya dokunmatik 
ekranda nasıl hareket ettiğini 
sürekli olarak profilleme süreci 
aracılığıyla, güvenlik ekiplerinin 
gerçek kullanıcıları doğrulamasını 
sağlamak için bu gibi kişiye özel 
özelliklerden yararlanıyor. Bu 
teknoloji ile Fintech’ler, müşteri 
deneyimini ve dijital dönüşüm 
fırsatını kesin doğruluk elde 
ederek güvenli ve tüketici katılımı 
ile sağlayabiliyor. Özetle, Fintech 
şirketleri; sistemlerini, verilerini 
ve en önemlisi bunlara erişimi 
güvence altına almak veya işlerini 
ve müşteri güvenini riske atmamak 
için her zamankinden daha iyi 
yöntemlere ihtiyaç duyuyor. 

Fintech’in başarısı, 
birlikte çalışabilirlik ve 
bulut bilişimle mümkün
COVID-19, teknoloji kullanımı 
söz konusu olduğunda birçok 
şirketi zorladı ve Fintech devrimini 
yeniden canlandırdı. Teknik açıdan 
kimlik doğrulama, alternatif kredi 
puanlama, AI destekli sohbet 
robotları, öneri algoritmaları ve 
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geliştirme, tedarik etme, test etme 
ve uygulama için harcanan zamanı 
en aza indirmek.
• Sahip olduğundan daha geniş 
teknolojilere erişim kazanmak.

Fintech’lerin modern bankacılık 
ortamında rekabet etme 
çevikliği kazanması için bulut 
bilişim yatırımlarını göz önünde 
bulundurması gerekiyor.

Kişiselleştirilmiş 
bankacılık ile “anlara 
dayalı” müşteri 
deneyimi
COVID-19 sonrası için müşteri 
odaklı olmak artık yeterli değil. 
Sektör, dönüşümü ve edinimi 
artırıp veriye dayalı stratejilere 
daha da fazla vurgu yapmak 
zorunda; çünkü günümüz 
tüketicilerinin sürekli hareket 
halinde ve marka etkileşimlerinin 
hem karmaşık hem de duygusal 
olduğu “ben ve şimdi” dünyasında 
yaşıyoruz. 

Fintech’ler, her bireysel tüketici 
için hiper kişiselleştirilmiş 
müşteri deneyimleri oluşturmak 
adına müşteri varlıklarını daha 
derinlemesine inceleyerek 
davranışsal verilerden gerçek 
zamanlı olarak yararlanıyor. 
Böylelikle müşterilerini değerli 
hissettirerek sadakat sağlıyor, 

yeni nesil temel bankacılık gibi niş 
problemleri çözmeye odaklanan 
Fintech’lerin, yeni teknolojileri 
benimseme ve barındırma şekli 
de bu devrimi ilerletmeleri için 
oldukça önemli. Fintech’in başarılı 
olması için de birlikte çalışabilirlik 
ve bulut bilişim ön plana çıkıyor. 
Bulutu benimseyen finans 
kuruluşları, benzeri görülmemiş 
bir çeviklik elde ediyor.

Bulut bilişim, finans kurumlarının 
ölçeği veya organizasyonu ne 
olursa olsun, gelişen tüketici 
ve operasyonel gereksinimlere 
hızla uyum sağlanmasına olanak 
tanıyor. Bulutu benimseyen 
Fintech’ler benzersiz bir çeviklik 
kazanıyor:

• İnovasyonun karmaşıklığını 
azaltmak için merkezi sistemleri 
ve araçları kullanmak.
• İnovasyonu hızlandırmak 
için daha erişilebilir, esnek ve 
uygun maliyetli kaynaklardan 
yararlanmak.
• Güncellemeleri daha sık 
etkinleştirmek için yazılım 
kurulumları gibi görevlerin manuel 
olarak tamamlanması ihtiyacını 
ortadan kaldırmak.
• Yeni ürünler, hizmetler veya 
işlevler ile ortaklıklar için daha 
açık bir ekosistem oluşturmak.
• Pazara giriş hızını artırmada 

rakipleriyle arasına fark açıyor ve 
önemli gelir artışı sağlıyor.

Fintech’lerin başarı sağlaması 
için müşterileriyle gerçek birebir 
ilişkiler kurması, pazarlama, 
marka ve ürün tekliflerini 
kanallar arasında uyumlu hale 
getirerek yeniden tasarlaması 
gerekiyor. En yüksek veri ayrıntı 
düzeyine, sistemler arasında 
sorunsuz entegrasyona, makine 
öğrenimi ve doğal dil işleme gibi 
en son yeniliğe erişime sahip 
bankalar, bireysel davranışı 
tahmin edebilecek ve küresel 
analisti yaratmak için hiper 
kişiselleştirmeyi tetikleyebilecek. 
Analist firması Forrester, bu eylemi 
“anlara dayalı pazarlama” olarak 
adlandırıyor. Bu kişiselleştirilmiş 
müşteri anlarını yaratmak, 
müşteriler için anında değer ve 
dolayısıyla işletmeler için daha 
büyük bir getiri sağlıyor.

Günümüzde insanlar kritik finansal 
hizmetlere de dijital olarak 
erişebilmek istiyor. Yeni bir ürünü 
almaktan hesaplarını yönetmeye 
ve tavsiye almaya kadar hepsini 
evinden gerçekleştirebilmeyi talep 
ediyor. Ancak bu ve daha fazlasını 
yaparken sürecin olabildiğince 
hızlı, zahmetsiz ve kişiselleştirilmiş 
olması gerekiyor.
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başlaması ile birlikte bankacılık 
sektöründe dijitalleşmenin ne 
kadar önemi olduğu da anlaşıldı. 
Artık tüketici alışkanlıkları ve 
talepleri doğal olarak değişim 
gösteriyor. Fintech’lerin de 
yıllardan bu yana gerçekleştirdiği 
yeniliklerin hayatımızı ne kadar 
kolaylaştırdığı görülüyor. Mobil 
bankacılık ve internet şube 
mantığı, tüketicilerin hayatının bir 
parçası haline geldi. Bu da yılların 
bilgi ve birikiminin ne kadar doğru 
kullanıldığını gösteriyor.

“Güvenlik, altyapı ve 
mobil hizmet yatırımları 
artacak”
Yatırımlar her ne kadar yavaşlamış 
olsa da yaşanılan kriz, normalin 
ötesinde dünyayı etkisi altına 
alan, üretim ve tedarik noktasında 
ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreç. 
Pandemi kısa zamanda bitecek gibi 
görünmüyor ve başka versiyonları 
ile yenilenme ihtimali de yüksek. 
Bu durumda pandemi ile yaşamayı 
öğrenmemiz gerekiyor.

Artık uzaktan çalışma, online 
toplantılar, mobil çözümler 
hayatımızın bir parçası oldu. 
Yatırım noktasında güvenlik, 
altyapısal yenilikler ve yeni mobil 
hizmetlerin artacağını öngörüyor, 
yapay zekanın da daha fazla 
kullanılacağını düşünüyorum.

“Düşen işlem 
hacimlerine karşı 
yeni senaryolar 
hazırlanmalı”
İncelediğim ve değerlendirdiğim 
birçok araştırma sonucunda 

“Fintech’lerin yıllardır 
geliştirdiği yenilikler, 
bu dönemde hayatımızı 
kolaylaştırdı”
Bütün dünyayı etkileyen sıra dışı 
bir durum ile karşı karşıyayız. Bu 
dönemde piyasalarda bir daralma 
gözlemliyoruz. Ancak BDDK ve 
TCMB öncülüğünde açıklanan 
birçok destek paketi ile hem 
finans sektörü için hem de tüketici 
bazlı çalışmalar yapıldı ve krizin 
etkileri bir nebze de olsa azaltıldı.

Finans sektörü dijital süreçleri en 
iyi kullanan ve dijital ihtiyaçları 
en iyi karşılayan sektör ve 
Fintech’lerin teknolojik anlamda 
ne kadar iyi durumda olduğu da 
aşikâr. Bu bağlamda, pandemi 
döneminde başarılı bir sınavdan 
geçtiğimizi söyleyebilirim. 
BDDK’nın öncülüğünde, Finans 
sektörü doğru bir disiplin 
ile minimum problemlerle 
karşılaşarak başarılı oldu.

Ülkemizde faaliyet gösteren finans 
kurumları dünyada söz sahibi ve 
yenilikçilik anlamında hatırı sayılır 
bir konuma sahip. Pandeminin 

gözlemlediğim ortak kanıyı üç 
temel ana başlıkta toplayabiliriz. 
İlk olarak, operasyonel etkilerin 
olacağı kesin görünüyor. Artık 
acil durum ve kriz yönetimi 
operasyonlarına tüm paydaşlar 
dahil edilerek yeniden organize 
etmek zorunlu olacak, iş sürekliliği 
ve bilgi güvenliği konularında yeni 
tedbirler alınacak.

Bir diğer konu, kurumların 
gelir kaybı yaşaması ve bunun 
paralelinde piyasalarda 
düşen güven ortamının tekrar 
sağlanması. Düşen işlem 
hacimlerinin azalması nedeniyle 
yaşanacak gelir kayıplarının, tekrar 
pandemi öncesine gelmesinin 
zaman alacağını tahmin ediyorum. 
Bu noktada finans kurumları 
yeni senaryolar ile hazırlıklar 
yapacaktır. Diğer taraftan, kredi 
risklerinin artması ve fonlama 
maliyetlerini de unutmamak 
gerekir. Yerli veya yabancı finans 
kurumlarının risk algıları ve yatırım 
araçlarındaki tercih değişikliği, 
fonlama ve maliyetleri etkileyecek. 
Kurumlar, bu süreçte yeni bir 
yol haritası belirleyerek gerekli 
aksiyonları almalı.

Son olarak, tüketici davranış 
alışkanlıkları ve ihtiyaçları, 
harcamaları ve harcama kalemleri 
ile alternatif kanallara yönelim 
bu süreçte doğal olarak değişti. 
Bu noktada finansal kurumların 
müşterilerine sunacağı farklı 
servisler, ürün gamındaki çeşitlilik 
ve özel imkanlar belirleyici olacak.

Dijital süreçleri en iyi kullanan ve dijital ihtiyaçları en iyi karşılayan finans 
sektörü, pandemi sürecinde özellikle temas ve sosyal mesafe noktasında 
müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretti. Yıllardır Fintech’lere yapılan 
yatırımların meyvesi bu dönemde fazlasıyla alındı. Öte yandan, zorunlu olarak 
değişen operasyon yapıları, iş sürekliliği noktasında finans kurumlarının yeni 
planlamalar yapmasını zorunlu kıldı. Bank Mellat Bilgi Teknolojileri Müdürü 
Ferhat Kaysı, finans kurumlarının yatırım alanları ve gelecek dönemde 
sektörün alması gereken aksiyonlara dair kilit noktalar paylaştı…
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Bakış açısına göre ayarlanabilen kılıf ile iPad Pro tıpkı 
iMac gibi kullanılabiliyor

Taşınabilir yazıcı+tarayıcı VIA ile fiziksel ve dijital 
dünyalar artık daha da yakın

Yerleşik standı ile MOFT Float, vücudun sağlıklı duruşunu düz bir şekil-
de korumasına izin vermek için iPad Pro’yu 8 cm’ye kadar yükseltiyor. 
Özel çift menteşeli tasarım, iPad Pro’nun kullanıcılara uyum sağlaması 
için 130 derecelik bir ekran dönüşüne de olanak tanıyor. Dikey olarak da 
kullanılabilen MOFT Float, tableti nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak 
üç kullanım modu ile birlikte geliyor. Kendi katlanabilir klavyesi ve Apple 
Pen kutusu dahil olmak üzere birtakım eklentilere sahip olan MOFT Float, 
iPad’in manyetik kablosuz şarj kenarına da yerleşiyor. Aksesuar olarak ge-
len katlanır klavye; rahat dokunsal tuşlar, dokunmatik yüzey, kesintisiz 80 
saatten fazla dayanan pil ve Bluetooth bağlantısı ile çok daha iyi işlevsellik 
sunuyor. iPad’iniz için ayarlanabilir yükseklik ve sınırsız açı sağlayan taşı-
nabilir, hafif, ince stand ergonomik bir mobil çalışma deneyimi sağlıyor.

Pek çok rolde kullanılmak üzere özenle tasarlanan VIA, birçok düz yüzeyi 
tarayabiliyor ve yazdırabiliyor. Pürüzsüz ve düz bir baskı sağlamak için bir-
takım kılavuz silindirler içeren bu kompakt ürün ile geniş baskı teknolojisi 
sayesinde, tek kaydırmada baskı işlemi yapmak oldukça pratik. VIA ile, 
nerede olursanız olun neredeyse tüm düz yüzeyleri yazdırabilir ve tara-
yabilirsiniz. VIA’yı telefonlarınıza Bluetooth ile eşleştirebilir ve hareket ha-
lindeyken dijital taramaları da kaydedebilirsiniz. Bu cihaz aynı zamanda, 
hem siyah beyaz hem de tam renkli baskı için bağımsız bir CMYK kartu-
şuyla birlikte geliyor. Tasarımcılar, verimli bir kullanıcı deneyimi için VIA’ya 
geniş bir dokunmatik ekran da entegre etti. VIA, kullanışlı bir arayüzün 
yanı sıra, yazdırmaya başlamadan önceki son çalışmayı ekranda göste-
riyor ve baskı israfını da önlüyor. Kitap benzeri forma sahip şık ve akıcı 
tasarımlı bu el tipi yazıcı+tarayıcıyı yanınızda taşımak çok kolay ve rahat!

Kablosuz şarj teknolojisi, yeni tanıtılan akıllı telefonlarda giderek yaygın-
laşmaya başladı. Intouch Cube kablosuz taşınabilir şarj cihazı ise hem 
kablolu hem de akıllı şarj özelliğiyle oldukça kapsayıcı bir şarj istasyonu. 
Akıllı telefon, tablet ve uyumlu bilgisayarlarda maksimum amper gücü 
sağlayan Intouch Cube, üzerindeki USB-A (QC 3.0) portu ve 18 W PD 
teknolojisi ile Mac ürünlerini dahi şarj edebiliyor. Qi teknolojili cihazları-
nızı 10.000 mAh kapasiteli powerbank’in üzerine yerleştirerek kablosuz 
şarj imkânından da yararlanabilirsiniz. %100 dolum seviyesine ulaştığında 
akıllı koruma sistemi sayesinde akımı durduran bu istasyon, aynı anda 
üç farklı cihazı şarj edebiliyor. Cihazın üzerinde bulunan bilgilendirme 
LED’leriyle powerbank’in doluluk oranını da kolaylıkla tespit edebilirsiniz. 
Intouch Cube kablosuz taşınabilir şarj cihazını ergonomik ve hafif yapısıy-
la dilediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Ergonomik ve güvenli yapısı ile tüm aygıtlarınızı 
kablosuz şarj istasyonunda ultra hızlı şarj edin!



KASIM 2020 - İŞTE TEKNOLOJİTEKNOLIFESTYLE39 

Kenetlenebilir joystick ile otonom araçları kontrol 
etmek daha da keyifli olacak!

Her cihaz için ayrı kablo taşıma sorununa nokta koyan 
evrensel şarj kablosu!

Otonom araçlar ulaşımın geleceği olsa da SAE seviye 5 otomasyonu hala 
uzak bir hayal. Tam otomasyonlu araçların kullanımına kadar da kısmi 
manuel kontrol veya insan müdahalesine ihtiyaç duyulacak. Ancak bu du-
rum, kontrol arayüzünün aynı kalması gerektiği anlamına gelmiyor. Yakın 
geleceğin oldukça gelişmiş otonom araçlarında, direksiyon simidini baş-
ka bir kontrol mekanizmasıyla değiştirmek inovatif bir tasarımla mümkün 
olabilir. Konsept, tasarımcı Lars Welten tarafından BMW için geliştirildi. 
Welten, joystick biçimini oluşturmak için Oculus Rift’in VR denetleyici-
sinden ipuçları alarak BMW’ye özel imza tasarım dilini otonom araçlara 
yerleştiriyor. Ürün, çokgen yüzey özelliklerini zorlu bir ergonomik düzende 
oldukça iyi bir şekilde kalıplıyor. Welten, anodize alüminyum ve polikarbo-
nattan yapılan diğer parçalarla birlikte, zengin tasarımın öne çıkan özelliği 
olarak beton/taş malzeme kullanımını da görselleştiriyor. Deri ve alcanta-
ra malzemeler ise BMW otonom araçlarının lüks iç mekanlarıyla uyumlu 
olan premium hissiyata katkıda bulunuyor.

VOLTA Spark evrensel manyetik şarj kablosu, birinci sınıf askeri malzeme-
ler ve geliştirilmiş özelliklerle tasarlandı. USB-C, Lightning ve Micro USB 
pimleriyle donanmış olan VOLTA Spark; telefon, dizüstü bilgisayar, tablet, 
kablosuz kulaklık, oyun denetleyicileri ve diğer cihazlarla kompakt bir şe-
kilde çalışabiliyor. VOLTA Spark birçok cihazın bağlantı noktalarıyla uyumlu 
olan tek bir kablo ile çoklu manyetik uç kısımlardan oluşuyor. Çoklu uç 
kısımlar, tüm cihazları tek bir kablo aracılığıyla şarj etmeyi mümkün hale 
getiriyor. Bu sayede birbirine karışan kablolar ve çantanızdaki gereksiz 
yükler ortadan kalkıyor. 100 W’a kadar güç sağlayan VOLTA Spark, hızlı 
şarj desteğinin yanı sıra iki cihazı birbirine bağlayarak aralarında güç ak-
tarmaya da izin veren bir OTG güç sağlama özelliğine sahip. Kullanışlı bir 
teknolojiye dayanan bu kablo, örgülü dış kaplaması sayesinde darbelere 
karşı da oldukça dayanıklı.

Akıllı televizyon olmayan televizyonları akıllı televizyonlara dönüştüren çö-
zümler, ister evde ister tatilde hep yanınızda. Android işletim sistemine 
sahip TV+ Ready ile neyi ne zaman izleyeceğinizi siz belirleyin. Kurulum 
ihtiyacı olmayan TV+ Ready’i televizyonun HDMI girişine ve WiFi’ye bağla-
yarak anında kullanmaya başlayabilirsiniz. TV+ Ready ile canlı TV kanalla-
rına, filmlere, dizilere, belgesellere ve binlerce uygulamaya anında ulaşa-
bilirsiniz. Neyi ne zaman izleyeceğinize dair özgürlük sunan TV+ Ready ile 
canlı yayınları, filmleri ve dizileri 24 saate kadar geri alıp tekrar izleyebilir 
ayrıca kaydedebilirsiniz. TV+ kumandasındaki sesli komut özelliğini kul-
lanarak da dilediğiniz işlemi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. TV+ Ready ile 
müzik dinleyebilir, spor programınızı takip edebilir, oyun oynayabilir ve çok 
daha fazlasını yaparak dilediğiniz uygulama dünyasını kendinize göre şe-
killendirebilirsiniz.

Eğlence dünyanızı yanınızda taşıyarak televizyon izleme 
keyfinizi her an her yerden yaşayın
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Nefes alışını tespit edip hücrelerin 
hareketlerine yön veren yeni 
bir 3D baskı teknolojisi ile karşı 
karşıyayız. Bu teknoloji sayesinde 
şeffaf ve gözle görülmeyecek 
kadar küçük teller üretmek 
mümkün hale geliyor. Bu telleri 
kullanarak da başta sağlık olmak 
üzere IoT üzerinde yepyeni 
uygulamaların kapısı aralanıyor.

Cambridge Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar, eklemeli 

üretim olarak bilinen 3D baskı 
teknolojisine yeni bir boyut 
kattılar. Uzmanlar artık saçtan 
1000 kat daha ince bir tel 
üretip buna algılayıcı eklemeyi 
başardılar. 

Tel baskı tekniği geçtiğimiz 
günlerde Science Advances 
dergisinde tanıtıldı ve bilim 
çevrelerinde heyecanla 
karşılandı. Son derece hassas 
olan algılayıcılar sayesinde bu 

teller nefes alışveriş düzenini, 
sesi ve görselleri aynı anda 
yakalayabiliyor.

Mühendislik Fakültesinde doktora 
öğrencisi olan Andy Wang’in 
verdiği bilgilere göre, tel üzerinde 
bulunan algılayıcı o kadar hassas 
ki farklı bir nefes alma ya da 
öksürükte bile değişen vücut 
neminde oluşan değişimleri 
ölçebiliyor. Teller piyasada ticari 
amaçla özellikle tıpta kullanılan 

3D baskı ile elde edilen görünmez teller 

Oldukça hassas olan algılayıcılar sayesinde görünmez teller; nefes alışveriş 
düzenini, sesi ve görselleri aynı anda yakalayabiliyor.

nefes, ses ve biyolojik 
hücreleri tespit ediyor
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geleneksel algılayıcılardan çok 
daha iyi performans gösteriyor. 

Bu yeni teknoloji akıllara 
COVID-19 gibi virallerin tespitini 
de getiriyor. Ancak tel algılayıcılar 
viral parçacıklarını tespit edecek 
şekilde geliştirilmediği için bu 
konuda katkı sunamıyor. Yine 
de hava yoluyla maskelerin 
bile içinden geçip bulaşabilen 
bazı virüsler için bu yeni 
teknoloji, zayıf noktaların ortaya 
çıkarılmasında etkili olabilir. 
Öyle ki, ekibin bu yönde yaptığı 
araştırmalara göre, cerrahi 
maskelerin özellikle öksürükle 
birlikte ön tarafında kaçağa 
neden olduğu gözlemlendi. 

Cambridge Üniversitesi’nde 
proje üzerinde çalışan Doktor 
Yan Yan Shery Huang, “Küçük 
fiber malzemeden yapılan 
algılayıcılar, özellikle gaz gibi 
hacimli akışların tespitinde 

geleneksel film tekniklerine göre 
çok daha hızlı ve kesin sonuç 
veriyor. Araştırmamızda en çok 
zorlandığımız konu ise bu telleri 
cihazlar üzerine baskılamak 
oldu.” diyor.

Huang ve takım arkadaşları 
gümüş ve yarı geçirgen polimer 
malzeme ile 3D olarak yeni nesil 
tel basımını gerçekleştirdiler. Bu 
tekniğe bağlı olarak çekirdek 
kabuk inşa ediliyor. Bu yapı son 
derece yüksek saflıkta olduğu 
için geçirgenliği sağlayabiliyor. 
Çıplak bırakılmayan bu malzeme 
elektrik kablolarındakine benzer 
bir malzeme ile örtülüyor. Bu 
malzemenin çapı ise sadece 
birkaç mikrometre genişliğinde.

Solunum algılayıcılarına ek 
olarak, bu yeni baskı tekniği 
biyolojik olarak uyumlu tellerin 
basılıp biyolojik hücrelerle birlikte 
çalışmasını sağlıyor. Bu sayede 

hücreler elektrik sinyallerini 
organik ve dinamik şekilde adeta 
“hissedebiliyor.” Çıplak gözle 
görülmesi imkansız olan bu teller 
aracılığı ile birbirine bağlanan 
cihazlar havada süzülüyor gibi 
gözüküyor.

Huang, “Geliştirdiğimiz tel 
algılayıcılar çok hafif ve ucuz 
olmakla birlikte küçük ve 
kullanımı kolay bir yapıya sahip. 
Dolayısıyla onları rahatlıkla 
ev ortamında test edip genel 
kullanıma açabilir, farklı çevrelere 
uygun hale getirebiliriz.” diyor.

Araştırma ekibinin bir sonraki 
hedefi; çok işlevli algılayıcılar 
geliştirmek ve bu sayede 
potansiyel olarak solunumla 
ilgili her şeyi mobil sağlık 
izleme ve biyo-makine arayüzlü 
uygulamalarla takip edip kontrol 
edebilmek.



Sürdürülebilirlik konusunda 
Türkiye’de ve dünyada öncü 
şirketler arasında yer alan Turkcell, 
2011 yılından beri düzenli olarak 
yayınladığı Sürdürülebilirlik 
Raporu’nun 7’ncisini kamuoyu 
ile paylaştı. Turkcell, 2019 
Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
farklı başlıklarda gerçekleştirdiği 
sürdürülebilirlik çalışmalarının 
detaylarını aktardı. 2030 yılına 
kadar elektrik ihtiyacının tamamen 
yenilenebilir kaynaklardan 
karşılamayı hedefleyen Turkcell; 
baz istasyonları, veri merkezleri 
ve ofis binalarında çevresel 
etkiyi azaltmaya yönelik 
çözümler geliştirdi ve Ankara 
Veri Merkezi’nin kendi elektriğini 
üretmesini sağlayarak sektörde 
bir ilke imza attı. Karbon ayak izi 
ölçümlemesi de yapan Turkcell, 
2050 yılında ise karbon nötr 
olmayı hedeflediğini açıkladı. 
Raporda Turkcell’in çalışmaları 
üç ana başlık altında ele alındı: 
Teknolojinin gücüyle iklim 

değişikliği ile mücadele, insan 
mutluluğu odaklı erişilebilir 
kapsayıcı hizmetler ve iyi bir 
kurumsal vatandaş olmak. 

Türkiye Etik Ödülü 
üçüncü kez Turkcell’in
Etik ve İtibar Yönetimi yaklaşımı 
da ayrı bir başlıkta ele alındı. 
Kurumların iş ahlakı ve etik 
değerlere bağlılığını değerlendiren 
Etik Değerler Merkezi’nin, Turkcell 
Grup İç Denetim ekibini Türkiye 
Etik Ödülü’ne layık gördüğü 
belirtildi.

‘Sürdürülebilir Endeksli 
Kredi’ çeken ilk 
telekom şirketi
Turkcell, sürdürülebilir finansman 
konusunda da yenilikçi adımlara 
imza attı ve Türkiye’den 
‘Sürdürülebilirlik Endeksli 
Kredi’ çeken ilk telekom şirketi 
oldu. Böylece çevreye karşı 
sorumluluklar yerine getirilirken 

finansman maliyetlerinin düşmesi 
mümkün olacak.

Sosyal sorumluluk 
projeleri güçlenerek 
devam ediyor
Turkcell’in çevresel, sosyal, 
kurumsal yönetim yaklaşımının 
yanı sıra, 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nda sosyal sorumluluğa 
da geniş bir yer ayrıldı. Kadınları 
ekonomik olarak güçlendirmek ve 
girişimlerini desteklemek amacıyla 
başlatılan Geleceği Yazan Kadınlar 
Projesi’nin çıktıları paylaşırken; 
engellilere yönelik İçimdeki Hazine, 
Engel Tanımayanlar, Hayal Ortağım 
ve İşaret Dilim projeleri ile fırsat 
eşitliği çalışmalarının sürdürüldüğü 
ifade edildi. Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilere yönelik gerçekleştirilen 
Merhaba Umut Projesi’nin de 1 
milyondan fazla kişiye eriştiği ve 
projenin Birleşmiş Milletler Mülteci 
Örgütü (UNHCR) tarafından örnek 
gösterildiği raporda belirtildi. 
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2019 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı

Yenilikçi ve öncü çözümleri 
hayata geçiren Turkcell, 

Raporda; güneş 
enerjisiyle kendi 
elektriğini üreten veri 
merkezleri, etik ve itibar 
yönetimi yaklaşımı, 
sürdürülebilir endeksli 
kredi anlaşması ve 
sosyal sorumluluk 
projeleri öne çıkıyor.
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Siber güvenlik platformu Tessian’ın 
“Hibrit Çalışmanın Geleceğini 
Güvenceye Alma” adlı raporuna 
göre, BT liderinin yüzde 82’si, 
uzaktan çalışma modelinin daha 
fazla kimlik avı saldırısı riski 
yarattığını düşünüyor. Küresel 
rapor ayrıca, uzaktan çalışma 
modelinin BT liderleri ve ekipleri 
üzerinde daha fazla baskı 
oluşturduğunu ortaya koydu. 
Liderlerin yüzde 34’ü, zaman ve 
kaynak açısından ekiplerinin çok 
fazla zorlanacağından endişe 
duyuyor.

Tessian, bu endişelerin sebeplerini 
şöyle açıklıyor:
Artan kimlik avı saldırıları ile 
mücadele: Kuruluşların çoğu, Mart 
ve Temmuz arasındaki uzaktan 
çalışma döneminde en az bir 
güvenlik olayı yaşadı. Bu olayların 
yarısı, kimlik avı saldırılarından 
kaynaklandı ve bu saldırılar, 
güvenlik olaylarının başlıca nedeni 
haline geldi. BT liderlerinin yaklaşık 
yüzde 30’u, kimlik avı yoluyla 
gerçekleştirilen fidye yazılımı 
saldırılarında artış olduğunu 
bildirirken, yüzde 24’ü ise vishing 

(sesli kimlik avı) saldırılarında artış 
olduğunu belirtti.

BYOD risklerinin görünürlüğünün 
olmaması: Kısıtlanma döneminde 
uzaktan ve kişisel cihazları 
üzerinden çalışanların yüzde 
78’i, işlerinde veya kişisel gelen 
kutularında kimlik avı e-postaları 
aldıklarını söyledi. Yüzde 68’i 
ise kişisel cihazlarına gelen 
kimlik avı e-postalarındaki bir 
bağlantıya tıkladıklarını veya bir eki 
indirdiklerini aktardı.

Halka açık Wi-Fi’ye bağlanan 
çalışanlar: BT liderlerinin yüzde 
53’ü, çalışanların halka açık 
WiFi’ya bağlanmasından endişe 
duyuyor. Liderler bu endişede 
haklı; çünkü çalışanların yüzde 58’i 
halka açık WiFi’ya bağlanmayı ya 
düşünüyor ya da bağlanıyor.

E-posta ve mesajlaşma 
uygulamalarında artan kullanım: 
Çalışanların yüzde 57’si, uzaktan 
çalışırken ekip arkadaşları ve 
müşterileriyle bağlantıda kalmak 
için birincil kanal olarak e-postaya 
güveniyor. Tessian platform 
verilerine göre, kısıtlanma 

döneminde e-posta trafiği yüzde 
129 arttı. Bu artış, bilgisayar 
korsanlarının kimlik avı ve e-posta 
kimliğine bürünme saldırıları 
gerçekleştirmesi için büyük bir 
fırsat yaratıyor. Tüm bu etkenler 
sonucunda BT liderlerinin yüzde 
43’ü, bu endişelerle mücadele 
etmek için yeni BYOD politikalarını 
yükseltmek veya uygulamak 
istiyor. Liderlerin yüzde 58’i ise 
çalışanlara daha fazla eğitim 
vermeyi planlıyor. 

Rapor, uzaktan çalışmanın kalıcı 
olması durumunda, politikaların 
güncellenmesinin ve siber eğitime 
yeni yaklaşımlar uygulanmasının 
işletmelere uzun vadede yardımcı 
olacağını öne sürüyor. BT 
liderlerinin, ekipleri üzerindeki 
baskıyı azaltmanın yollarını bulması 
ve çalışan davranışlarına daha fazla 
görünürlük sağlayabilen, tehditleri 
tahmin edip önleyebilen ve 
manuel görevleri otomatikleştiren 
çözümlere odaklanması gerekiyor. 
Güvenliğe yönelik bu insan odaklı 
yaklaşım, işletmelerin uzaktan 
çalışmanın norm haline geldiği bir 
dünyada başarılı olmaları için kritik 
önem taşıyor.

siber saldırı riskinin artmasından endişeli
Bilişim Teknolojileri liderlerinin yüzde 80’inden fazlası, uzaktan çalışma 
nedeniyle kurumlarının daha büyük bir siber saldırı riski altında 
olduğunu düşünüyor.

BT liderleri 
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Dünyanın en büyük bilişim 
teknolojisi şirketlerinden IBM, 
şirketin düşük marjlı iş kollarından 
olan BT altyapı hizmetleri birimini, 
şimdilik NewCo olarak anılan 
yeni bir şirkete dönüştüreceğini 
açıkladı.

IBM hisseleri, yaklaşık 
yüzde 6 yükseldi
IBM CEO’su Arvind Krishna, genel 
müdür rolünü Ginni Rometty’den 
devraldığı ilk günden bu yana, 
vizyonunun ve büyümenin 
anahtarının açık hibrit bulut 
platformuna ve yapay zeka 
yeteneklerine odaklanılması 
olduğunu belirtiyor. Hedeflerini 
gerçekleştirmede önemli bir 
adım atan Arvind Krishna blog 
yazısında, “Büyümeyi desteklemek 
için stratejimiz; içinde yaşadığımız 
dünyanın gerçekliğine ve 
müşterilerimizin inşa etmeye 
çalıştıkları geleceği esas almalıdır. 

Bugün, hibrit bulut ve yapay 
zeka hızla ticaretin, işlemlerin ve 
bilgi işlemin odağı haline geliyor. 
Niyetimiz; enerjimizi müşterilerimiz 
için en önemli hizmetlere 
yoğunlaştırmak ve böylece onları 
en ileriye taşımak. Daha odaklı bir 
şirket olarak IBM artık yeniliklerle 
daha hızlı hareket edecek ve 
işimizin geleceğine daha stratejik 
yatırım yapacak. Açık hibrit bulut 
platformumuzu ve yapay zeka 
çözümlerimizi bir araya getirmek; 
müşterilerimize, şirketimize ve 
hissedarlarımıza değer yaratacak.” 
şeklinde yazarak haberi duyurdu. 
IBM hisseleri, duyurunun ardından 
yaklaşık yüzde 6 oranında 
yükseldi.

IBM’in geçen yıl bulut şirketi Red 
Hat’i satın almasında kilit mimar 
olan Krishna, bu kararın aynı 
zamanda 1 trilyon dolarlık hibrit 
bulut fırsatının sonraki adımı 

olduğunu ekledi: “Red Hat’in satın 
alınması, müşterilerimizin bilgi 
işlem yaptığı tüm yerleri kapsayan 
açık ve güvenli bir hibrit bulut 
platformu oluşturmamızı sağladı ve 
bu fırsatı değerlendirmek için atılan 
ilk büyük adımdı. Bunun doğru bir 
hamle olduğuna ve sonuç olarak 
kolektif geleceğimizin daha parlak 
olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 
yolda, en iyi yaptıkları işe 
odaklanan iki şirkete sahip olarak 
yaratacağımız muazzam değer beni 
heyecanlandırıyor.” dedi.

Halihazırda 352 binden fazla 
çalışanı bulunan IBM, ayrılma ve 
operasyonel değişikliklerin yaklaşık 
5 milyar dolara mal olmasını 
bekliyor. NewCo’nun ise 90 bin 
çalışanı olacak ve 2021’in sonunda 
hisse senedi piyasası listesiyle 
birlikte kalıcı bir isim alacak.

IBM, bulut bilişim ve yapay zeka stratejisi için

109 yıllık teknoloji şirketi IBM, odak noktasını bulut bilişim ve yapay zeka 
gibi daha yüksek marjlı faaliyetlere yöneltmek için BT altyapı hizmetlerini 
ayıracağını duyurdu.

iki farklı şirkete ayrılacak
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Turkcell’in kurumlara uçtan uca 
sektörel çözümler sunduğu şirketi 
Dijital İş Servisleri, nesnelerin 
interneti teknolojisini kullanarak 
iş yerlerinde sosyal mesafe 
kuralına uyulmasını sağlıyor. Cihaz 
ve makinelerin bulut aracılığıyla 
uzaktan yönetilebildiği Turkcell 
IoT Platform üzerinden sunulan 
çözüm sayesinde çalışanların 
ofis içerisinde birbirleriyle 
temas durumları takip ediliyor. 
Şirket içerisine yerleştirilen IoT 
cihazlarıyla çalışanlara dağıtılan 
sosyal mesafe kartlarının 
entegrasyonundan oluşan çözüm 
ile çalışanlar, 2 metreden daha 
yakına geldiklerine sosyal mesafe 
kartlarına gönderilen hafif bir 
titreşimle uyarılıyor. Çevrimdışı 
çalışabilen bu sistemdeki kayıtlı 
veri Turkcell Bulut’ta güvenle 
saklanıyor. Sosyal mesafe takip 
çözümü çalışanları ve çalışma 
ortamını güvende tutuyor, olası 
enfeksiyon yayılımlarını önlüyor.

Konuyla ilgili Turkcell Kurumsal 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata, 
“Kurumlara özel çözümler 
sunduğumuz Dijital İş Servisleri 
şirketimiz ile pandemi 
döneminde de ihtiyaca uygun 
terzi işi projeler geliştiriyoruz. 
Şirketlerimizin en büyük önceliği 
olan çalışan sağlığının korunması 
konusunda teknolojimiz ile hayatı 
kolaylaştırıyoruz. Sosyal mesafe 
takip projemiz de bu çözümlerden 
sadece bir tanesi. Öte yandan 
üretim, finans, eğitim, perakende 
gibi sektörlere yönelik Turkcell 
güvencesiyle geliştirdiğimiz 
termal kamera sistemleri, hava 
kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, 
mağaza içi müşteri sayımı gibi 
uygulamalarımız da bulunuyor. 
Tüm bu çözümlerimizle riskleri en 
aza indirgemek için çalışıyoruz. 
Müşterilerimizin olduğu tüm 
sektörlerde dijital dönüşümü 
hızlandırmak ve böylece hayatı 

kolaylaştırmak için Dijital İş 
Servisleri şirketimiz ile yeni 
çözümler geliştirmeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Salgının yayılmasının 
minimize edilmesi için 
önerilerde bulunuyor
Pandemi döneminde oluşabilecek 
riskleri minimize etmeye yönelik 
projeler geliştiren Turkcell Dijital 
İş Servisleri, sosyal mesafe takip 
çözümü kapsamında bölge 
sıcaklık haritasıyla belirli alan 
içinde kaç personel bulunduğunu 
anlık olarak görüntülüyor, analiz 
ediyor ve raporluyor. COVID-19 
testi pozitif çıkan veya belirtiler 
gösteren çalışana dair geçmişe 
yönelik hareket ve etkileşimleri 
saptıyor. Ayrıca ileri bulaş analizi 
özelliğiyle salgının etkilerini 
simüle ediyor ve yayılımının en 
aza indirgenmesi için önerilerde 
bulunuyor. 

Turkcell’den IoT çözümü
Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde olası bir 
COVID-19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içerisinde kimlerle 2 
metreden yakın temasta olduğu belirleniyor.

Mesafe kuralına 
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IDC’nin yeni bir tahminine göre, en 
az Seviye 1 otonom kapasitesine 
sahip araçların sayısı 2019’da 31,4 
milyondan 2024’te 54,2 milyon 
birime çıkacak ve bu da beş yıllık 
bileşik yıllık büyüme oranını yüzde 
11,5 olarak temsil edecek. Analist 
firması, özelliklerine göre bu 
teknolojilerin, yeni araçların güvenli 
ve verimli çalışmasına yardımcı 
olan ve pazarı giderek daha 
otonom bir geleceğe doğru hareket 
ettiren yeni yetenekler eklediğini 
söylüyor.

Rapor, 2020-2024 tahmin 
döneminde sevk edilen ve 
güçlendirilen tüm hafif hizmet 
araçlarının belirli bir araç 
otomasyonuna sahip olacağını 
söylüyor. Tamamen manuel, 
sürücüyle çalıştırılan araçlar (SAE 
Seviye 0) şu anda dünya çapında 
üretilen birimlerin çoğunu temsil 
etse de ilerleyen dönemde düşüş 
gösterecek. IDC bu düşüşün, 
otomotiv sektörünün gelişmiş 

sürücü yardım sistemlerine (ADAS) 
olan bağlılığının yanı sıra teknoloji, 
maliyet verimliliği, tüketici seçimi ve 
devlet düzenlemeleri alanlarındaki 
ilerlemelerin bir sonucu olduğunu 
söylüyor. IDC’ye göre, SAE Seviye 
1-5’e sahip araçlar 2024 yılına 
kadar üretilen tüm araçların yüzde 
50’sinden fazlasını oluşturacak.

Otonom büyümenin en büyük iki 
alanını temsil eden SAE Seviye 1 
ve 2 otomasyonuna sahip araçlar, 
tahmin dönemi boyunca hem 
yatırım hem de ilerlemede en 
büyük payı alacak. Üreticilerin 
SAE Seviye 3 teknolojisine yönelik 
duyarlılığı; yüksek ve düşük hızlı 
otoyol sürüşü gibi sınırlı alanlar da 
dahil olmak üzere son zamanlarda 
iyileşme gösterdi. IDC bu 
sistemlerin, ilerleyen yıllarda daha 
fazla devreye alınmasını bekliyor.

IDC, SAE Seviye 4 ve 5 yetenekli 
araçların, yeni ve geleneksel 
otomotiv şirketlerinin milyarlarca 

dolarlık yatırımını artıran, istek 
uyandıran, devrim niteliğindeki 
hedefi olmaya devam edeceğini 
söylüyor. Bu araçların geliştirilmesi 
ve konuşlandırılması teknoloji, 
müşteri hazırlığı ve güveni ile 
devlet düzenlemelerinde önemli 
ilerlemeler gerektirecek. IDC diğer 
taraftan, tahmin dönemi boyunca 
herhangi bir SAE Seviye 5 aracın 
dünya çapında mevcut olmasını 
beklemiyor.

IDC analistleri ise araç 
otomasyonun artırılmasına giden 
yolun, büyük ölçüde kademeli 
özellik ve yetenek gelişmeleri 
üzerine inşa edileceğini ifade 
ediyor. Analistlere göre, SAE Seviye 
4 tam sürücüsüz araçlar oldukça 
ses getirecek ve topluma muazzam 
bir değer katacak olsa da SAE 
Seviye 1 ve 2 araçlardaki artışın 
tahmin dönemi üzerindeki etkisi 
göz ardı edilemeyecek kadar büyük 
olacak.

dünyayı otonom 
araç geleceğine 
yaklaştırıyor

IDC’nin yeni araştırmasına göre, tam otonom araçlara geçiş, birbiriyle ilişkili 
birden fazla güvenlik teknolojisinin kademeli olarak tanıtılmasıyla mümkün 
hale geliyor.

Yeni teknolojiler 
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Telekomünikasyon hizmet 
sağlayıcılarının, kendi ortamları 
için sağlamlaştırılmış istikrarlı 
bir yatay bulut yerel platformu 
benimsemeleri önemlidir. Bu 
telekomünikasyon bulutu, birden 
çok kullanım durumu için aynı 
altyapıyı kullanmalarına ve 
yönetim ile operasyon masraflarını 
azaltmalarına olanak tanır. Örneğin, 
ACG Research raporuna göre açık 
yatay platformlar, sanallaştırılmış 
radyo erişim ağlarının (vRAN’lar) 
dikey entegre dağıtımlarına kıyasla 
toplam sahip olma maliyetini (TCO) 
yüzde 30’a kadar düşürebilir. 
Bu yatay yaklaşımı benimseyen 
sağlayıcılar, daha fazla seçeneğe ve 
daha iyi hizmete erişebilir.

Samsung’un 5G 
çözümleri Red Hat 
OpenShift ile buluşuyor
İki firma arasındaki iş birliği ise 
Red Hat OpenShift, Red Hat 
OpenStack Platformu, Red Hat 
Enterprise Linux, Red Hat Ansible 

Otomasyon Platformu ve Red Hat 
OpenShift Konteyner Depolaması 
dahil olmak üzere Red Hat’in 
hibrit bulut portföyünü kullanacak. 
Ortaklıkta ayrıca, servis sağlayıcıların 
müşteri deneyimini olumlu yönde 
etkileyebilecek sınır bilişim gibi 
5G tabanlı kullanım durumlarını 
genişletmelerine yardımcı olmak için 
Samsung’un 5G vRAN, vCore, MEC, 
yönetim ve analizleri de yer alacak. 

ACG raporu hem 5G çekirdeğinde 
hem de sınır bilişimde ortak 
bir yatay altyapı kullanmanın, 
operatörlerin altyapıları boyunca 
çekirdekteki yatay tasarımlarda 
elde ettikleri TCO avantajlarını 
genişletmelerine olanak 
sağlayabileceğini de ortaya koydu. 
Ek olarak, yatay bulutların vRAN 
sitelerine dağıtılması, operatörlerin 
dağıtılmış bulutta elde edilebilen 
konum farkındalığı, azaltılmış 
gecikme ve ölçeklenebilirliğe 
dayalı olarak yeni uygulamaları ve 
hizmetleri desteklemesini sağlıyor. 

Bu ortaklık ile sunulacak çözüm 
de servis sağlayıcılarına, sınır 
ekonomi ve vRAN’ın avantajlarından 
yararlanma imkanı tanıyor. 

Konteyner ağ işlevleri (CNF’ler) ve 
sanallaştırılmış ağ işlevleri (VNF’ler) 
ise modern telekomünikasyon 
şirketleri için bir dönüşüm yolu 
sağlayarak, daha fazla hizmet 
esnekliği ve yeni teklifler için daha 
hızlı bir teslimat mekanizması 
sunuyor. Bu nedenle Samsung, 
Red Hat’in VNF Sertifikası’nı aldı ve 
tam CNF Sertifikası’na sahip olmayı 
planlıyor. Red Hat OpenShift’teki 
kritik görev ağ işlevleri için en 
yüksek standart olan bu sertifika, 
kritik iş yüklerine sahip CNF 
tedarikçilerinin uygulamalarını, 
Red Hat OpenShift’te çalışan 
bulut tabanlı bir geleceğe 
hazırlayabileceğini doğruluyor. 
Müşteriler, 5G ve sınır bilişimin tüm 
yeteneklerine sertifikalı çözümlerle 
daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

bulutta yerel 5G ağ altyapısı için bir arada
OpenShift platformu üzerine kurulu 5G ağ çözümleri sunan ortaklık, hizmet 
sağlayıcılarının 5G çekirdek, sınır bilişim, IoT ve makine öğrenimi gibi 
işlevlerini 5G ile kullanmalarını sağlayacak.

Red Hat ve Samsung 
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Türkiye’de yerli ve milli teknolojinin 
gelişimine en fazla katkı sunan 
şirketlerden ASELSAN ve 
Turkcell, güvenli dijital iletişim 
çözümü için güç birliğine gitti. 
Yapılan iş birliğiyle ASELSAN 
çalışanları, tamamen yerli ve 
milli a-ileti platformu üzerinden 
haberleşmeye başladı. ASELSAN’ın 
ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanan a-ileti’de Turkcell 
mühendislerinin geliştirdiği BiP 
iletişim platformunun uygulama 
özelleştirme altyapısı kullanıldı. 
Güvenli iletişim sunan platform 
üzerindeki veriler “Türkiye’nin verisi 
Türkiye’de kalmalı” ilkesine uygun 
olarak ASELSAN’ın kendi veri 
merkezlerinde saklanıyor.

ASELSAN ve 
Turkcell’den önemli iş 
birliği
ASELSAN’ın 8 binin üzerindeki 
çalışanının tüm haberleşme 
altyapısını sağlayan a-ileti platformu 
ile çalışanlar kendi aralarında 
güvenli ve hızlı iletişim kurarak yazılı, 
sesli ve görüntülü görüşmelerini 
yapabiliyorlar. Ayrıca platformda 
bulunan Keşfet bölümündeki kapalı 
grup iletişim kanalları da kurum ile 
çalışan iletişiminin dijitalleşmesine 
olanak sağlıyor. Yerli ve milli 
olmasıyla güvenli altyapıya sahip 
uygulama, bir şirkete özel geliştirilen 
ilk iletişim platformu olarak da 
dikkat çekiyor. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün bu önemli iş birliği 
hakkında şöyle konuştu: “ASELSAN, 

dünyanın en büyük 50 savunma 
sanayi şirketi arasında yer alıyor. 
ASELSAN ürünleri dünyanın 69 
ülkesinde kullanılıyor. İki milyar 
doları geçen cirosu ile ASELSAN 
ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik 
taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, 
ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak 
da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili 
anlık da olsa her iletinin yerli ve 
milli olarak bize özel geliştirilen bir 
platform üzerinden paylaşılmasını 
çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan 
çözmemiz için kurumlar arası 
birlikte çalışabilirliğe örnek 
gösterilecek bir projeye imza 
atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Şirketlere ve 
kamu kurumlarına 
özel uygulamalar 
geliştirmek için 
altyapımız hazır”
Konuyla ilgili değerlendirmesinde 
Turkcell Genel Müdürü Murat 

Erkan ise şunları söyledi: 
“Türkiye’nin en büyük savunma 
elektroniği kuruluşu olan ve tüm 
olanaklarını yerli ve milli teknoloji 
için seferber eden ASELSAN ile 
ortak çalışmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yaptığımız iş birliğiyle 
yerli ve milli teknolojilerin 
geliştirilmesi noktasında aynı 
misyonu paylaştığımız ASELSAN 
çalışanlarının, bu ülkenin 
mühendislerinin geliştirdiği 
iletişim platformu a-ileti üzerinden 
güvenli şekilde haberleşmelerini 
sağlıyoruz. Tamamen ASELSAN’ın 
ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız 
üzerinden tasarladığımız a-ileti 
uygulaması, bu anlamda bir 
ilk olma özelliği de taşıyor. 
Önümüzdeki dönemde de 
şirketlerin ve kamu kurumlarının 
ihtiyaçlarına özel uygulama 
ve çözümler geliştirmek için 
altyapımız hazır. Bu vesileyle 
projede emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

güvenli iletişim platformu
Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden 
ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformu ile 8 binin üzerinde ASELSAN 
çalışanı güvenli bir şekilde haberleşebilecek.

ASELSAN’a özel 

ASELSAN YKB ve GM 
Prof. Dr. Haluk Görgün

Turkcell Genel Müdürü 
Murat Erkan
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Apple CEO’su Tim Cook, şirketin 
sanal lansman etkinliğinde iPhone 
için yeni bir çağın başladığını 
söyleyerek, ”iPhone 12 ailesi 
5G, indirmeler, yüklemeler, daha 
yüksek kaliteli video akışı, daha 
duyarlı oyunlar, gerçek zamanlı 
etkileşim ve çok daha fazlası 
için yeni bir performans düzeyi 
getirecek.” dedi.

Yeni tasarımı ve yeni 
teknolojileri ile iPhone 
12 ailesi
Apple’ın en yeni akıllı telefon 
modeli olan iPhone 12, köşeli 
dış kaplaması ile yepyeni bir 
tasarıma sahip. Apple’ın yüksek 
çözünürlüklü Super Retina RDX 
ekranının kullanıldığı iPhone 
12’de, uçtan uca çalışarak 6,1 
inç organik ışık yayan diyot ekran 
bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü 
ekran, dört kat daha iyi düşme 
performansına sahip Ceramic 
Shield teknolojisiyle kaplanmış 
Corning cam ile korunuyor. Bu 
sayede ekranın çatlama veya 

parçalanma olasılığı daha da 
düşüyor. iPhone 12’ye 64 bit’lik 
altı çekirdekli merkezi işlem birimi 
olan A14 Bionic çip güç veriyor. 
Makine öğrenimi için özel sinir ağı 
donanımı içeren cihaz, görüntü 
işleme için kamerayla birlikte 
kullanılmak üzere saniyede 11 
trilyon işlem sağlayabiliyor.

iPhone 12’nin kamerası, düşük 
ışıkta bile çarpıcı fotoğraflar ve 
videolar çekiyor, gürültüyü ve 
sapmaları azaltıyor. Gece moduna 
sahip hem geniş hem de ultra 
geniş kameralar bulunan yeni 
cihaz, gün veya ay ışığında daha 
iyi fotoğraflar çekmeyi mümkün 
kılıyor. iPhone üreticisinin en büyük 
devrimi ise karbon emisyonlarını 
azaltmak için güç adaptörünü 
ve EarPod’ları tüm iPhone 12 
paketlerinden çıkarmak oldu.

Apple, aynı özellikleri içeren 
iPhone 12 mini’yi ise 5,4 inç 
Super Retina XDR ekran ile 
piyasaya sürecek.

iPhone 12 Pro ve 
iPhone 12 Pro Max
6,1 inç ve 6,7 inç’e kadar ekran 
boyutlarına sahip olan iPhone 12 
Pro ve iPhone 12 Pro Max, şimdiye 
kadarki en büyük iPhone’lar olarak 
kullanıcılarla buluşuyor. Dayanıklı 
paslanmaz çelik malzemeden 
yapılan iPhone 12 Pro ve Max 
sürümü, iPhone 12’ye kıyasla A14 
Bionic çipinden ve hesaplamalı 
fotoğrafçılık özelliğinden 
yararlanan titanik kamera 
sistemlerine sahip.

Ek kameralarla birlikte iPhone 
12 Pro’da, düşük ışıkta hızlı odak 
sağlayabilen bir lidar özelliği 
de bulunuyor. Bu özellik daha 
net fotoğraflar elde etmek için 
her durumda çok daha hızlı 
“görebilme” yeteneği sunuyor. 
Kullanıcılar iPhone 12 Pro ve Max 
ile hem daha iyi fotoğraflar hem 
de sinematik çekimler ve yüksek 
performanslı videolar çekebiliyor.

daha pek çok yeniliklerle tanıtıldı
Apple, 5G’li iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro ve iPhone Pro Max 
dahil olmak üzere yeni telefon serisini tanıttı.

Apple’ın ilk 5G özellikli iPhone 12 ailesi 
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Amazon One, çevrimiçi perakende 
devinin başlangıçta Seattle’daki iki 
Amazon Go mağazasında piyasaya 
sürülecek. Şirket, ilerleyen süreçte 
sistemi daha fazla Amazon Go 
mağazasına konumlandırmayı ve 
teknolojiyi diğer firmalara satmayı 
planlıyor.

İlk pilot mağazaları barındıran iki 
Seattle mağazasının girişinde, 
müşterilerin biyometrik 
ödemeleri etkinleştirmek için 
kaydolabilecekleri tarayıcılar 
bulunuyor. Kullanıcıların 
önce ellerini cihazın üzerinde 
gezdirmeleri, bir kredi kartı 
okutmaları ve ardından kartı avuç 
içi taramalarıyla ilişkilendirmeleri 
gerekiyor. Amazon’un yaklaşık 
bir dakika sürdüğünü söylediği 
bu süreçten sonra, müşteriler 
mağazadan çıkarken yaklaşık 
bir saniye ellerini havada tutarak 
alışverişlerini ödeyebiliyor.

Amazon One, avuç içi taramalarını 
işlemek için bilgisayarla görme 
algoritmalarını kullanıyor. Sistem, 
benzersiz bir avuç içi imzası 
oluşturmak için kullanıcının 
elindeki en farklı tanımlayıcıları 
seçiyor, ardından bunu şifreliyor 
ve güvenlik için buluta iletiyor. 
Özelliğe kaydolmayı seçen 
kullanıcılar, biyometrik verilerini 
istedikleri zaman silebiliyor. 
Eğer başka bir şirket teknolojiyi 
kendi lokasyonlarında kullanmak 
için satın alırsa, müşterilerden 
toplanan avuç içi görüntüleri ayrı 
bir veritabanında saklanacak.

Perakende devi, Amazon One’ın 
ödemeleri işlemekten daha fazla 
yararlı olabileceği bir potansiyele 
sahip olduğuna inanıyor.

Amazon’un Fiziksel Perakende 
ve Teknolojiden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Dilip Kumar, sistemin 

ayrıntılarını paylaştığı bir blog 
gönderisinde şu ifadelere yer verdi: 
“Amazon One, geleneksel bir satış 
noktası sisteminin yanı sıra, bir 
cihazla alternatif bir ödeme veya 
sadakat kartı seçeneği haline de 
gelebilir. Örneğin, stadyum gibi bir 
yere girmek veya işe giriş yapmak 
için konuma erişimi daha hızlı ve 
kolay hale getirmek adına mevcut 
bir giriş noktasının parçası olabilir.”

Teknoloji, şirketin mağazalarında 
uyguladığı diğer kasasız ödeme 
teknolojilerini de tamamlayacak. 
Amazon kısa bir süre önce, 
yiyecekleri otomatik olarak 
kullanıcının Amazon hesabına 
faturalandıran akıllı bir alışveriş 
sepetini tanıtmıştı. Sistem, Go 
mağazalarında alışveriş yapan 
kişilerin bir ürünü raftan ne zaman 
çıkardığını algılamak için makine 
öğreniminden güç alan sensörler 
kullanıyor.

avuç içi tarama ödeme sistemi geliyor
Amazon, avuç içini temassız bir tarayıcının üzerinde tutarak mağazada 
ödeme yapmaya olanak tanıyan biyometrik ödeme sistemi Amazon One’ı 
piyasaya sürdü.

Amazon Go mağazalarına 
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Turkcell evde dijital 
imza dönemini başlattı
Dünyanın ilk dijital operatörü 
Turkcell, Türkiye’de bir ilk olarak 
evde dijital imza dönemini başlattı. 
Yeni çözüm sayesinde fiber, 
DSL, Superbox ve TV+ ürünlerini 
kullanmak isteyen Turkcell 
müşterileri abonelik işlemlerinde 
dijital imza kullanabilecek. 
Müşterilerin abonelik işlemlerini 
hızlı bir şekilde yapmayı 
hedefleyen çözüm sayesinde 
kurulum ekipleri de işlerini 
yüzde 30 daha hızlı bir şekilde 
yapabilecek. Yılda 11 milyon 
sayfalık evrağın dijitalleşeceği 
çözümle çevrenin korunmasına 
da katkı sağlanmış olacak. Tüm 
Türkiye’yi kapsayan uygulama ile 
yılda 1 milyon 500 bin hanede 
dijital imza atılması bekleniyor.

Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ceyhun Özata konuyla ilgili 
değerlendirmesinde şunları 

söyledi: “Turkcell olarak 
mağazalarımızda dijital imza 
ile abonelik sözleşmesinden 
tarife değişikliğine, yeni SIM kart 
alımından fatura ödemesine 
değin tüm işlemleri tablet 
üzerinden dijital imza ile saniyeler 
içerisinde gerçekleştiriyoruz. 
Bu uygulamamızı artık evlere 
de taşıdık. Pandemi döneminde 
müşterilerimizin evinde en 
az süreyi geçirerek onları 
internete kavuşturmak en 
önemli çıkış noktamız oldu. Artık 
müşterilerimizin evine kurulum 
yapmamızı gerektiren fiber, 
DSL, Superbox ve TV+ için de 
dijital imza ile abonelik mümkün 
olacak. İşlem sürelerini yüzde 
30 azaltacağını öngördüğümüz 
projemiz sayesinde 
müşterilerimizin abonelik sürecini 
hızlandıracağız. Yılda 11 milyon 
sayfa evrağın dijital ortama 
taşınacağı güvenli dijital imza 
uygulamamızı aynı zamanda 
tüm sektörlerin de kullanımına 
sunuyoruz.”

Turkcell’in güvenli 
dijital imza çözümü 
şirketlerin de 
hizmetinde
Turkcell güvenli dijital imza 
çözümüyle sektörlerin dönüşümü 
ivme kazanıyor. İlk olarak Turkcell 
ekosisteminde uygulanan dijital 
imza çözümü, şirketlere de 
sunularak uçtan uca dijitalleşmeye 
katkı sağlanıyor. Turkcell’in 
dijital imza çözümü özellikle 
pandemi döneminde önemi 
anlaşılan sözleşme süreçlerinin 
dijitalleşmesine imkan tanıyor. Dijital 
imza ile şirketler, ıslak imzalı kağıt 
sözleşme süreçlerini dijitalleştirerek 
zaman ve maliyetten tasarruf 
sağlıyor. Evrakların arşivlenmesi ve 
erişilmesi süreçlerini kolaylaştırarak 
operasyonel verimlilik sağlayan 
dijital imza, elektronik imza ve elle 
atılan imzayı kombine ediyor. Dijital 
imza, evraklı işlemlerin güvenli, 
hızlı ve kolay bir şekilde dijital 
olarak tamamlanması için gelişmiş 
güvenlik protokolleri ile korunuyor. 

Yılda 11 milyon sayfa evrak 

Türkiye’de bir ilk olacak çözüm sayesinde Turkcell müşterileri fiber, DSL, 
Superbox ve TV+ ürünlerinin aboneliklerini dijital imza ile yapabilecek.

dijitalleşecek
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Sektördeki en iyi ve en büyük 
uçuş simülatörü haline gelen 
Microsoft Flight Simulator, son 
zamanlarda adından daha çok 
söz ettiriyor. Yazılım devinin uçuş 
simülatörü serisi olan Microsoft 
Flight Simulator (MFS) büyük 
güncellemeler üzerinde çalışıyor. 
Oyun, PC sürümüne ek olarak VR ve 
Xbox lansmanına da hazırlanıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi 
oyun, gerçekçi uçuş simülatörü 
deneyimleri sunuyor. Bir video 
oyunundan daha fazlası olan bu 
hava aracı, pilot adaylarının pratik 
yapması için de kullanılıyor.

Microsoft Flight Simulator yakında 

beta VR sürümünü yayınlayacak ve 
beta sürüm, diğer aksesuarlardan 
önce Windows Mixed Reality VR 
başlıklarıyla deneyimlenebilecek. 
PC için Microsoft Flight Simulator 
2020 ise HP’nin gelecek yıl çıkacak 
olan PC VR başlığı HP Reverb 
G2’nin piyasaya sürülmesiyle 
birlikte ara VR başlık desteği 
alacak.

Her yıl dünyanın bir bölgesini 
güncelleme hedefinde olan Flight 
Simulator, bu yıl ilk lokasyonunu 
Japonya olarak belirledi. Eylül’de 
kullanıma sunulan güncellemeyle 
birlikte oyuncular, oldukça gerçekçi 
Tokyo, Fuji Dağı, Himeji Kalesi ve 
Itsukushima Tapınağı ile karşılaştı.

Dünyayı tamamen detaylı bir 
şekilde keşfetmeyi amaçlayan 
oyunda 2 milyondan fazla şehir, 
32 bin havaalanı ve bin 500 
milyondan fazla dağ, bina, ağaç, 
yol, nehir, trafik, hayvan ve daha 
fazlası bulunuyor. MFS’de görülen 
her detay ve her piksel, gerçek 
hayat versiyonundan sonra çiziliyor. 
Oldukça gerçek yansıtılan yerküre, 
genişlik ve detay açısından benzeri 
görülmemiş bir deneyim sunuyor.

Küçük uçaklardan Boeing 
uçaklarına kadar seçilecek çeşitli 
uçakların bulunduğu simülasyonda, 
kokpitten meteorolojik koşullara 
kadar her detay yer alıyor.

VR ve konsola doğru genişliyor
VR sürümünün yanı sıra Xbox lansmanına da hazırlanan Flight Simulator 
oyununun 2021 yılına kadar Xbox Series X/S’ye gelmesi bekleniyor.

Microsoft Flight Simulator
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Mobil 
teknolojiler 
veya onlara 
entegre üretilen 
büyük veri, 
çeşitli alanlarda 
işinizin yeniden 
şekillenmesine 
ve stratejinizin 
planlamasına 
destek oluyor. 
İçine perakende 
sektörünü 
de alan ve 
birçok sektöre 
dokunan tedarik 
zinciri için büyük 
veri birçok fayda 
sağlıyor

Büyük veri ile rekabette 
farklılaşma
Son yıllarda, dünyanın yeni petrolü 
dendiğinde akla tek kavram 
geliyor: Veri. Peki nasıl oldu da veri 
bu kadar ulus, ülke ve topluluk için 
önemli hale geldi?

Aslında veri hep hayatımızdaydı. 
Son 50 yılda, veriler ile işimizi 
çok daha organize, hızlı ve 
sistematik yapmak için birçok 
uygulama, çözüm, veri kaynağı 
ve veri modelleme metotları 
kullandık. Bir önceki yazımızda, 
sektörel anlamda farklı uygulama 
ve çözümlerden üretilen verilerin 
çok önemli alanlarda, özellikle 
şirketlerimizin verimliliklerini 
artırmak ve onları daha ileriye 
taşımak adına yeni dünya stratejileri 
oluşturmak için kullanıldığından 
bahsetmiştik. Ancak iş ve özel 
hayatımızda mobil teknolojilerin 
yoğun olarak yer alması ile veri çok 
daha kritik hale geldi. 

Artan rekabet koşulları ve hızlanan 
rekabet ortamı, elimizdeki mevcut 
araçların çok daha ötesine geçip, 
çok daha dinamik ve fayda üreten 
teknolojileri kullanmamızı teşvik 
ediyor. İşte veri, özellikle de büyük 
veri bu teknolojilerden bir tanesi. 

Büyük veri nereden 
geliyor?
Mobil teknolojiler sayesinde 
işimizi çok daha iyi yönetmeye, 
özel hayatımızı çok daha efektif 
organize etmeye başladık. Tüm 
bunları yaparken, bu aktivitelerle 
alakalı içinde zamanın ve mekanın 

da olduğu çok daha fazla veri 
üretilmeye başladı. İşte bu mobil 
teknolojileri kullanırken üretilen 
veri, aslında yeni dünyamız, 
değişen ihtiyaç ve yaşamımızla 
ilgili ipuçları veriyor. Şu an devam 
eden pandemi süreci nedeniyle, 
mobil teknolojiler ve sürmekte olan 
dijital dönüşüm projeleri ile veri 
üretimi çok daha hızlandı ve farklı 
bir boyuta taşındı.

“Pandemi ile Türkiye’deki 
alışkanlıklarda neler değişti? Yeni 
dünyamız nasıl şekilleniyor?” 
sorularını daha iyi cevaplamak 
için Türkiye’de oluşan bu dönemi 
istatistiklerle inceleyelim:

• İnternette en çok artış sağlanan 
arama, yüzde 311 ile ‘online 
alışveriş’ oldu.
• Pandemi döneminde internetten 
alışveriş yapanların sayısına, bu 
zamana kadar hiç online alışveriş 
yapmayan bir kitle eklendi.
• İnternetten alışveriş yapan müşteri 
sayısı yüzde 40 oranında arttı.

Pandemi döneminde karşımıza 
çıkan bu çarpıcı istatistikler, 
dijital dönüşüm ile beraber mobil 
teknolojilerin alışkanlıklarımızı nasıl 
etkilediğini çok açık bir şekilde 
ortaya koyuyor.

Büyük veri ile perakende 
yolculuğu
Aslında yaşadığımız bu olağanüstü 
durum çerçevesinde yukarıda 
gördüğümüz istatistikler ve 
değişen ihtiyaç modelimiz, özellikle 
perakende sektörünün ciddi 

Süha Bayraktar

Sektörlerde Dijitalleşme 
ile Rekabet Odaklı 
Dönüşüm
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anlamda değişime uğradığını 
gösteriyor. Bu dönemde, 
pandemi öncesi yoğun olarak 
alışveriş merkezlerini ziyaret 
eden müşterilerin ciddi bir 
bölümü online alışveriş ile 
tanıştı. Bu kitle ayrıca, eğer 
deneyimleri beklentinin üzerinde 
ise artık alışveriş merkezleri ve 
fiziksel mağazalardan yaptıkları 
alışverişlerin bir bölümünü online 
alışverişe taşımış durumdalar. 

Peki kanallarının önemli bir 
bölümünü alışveriş merkezleri 
veya fiziksel mağazalardan 
yöneten bir işin sahibiyseniz, 
değişen bu müşteri alışkanlıkları 
ile beraber potansiyel 
müşterilerinizin artık nerelerden 
alışveriş yaptığını merak ediyor 
musunuz? Eğer rakipleriniz 
online alışveriş kanallarında 
eskiye oranla çok daha aktifseler 

ve müşterileriniz bu online 
kanallara artık çok daha sıcak 
bakıyor, bu kanallardan alışveriş 
yapmayı tercih ediyorsa, 
sizin de mutlaka stratejinizi 
gözden geçirme zamanınız ve 
rakiplerinizle benzer stratejileri 
hayata geçirmeniz zorunlu hale 
gelmiş demektir.

Bu dönemde potansiyel 
hedef müşterilerinizi çok 
daha dinamik takip ederek, 
onların değişen alışveriş 
alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını 
stratejinize adapte etmeniz en 
önemli aktivitelerinizden biri 
haline geliyor. Peki bunu nasıl 
yapabilirsiniz?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, 
perakende müşterilerinin bir 
ürünü satın almadan önce 
birçok aşamadan geçtiğini 

ve özellikle internette ciddi 
araştırma yaptıktan sonra satın 
alma kararı verdiğini gösteriyor. 
Bu satın alma bazen bir online 
alışveriş sitesinde sonlanırken 
bazen de müşteriler fiziksel bir 
mağazaya giderek bu alışverişi 
tamamlıyorlar. Dolayısıyla 
perakende sektöründeyseniz, 
kısaca bahsettiğimiz müşteri 
yolculuğunda değişen 
dinamikleri takip etmeniz 
çok önemli. Eğer pandemi 
gibi yaşam modelini 
derinden etkileyen bir olay ile 
karşılaştıysanız mutlaka mevcut 
veya potansiyel müşterilerinizin 
değişen yolculuğunu takip 
edip, bu değişime reaksiyon 
göstermeniz gerekir. Telekom 
ve mobil teknolojiler ile üretilen 
büyük veri, bu değişimi takip 
edebilen en güçlü kaynak olarak 
karşımıza çıkıyor.
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Mobil teknolojiler ile 
kullanıcıların alışveriş 
alışkanlıklarını ve hangi ürünler 
için hangi online mağazalara 
yöneldiğini görebilirsiniz. 
Turkcell Dijital İş Servisleri 
pandemi öncesi ve sonrasında 
birçok değerli şirkete Turkcell 
Büyük Verisi ile projeler 
geliştirerek, onların değişen 
koşullara ayak uydurmasına 
katkı sağlıyor.

Yeni dünyamızın bir parçası 
haline geldiği için daha fazla 
kullanacağımız büyük veri, çok 
fazla bilgiyi sunma potansiyeline 
sahip. Mobil teknolojiler veya 
onlara entegre üretilen büyük 
veri, çeşitli alanlarda işinizin 
yeniden şekillenmesine ve 
stratejinizin planlamasına 
destek oluyor. İçine perakende 
sektörünü de alan ve birçok 
sektöre dokunan tedarik zinciri 
için büyük veri birçok fayda 
sağlıyor. 

Yeniden şekillenen 
uçtan uca tedarik 
zinciri
Tedarik zinciri aslında üretimden 
bir malın yeniden üretimine 
kadar geçen tüm süreçleri 
kapsıyor. Tüm bu sürece ait 
temel adımlar ise şu şekildedir:

• Ham maddenin fabrikaya gelip 
üretilmesi
• Üretim sonrası satış kanallarına 
dağıtılması
• Yeni satış taleplerinin 
toplanması
• Yeniden değişen taleplere göre 
üretilmesi

Tedarik zincirinin uçtan uca 
daha efektif yönetilmesi 
ve ihtiyaçlarının istenilen 
zamanlarda karşılanması için 
de aşağıdaki temel noktalara 
dikkat etmek gerekiyor:

• Değişen müşteri ihtiyaçlarına 
göre üretimin yeniden 
planlanması
• Değişen satış kanallarına 
göre lojistik ihtiyacının yeniden 
yapılandırılması

Yukarıdaki her iki konu için iyi 
bir öngörü ve kullanabileceğiniz 
özel veriler, bu sürecin daha iyi 
yönetilmesinde kritik rol oynuyor. 
İşte büyük veri, tam da bu 
noktada devreye giriyor. Özellikle 
üretim yapan bir sektördeyseniz, 
mevcut ve potansiyel 
müşterilerinizin değişen 
alışkanlıklarını perakende 
sektörü gibi takip etmeniz 
önemli hale geliyor. Önceden 
değişen müşteri alışkanlıklarının 
etki ettiği ürün gamınız için hangi 
yeni ham maddelere ihtiyaç 
duyduğunuzu tespit etmek ve bu 
ham maddeleri tedarik etmeniz 
için ön planlama yapmanız 
gerekiyor. Bu değişim, satış 
kanallarınızın da değişimine yol 
açıyorsa lojistik planlamanızı da 
yeniden gözden geçirmenizde 
fayda olacaktır.

Büyük veri size tüm bu süreçte 
destek olurken, çok daha 
dinamik iş planlaması yapmanıza 
ve stratejinizi sürekli aktüel 
tutmanıza da fayda sağlıyor. 
Büyük verinin yine çok daha 
dinamik ve ciddi fayda sağladığı 
alanlardan bir diğeri de ulaşım 
sektörü. 

Büyük veri ile daha 
dinamik ve efektif 
ulaşım planlama
Aslında çok fazla bilinmese 
de ulaşım sektörü planlama 
adımları, büyük veri kullanılarak 
uzun zamandan beri yapılıyor. 
Özellikle, havayolu ve karayolu 
yolcu taşımacılığında yeni ve 
eski ulaşım noktaları, mobil 
büyük veri kullanılarak sürekli 

olarak planlanıyor, belirli noktalar 
arasında artan yolcu talebi bu 
şekilde yeniden yönetiliyor. 
Pandemi ile birlikte bu talep 
çok daha dinamik hale gelirken, 
şehir içi planlamalarına da ciddi 
şekilde etki etmeye başladı. 
Şehir içi ulaşım planlamacıları 
evden, uzaktan ve mobil 
çalışmanın çok daha yoğun 
kullanıldığı bu dönemde, mevcut 
ulaşım master planlarını yeniden 
gözden geçirme ihtiyacını 
hissetmeye başladılar. 

İşte tam bu noktada mobil 
büyük veri, bu ihtiyacı 
adreslemeye başladı. Şehir 
ulaşım planlamacılarının, 
vatandaşların özellikle iş yerleri 
ve evleri arasındaki hareketlerini 
çok daha dinamik takip ederek, 
değişen ihtiyaçlara göre ulaşım 
planlamasını yeniden yapması 
gerekiyor. Turkcell Dijital İş 
Servisleri pandemi öncesinde 
de, bu alanda yaptığı proje ve 
çalışmaları çok hızlı bir şekilde 
mobil büyük veriyi kullanarak 
ihtiyacı olan kurumlara 
sunuyordu. Bu dönem ile birlikte 
söz konusu ihtiyacı karşılamak 
için sunulan projeler artmaya 
başladı.

Aslında büyük veri çok daha 
fazla alanda, değişen rekabet 
koşullarında ve devam eden 
işinizde size destek olmakla 
kalmıyor, işinizin yeniden 
şekillenmesine de katkılar 
sağlıyor. Artan rekabet 
koşullarında, eğer rakipleriniz 
hızlı hareket edip yeni rekabet 
koşullarına kendini adapte 
ediyorlarsa, siz de büyük veri 
kullanarak bu değişime çok hızlı 
reaksiyon gösterip rekabette bir 
adım öne geçebilirsiniz.
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IoT Analytics 
verilerine göre, 
bugün sektörde 
faaliyet gösteren 
300’den fazla 
IoT platformu yer 
alıyor. Nesnelerin 
interneti 
platformu 
sektöründe her 
bir platform 
sağlayıcısı, farklı 
stratejilerle 
yaygınlaşma 
hedefi taşıyor. 
Peki bu hedefe 
ulaşmak için neler 
yapıyorlar?

Yazı dizisine başladığımız günden 
bu yana, IoT platformları ile 
ilgili merak edilenlere ve bir IoT 
platformunu başarılı kılacak 
tüm özelliklere yer verdik. Bu 
sayımızda ise IoT platformlarını 
yaygınlaştırmak için nasıl bir 
strateji izlendiğini ele alacağız…

IoT Analytics verilerine göre, 
bugün sektörde faaliyet gösteren 
300’den fazla IoT platformu 
yer alıyor. Nesnelerin interneti 
platformu sektöründe her 
bir platform sağlayıcısı, farklı 
stratejilerle yaygınlaşma hedefi 
taşıyor. Peki bu hedefe ulaşmak 
için neler yapıyorlar?

Nesnelerin interneti 
platformu ve ekosistem
Nesnelerin interneti platformu ve 
ekosistem, birbirinden ayrılmaz 
bir bütün ve birbirine değer katan 
bileşenlerdir. Amerikalı mühendis 
Robert Metcalf’in de söylediği 
gibi “Bir telekomünikasyon 
ağının değeri, sisteme bağlı 
kullanıcıların sayısının karesiyle 
orantılıdır.” Bu bağlamda, IoT 
platformu ve ekosistemin birbirini 
besleyerek yaygınlaşması için 
doğru bir strateji belirlemek 
oldukça önemlidir. Belli başlı 
IoT platformlarının yaygınlaşma 
stratejilerine göz atalım;

Erişimden analitiğe: IoT 
dünyasına, erişim hizmet 

sağlayıcısı olarak giriş yapmış 
olan Ayla Networks gibi 
oyuncuların izlediği stratejidir. 
Birçok telekom operatörünün 
erişim/haberleşme yönetiminden 
veri analitik yönetime geçmeye 
çalıştığını söyleyebiliriz.
Analitikten erişime: IBM 
IoT Foundation gibi analitik 
platformların, erişim bağlantı 
yönetimine doğru evrilmesi 
stratejisidir.
Ekosistem tabanlı yayılma: 
Cumulocity, Thingworx, GE Predix 
gibi platform sağlayıcılarının 
izlediği stratejidir. Bu model, 
telekom operatörleri için de en 
uygun modeldir.
M&A yaklaşımı: Amazon’un 
2lemetry ve Nokia’nın Alcatel-
Lucent’i satın alması olarak 
örneklendirilebilir.
Yatırım yaklaşımı: Yayılması 
öngörülen girişimlerin satın 
alınıp öz şirket yeteneği olarak 
konumlandırılmasıdır. Cisco 
da bu yaklaşımı benimseyen 
şirketlerdendir.

IoT platformu ile farklı 
dikeylerin birlikte 
çalışabilirliği
Bir çözüm sağlayıcısının tek 
başına nesnelerin interneti 
uygulamalarının tümünü yapma 
imkanı yoktur. Uygulamaları tek 
elden yönetmenin faydası ne ise 
IoT platformlarının değer önerisi 
de odur; çünkü IoT platformları 
temelde birbirinden farklı 

Ömer Gazimihal

IoT Platformlarının 
Yaygınlaşma 
Stratejileri
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çözüm ve cihazların birlikte 
çalışabilirliğine olanak sağlayan, 
hem çatı hem de temel baz 
platformlardır.

IoT platform yetenek setlerinin 
ne kadar çok olmasından 
ziyade daha önemli olan, ne 
kadar veri barındıkları ve çapraz 
çözümlerle eşdeğeridir. Bu 
durum aslında dikey çözümler 
için de geçerlidir. Tüketim 
uygulamanızın değerini artırmak 
istiyorsanız kapsayıcı bir 
yaklaşım sergilemelisiniz.

Ekosistem 
oyuncuları neden IoT 
platformlarına dahil 
olmalı?
Nesnelerin interneti platformu 
ve ekosistem bağlamında birçok 
dikeyde, çokça uzman firma 
kendi çözümünü geliştirmiş 
durumda ve bu çözümlerin 
yaygınlaşmasını sağlamaya 
çalışıyorlar. Ancak eksik parçanın 

nesnelerin interneti platformu 
olduğu konusunda çok az fikir 
birliği bulunuyor. Peki uygulama 
sağlayıcıları için IoT platformu ne 
tür faydalar sunuyor?

• Uygulamanız otomatikten 
ölçeklenebilir ve multi-tenant 
özelliğine sahip olur.
• Uygulamanızı barındırdığınız 
kaynaklar (bulut vb.) tarafından 
ödediğiniz maliyetlerde bir 
tasarruf söz konusu olur.
• Çözümleriniz bağımlıktan 
kurtulacağı için daha fazla 
müşteriye gitme potansiyeliniz artar.
• Platform sağlayıcılarının 
çoğu siber güvenliği kendi 
sağladığı için yatırımlarınız 
azalır. Telco Grade bir platform 
kullanacaksanız siber güvenliği 
uzmanına bırakma tercihinde 
bulunabilirsiniz.
• Kolaylaşan veri yönetimi 
sayesinde farklı veri 
kaynaklarından beslenme 

ihtimaliniz artar.
• Doğru iş modelleri ile kendi 
müşterilerinize katma değerli 
ek servisler sunma ihtimaliniz 
doğar ki bu da yeni gelir 
potansiyeli yaratır.
• Gelişen haberleşme teknolojileri 
için yatırımlarınız düşer.

Sonuç olarak telekom 
operatörleri ve çözüm 
ekosistemi kazan-kazan 
mantığında kurulmuş bir 
iş modelidir. Erişim, bulut, 
güvenlik ve veri yönetimi 
telekom operatörlerinin en 
güçlü kasları olduğu zaman, 
dikey çözüm uzmanları da 
kendi dikeylerindeki gelişme 
ve çözümlere odaklanarak 
mükemmel bir çözüm 
geliştirmeleri yapabilirler. 
Böylece son kullanıcılar maliyet 
ve zamandan tasarruf ederken, 
operasyonel verimliliğin artışını 
takip edebilirler.



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

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

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

Akıllı teknolojilerle işinizi büyütün, dünyaya entegre olun.
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