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Analist firması Gartner’ın bu yıl 
için öngördüğü büyüme, pandemi 
öncesi seviyeleri aşacak. Gartner’a 
göre bu büyümenin çoğu, bulut 
yazılımı ve hizmetleri dahil olmak 
üzere kurumsal yazılım pazarından 
gelecek ve dünya çapında 
kurumsal yazılım yatırımları bu yıl 
yüzde 11 artarak 750 milyar dolara 
çıkacak. 

İkinci en iyi performans gösteren 
segment ise yönetilen hizmetleri 
ve danışmanlık hizmetlerini içeren 
BT hizmetleri olacak. Gartner, bu 
yatırımların da yüzde 7,9 artarak 
1,3 trilyon dolara çıkacağını 
öngörüyor. Gartner’ın Araştırma 
Başkan Yardımcısı John-David 
Lovelock bu büyümenin bir 
sonucu olarak, CIO’lar için 2022’yi 
‘geleceğin geri döndüğü’ bir yıl 
olarak nitelendiriyor. CIO’ların artık 
pandemi ile başa çıkmak için son 

birkaç yılda uyguladıkları kritik, 
kısa vadeli projelerin ötesine 
geçebilecek bir konumda ve uzun 
vadeli yatırımlara odaklanmakta 
özgür olduklarını söyleyen 
Lovelock, eş zamanlı olarak da 
personel becerileri boşlukları, 
ücret enflasyonu ve yetenek 
savaşının CIO’ları, dijital stratejilerini 
sürdürmek için danışmanlıklara 
ve yönetilen hizmet şirketlerine 
daha fazla güvenmeye iteceğini de 
ekliyor.

Gartner, 2025 yılına kadar çoğu 
şirketin, dijital iş hedefleri ile dahili 
yetenekleri arasındaki uçurumu 
genişleten daha aciliyet ve hızlı 
bir değişim hızı karşısında dış 
danışmanlara olan güvenini 
artıracağına inanıyor. Lovelock 
bu kapsamda, “Gartner, büyük 
kuruluşların büyük çoğunluğunun 
önümüzdeki birkaç yıl içinde 

bulut stratejilerini geliştirmek için 
dış danışmanları kullanmasını 
bekliyor.” diyor.

Kurumsal yazılım pazarında, bulut 
pazarının 2020’de ilk kez gelir 
açısından bulut dışı yazılımları 
geride bıraktığını da açıklayan 
Gartner, bulutun artık hızlandığını 
söyleyerek 2025 yılına kadar bulut 
dışı pazarın iki katı büyüklüğünde 
olacağını tahmin ediyor.

Bulut, bu yıl kurumsal yazılım 
segmentinde beklediği yüzde 
11’lik yatırım artışının neredeyse 
tamamını oluşturacak. Gartner 
bunun nedenini, kuruluşların daha 
fazla çeviklik ve esneklik sağlayan 
hizmet olarak yazılım modeline 
yükseltmeye odaklanmaya devam 
etmesi olarak açıklıyor.

Gartner, küresel BT yatırımlarının bu yıl yüzde 5,1 artışla 4,5 trilyon dolarlık yeni 
bir rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

Teknoloji 
yatırımları bu yıl
4,5 trilyon 
dolara çıkacak
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Yakın tarihli bir çalışmada ortaya 
çıkan veriler, 2021’in üçüncü 
çeyreğinde finansal hizmetlere 
odaklanan gelişmiş kalıcı tehdit 
aktörlerinin ve fidye yazılımı 
gruplarının varlığının arttığını 
gösterdi. Bu dönemde siber 
suçluların, artan bir sektör 
yelpazesine karşı fidye yazılımlarını 
kullanmaya devam etmek için 
alternatif kişiler kullandıkları 
da kanıtlandı. Fidye yazılımı 
tespitlerinin yaklaşık yüzde 60’ını 
oluşturan finans, kamu hizmetleri 
ve perakende ise en sık darbe alan 
sektörler oldu.

Mali hizmetler, üçüncü çeyrekte 
yüzde 21’lik bir artışla ve APT 
gözlemlerinin yüzde 40’ında rapor 
edilen, halka açık olarak bildirilen 
siber olaylar için en dikkate değer 

sektör olarak listenin başında yer 
aldı. Bu hayati ekonomik sektör, 
tespit edilen fidye yazılımı örnekleri 
ve genel olarak APT grup etkinliği 
açısından da tüm sektörlere 
öncülük etti.

Araştırmada, BlackMatter olarak 
hareket eden DarkSide fidye 
yazılımı grubunun, faaliyetlerini 
durdurduklarını iddia etmesine 
rağmen, önemli bir canlanma 
yaşadığı da tespit edildi. 

2021 yılı yeniden canlanan bir 
salgın ve Log4j güvenlik açığı 
etrafındaki ifşalara odaklanarak 
biterken, çalışma üçüncü çeyrek 
siber tehdit faaliyeti, fidye yazılımı 
grupları ve gelişmiş küresel tehdit 
aktörleri arasında dikkate değer 
yeni araçlar ve taktikler de buldu.

Tehdit aktörlerinin bölgesel 
konumu söz konusu olduğunda 
2021’in üçüncü çeyreği, Rus 
ve Çin ulus devleti destekli 
gruplardan geldiğine inanılan 
tehdit etkinliğinin, gözlemlenen 
tüm APT tehdit etkinliğinin 
yaklaşık yarısından (%46) sorumlu 
olduğunu gösterdi. Kötü amaçlı 
yazılım, 2021’in üçüncü çeyreğinde 
bildirilen olaylarda en sık kullanılan 
teknik olsa da bildirilen kötü amaçlı 
yazılım olayları, 2021’in ikinci 
çeyreğine kıyasla yüzde 24 azaldı.

Son olarak Formbook, Remcos 
RAT ve LokiBot, 2021’in üçüncü 
çeyreğinde kötü amaçlı yazılım 
algılamalarının neredeyse yüzde 
80’ini oluşturdu. Formbook, 
saldırıların üçte birinden fazlasında 
bulundu.

Yeni bir araştırma sonucunda finans sektörünün, siber saldırılarda en çok 
tehdit altında olan sektör olduğu ortaya çıktı.

Siber saldırıların 
gözde sektörü: 

Finans
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‘IDC FutureScape: Worldwide 
Sustainability 2022 Predictions’ 
adlı belgede araştırma firması 
IDC, 2022 ve sonrasında çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) 
için ilk 10 öngörüyü belirledi. Rapor, 
ESG girişimlerini destekleyen BT 
yatırımları için kuruluşlara bağlam 
ve temel itici güçler de sunuyor.

IDC’ye göre, son iki yılda iklim 
değişikliği alanında önemli 
tartışmalar ve karmaşık 
sonuçlar görüldü. Dünya, 
2020’nin başlarındaki sokağa 
çıkma kısıtlamaları nedeniyle 
emisyonlarda kısa bir gerileme 

yaşadı ancak emisyonlar, 2021’de 
pandemi öncesi seviyelerin 
üzerine çıktı. BM İklim Değişikliği 
Konferansı (COP26) da iklim 
değişikliği planını güçlendirdi. Buna 
rağmen eleştirmenler, dile getirilen 
anlaşmaların yeterli olup olmadığını 
sorguluyor.

Analistler, somut sürdürülebilirlik 
sonuçlarıyla neticelenen itici 
güçlerin hala öncelikli olarak 
finansal olduğunu belirtiyor. 
Örnekler arasında uyum eksikliği 
nedeniyle müşteri cezaları, 
ana kuruluşların politikaları, 
enerji verimliliği için mecburi 

ya da sürdürülebilir veya yeşil 
finansman yoluyla tercihli faiz 
oranlarına erişim, kuruluşlara ve 
tedarik zincirlerine uygulanan 
gereksinimler yer alıyor.

IDC, bazı hükümetlerin bu 
alanda politikalar ve girişimler 
başlatırken COP26 hedeflerine 
ulaşmak için gerekli radikal 
değişiklikleri uygulamak adına 
gerçek liderliğin hala eksik 
olduğunu belirtiyor.

Araştırma firmasının 
sürdürülebilirlik için ilk 10 tahmini 
ise şöyle:

IDC’nin yeni bir raporuna göre, uzun vadeli etki için güçlü finansal sonuçlar 
ve sürdürülebilirlik odaklı liderlik gerekiyor.

Kuruluşların %40’ı 2024’e kadar
sürdürülebilirliği
operasyonlarına dahil edecek
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1- Sürdürülebilir operasyonlar: 
2024’e kadar büyük şirketlerin 
%40’ı sürdürülebilirliği 
operasyonlarına tamamen 
yerleştirmiş olacak.

2- Teknoloji satın alma faktörü 
olarak sürdürülebilirlik: 
Kuruluşların %45’i, 2024 yılına 
kadar sürdürülebilirlik hususlarının 
teknoloji satın alma kararları için 
‘çok önemli’ olduğunu düşünecek.

3- Gelişen sürdürülebilirlik 
ekosistemleri: 2024 yılına kadar 
şirketlerin %40’ı, önemli, uzun 
vadeli inovasyon potansiyeli 
olan ‘kötü’ sorunları çözmek 
için sürdürülebilir inovasyonla 
uğraşan daha geniş şirket ağlarına 
katılacak.

4- Çevresel sürdürülebilirlik: 
2024’e kadar büyük kuruluşlarının 
%40’ı, iş KPI’larına sağlam bir 
şekilde yerleştirilmiş çevresel 

sürdürülebilirlik parametrelerine 
sahip olacak.

5- Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık: 
Kuruluşların %30’u 2025’e kadar 
çeşitliliklerini, eşitliklerini ve 
kapsayıcılık performanslarını, ESG 
metriklerini ve KPI’larını kullanarak 
takip edecek.

6- Veri gizliliği ve yönetişimi: 
Şirketler 2024 yılına kadar verilerin 
etik kullanımına ilişkin KPI’lar 
oluşturan işletmelerin %45’i ile 
uyumluluk gereksinimlerini aşacak 
şekilde veri gizliliği girişimlerini 
genişletecek.

7- Sürdürülebilir bulut altyapısı: 
2025 yılına kadar kuruluşların 
%60’ı, enerji maliyetlerini azaltan 
kullanım ölçümlerini iyileştirmek ve 
sürdürülebilirliği artırmak için şirket 
içi, bulut veya uç konumlardaki 
kullanımı izlemek için yazılım 
araçları kullanacak.

8- Veri merkezi enerji yönetimi: 
Üst düzey veri merkezlerinin %80’i 
ve orta düzey veri merkezlerinin 
%60’ı, 2022 yılına kadar enerji 
tüketimini azaltmak ve enerji 
güvenilirliğini sağlamak için 
bir enerji yönetimi programı 
uygulayacak.

9- Sorumlu kaynak kullanımı: 
2024 yılına kadar kuruluşların 
%40’ı sorumlu kaynak sağlama 
politikalarını zorunlu kılacak, 
tüketiciler ve paydaşlar arasında 
güven oluşturmak için de 
uygunluk kanıtı gerektiren 
denetim ve hesap verebilirlik 
çözümlerini uygulayacak.

10- Sorumlu AI ve dijital etik: 
2026 yılına kadar şirketlerin 
%50’si, yapay zeka hizmetleri 
yatırımları için en üst alan olarak 
sorumlu AI çözümlerine öncelik 
verecek.
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Dijital 
dönüşüme
hızla adapte 
olan
kadınların 
gücü arttı
Pandeminin kadınlar 
için de büyük fırsatlar 
yarattığını vurgulayan 
Zorlu Enerji BT ve İş 
Geliştirme Direktörü 
Fulya Bıçak Muştu, 
“Dijital dünyanın 
yarattığı demokratik 
ortam, birçok işi bir 
arada yapabilme 
ve analiz edebilme 
özellikleriyle dönüşüme 
hızla adapte olan kadınların 
gücünü artırdı.” dedi.
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grubun farklı alanlardaki öncü 
konumunu destekleyebilmek 
için “yeni nesil bir enerji BT ekibi 
oluşturmak ve dijitalleşmeyi 
sürekli ve sürdürülebilir kılmak” 
hedefiyle dahil oldu. Muştu bu 
görevinde; elektrik ticaret, ZES, 
solar, santral yönetim ve doğalgaz 
süreçlerinde “Elektrifikasyon 
ve Dijitalleşme” alanında birçok 
projeye liderlik ediyor. 

BT sektörünün başarılı 
kadınlarından birisi olan Fulya 
Bıçak Muştu ile hem enerji 
sektörünü hem de kadın ve 
teknolojiyi konuştuk...

İzmir Bornova Anadolu Lisesi, 
ODTÜ Endüstri Mühendisliği ve 
Yeditepe Üniversitesi MBA mezunu 
olan Fulya Bıçak Muştu, iş hayatına 
Aselsan’da başladı. Bimsa’da SAP 
danışmanı pozisyonundan sonra 
da DanoneSA, British American 
Tobacco, Çelebi Holding, Evyap 
Holding, Balparmak ve HD 
Holding’te Bilgi Teknolojilerinden 
üst düzeyde sorumlu İcra Kurulu 
Üyesi olarak görev aldı. Muştu, 
çalışmalarını yürütürken Strateji 
Yönetimi, Kurumsal Süreç Yönetimi, 
PMO Yönetimi gibi yönetim 
disiplininin farklı fonksiyonlarının 
yapılandırılmasında da rol oynadı. 

2012 yılında oluşturduğu “Süreç 
Yönetim Temelli Bilgi Teknolojileri 
Yönetimi” yaklaşımı ve bu 
kapsamda devreye aldığı farklı 
projeler ile dünya çapında organize 
edilen CIO100 ödülleri kapsamında 
Türkiye’de bugüne kadar ödül almış 
beş CIO’dan birisi olan Fulya Bıçak 
Muştu, profesyonel yöneticilik 
görevinin yanı sıra, KalderEFQM 
Ödül Değerlendiriciliği, ITSMF 
Türkiye YK Üyeliği ve IDC 
Danışma Kurulu üyeliği gibi farklı 
gönüllülük çalışmalarında ve 
ihtiyaç duyan bazı gençlerimize 
yönelik sosyal sorumluluk 
çalışmalarında da yer alıyor.

Zorlu Enerji Grubu’na ise BT ve İş 
Geliştirme Direktörü (CIO) olarak, 

“Zorlu Enerji olarak 
dijitalleşme hedefimiz; 
kaynaklarımızı teknolojiyle 
optimize etmek ve daha 
akıllı yapılarla aksiyonları 
almak”
Enerjide teknoloji dönüşümünün 
daha çok yenilenebilir enerji, iklim 
değişikliğiyle mücadele ve 5G 
teknolojileri şeklinde olduğunu 
görüyoruz. Zorlu Enerji’nin 
bu alandaki çalışmalarından 
bahsederek sözlerine başlayan 
Fulya Bıçak Muştu, bir profesyonel 
olarak bu teknolojilerin Türkiye’deki 
kullanımını da değerlendirdi:

Enerji sektöründe 
sıfır emisyon hedefini 
yakalamak için 
yaşanan dönüşümün 
en önemli parçasını 
teknolojik dönüşüm 
oluşturuyor
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müşterilerimize daha katma 
değerli hizmetler sunacağımızı 
öngörüyorum. 

İş süreçlerinin dijitalleşmesi, 
elektrifikasyon ve e-mobilite 
de enerjiyi dönüştürecek diğer 
itici güçler. Zorlu Enerji olarak 
dijitalleşme, sürdürülebilirlik 
(yenilenebilir enerji) ve 
elektrifikasyona odaklanırken 
bu alandaki ürün ve projelere 
yatırımlar yapıyoruz. 2018 yılında 
yeni nesil teknolojileri hayata 
geçirmek amacıyla kurulan 
Zorlu Energy Solutions (ZES) 
şirketimiz, en yaygın ve en gelişmiş 
teknolojisine sahip elektrikli araç 
şarj istasyon ağı olarak ülkenin dört 
bir yanında kullanıcılarına temiz 
enerjiyle elektrikli araçlarını şarj 
etme imkanı sağlıyor. Diğer yandan 
müşteriye dokunan tüm alanlarda 
dijital deneyimi artırmak amacıyla 
çalışmaya devam ediyoruz.

Özetle, Zorlu Enerji olarak 
dijitalleşme yolculuğumuzun 
hedefinde kaynaklarımızı 
teknolojiyle optimize ederken 
süreç ve sistemlerimizin 
kullanımını daha akıllı yapılarla 
izlemek ve daha hızlı önleyici 
aksiyonları almak var.”

“Akıllı sistemler, pil ve 
depolama sistemleri, IoT 
ve elektrifikasyon gibi 
teknolojiler sektöre yön 
verecek”
Enerji sektöründeki trendlere 
yönelik sorumuza ise Muştu, bu 
trendleri Zorlu Enerji’deki ürün ve 
hizmetlerin mevcudiyetiyle açıkladı:

“İklim krizi ile mücadelede önemli 
bir adım sayılan Paris Anlaşması 
ile karbon emisyonlarının 
sınırlandırılması ve bu süreçte en 
önemli aktör olarak karşımıza çıkan 
yenilenebilir enerji bugün sektörün 

“Enerji sektöründe sıfır 
emisyon hedefini yakalamak 
için yaşanan dönüşümün en 
önemli parçasını teknolojik 
dönüşüm oluşturuyor. Biz de 
Zorlu Enerji olarak, geleceğin 
enerji şirketi olma vizyonuyla bu 
teknolojik dönüşüme de öncülük 
etmek amacıyla birçok proje 
yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
projelerin odağında 
kaynaklarımızın daha akıllı 
yöntemlerle optimizasyonu ve 
enerjinin verimli kullanımı var. Bu 
kapsamda altyapı tarafında daha 
çok regülasyonun izin verdiği 
ölçüde bulut tabanlı teknolojileri 
kullanmaya çalışıyoruz.
Günümüzde bulut tabanlı 
inovasyonlara yatırımın arttığını 
da gözlemliyoruz. Karbon ayak 
izi ve kaynak optimizasyonu 
üzerine Amazon ve Microsoft 
gibi birçok bulut hizmet sağlayıcı 
firmanın çalışmalarını ve 
sundukları raporları yakından 
takip ediyorum. Yapılan 
çalışmalar bulut çözümleriyle 
enerji kullanımının 3-5 kat 
azaldığını, karbon ayak izi yüzde 
60 ila 90 oranında düştüğünü 
ortaya koyuyor. Bu yaklaşımdan 
hareketle, test ortamlarımızı 
ağırlıklı olarak bulut altyapısında 
gerçekleştiriyor, canlı ortamlar 
için de yine regülasyonun izin 
verdiği ölçüde bulut kullanımımızı 
artırıyoruz. 

5G ile birlikte enerjide otonom 
araçların kullanımının ve artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının 
artacağını, sahada yaşanan iş 
kazalarının azalacağını, arıza 
tespitinin daha kısa sürede 
yapılacağını düşünüyorum. IoT 
teknolojileri üzerinden topladığımız 
izinli verinin hızla artacağını ve 
veriye daha fazla odaklanacağımızı, 
doğru tahminlemeler sayesinde 
talebi doğru anlayarak, 

zorunlulukları olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu süreci iyi yönetme 
noktasında ise teknoloji ve dijital 
dönüşümü iyi yönetmek kaçınılmaz 
olacak. 

2050 sıfır karbon emisyonu 
hedefine giden yolda enerjide 
mega bir değişimden 
bahsedebiliriz. Akıllı sistemler 
ve bu sistemlerin birbirleri ile 
konuşur hale gelmesi, pil ve 
depolama sistemleri, nesnelerin 
interneti ve elektrifikasyon gibi 
teknolojiler sektöre yön verecek 
önemli yapı taşları olacak. Bu 
teknolojiler; enerji üretiminin 
en az atık miktarıyla en verimli 
ve temiz enerji üretimine imkan 
sağlanırken, yenilenebilir enerjiyi 
yapay zeka destekli depolamayla 
birleştirerek kayıpları da en 
aza indirmeyi mümkün kılacak. 
Yenilikçi, geleceğe yüzünü dönen 
ve teknolojiyi kullanan her girişim 
geleceği de şekillendirme gücüne 
sahip olacak. 

Teknolojinin gelişimiyle enerjinin 
materyalsizleştiği bir süreç 
de yaşayacağız. Blokzinciri 
teknolojisi burada önemli bir 
rol oynayacak. Bu teknolojiyle 
tüketicilerin doğrudan şebeke 
üzerinde kripto para ile enerji 
alımı yapabilmesi, enerji 
üreticilerinin içerisinde yer aldığı 
mikro-şebekelerin birbirleri 
ile enerji ticareti yapabilmesi, 
tedarik zincirinin verimli hale 
getirilmesine yönelik çözümler 
gibi yenilikçi süreçler yer alıyor. 
Nispeten uzak gelecekte hidrojen 
temelli enerji üretim ve tüketim 
modelleri de etkili olacak. Bu 
nedenle, tüm bu konular bizim 
yakın takibimizde.

Dijital dönüşüm ile büyümeyi 
amaçlayan bir şirket olarak, 
fırsat gördüğümüz her alana 
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birçok alanda teknolojiyi etkin 
şekilde kullanırken her alanda 
kaynak optimizasyonunu da 
gerçekleştiriyoruz. RPA ile fatura 
işlemleri otomatize edilirken 
süreç optimizasyonu sağlandı ve 
olası finansal kayıplar engellendi. 
Pandemi döneminde doğalgazda 
okumanın dijitalleştirilmesi 
amacıyla kapanış dönemlerinde 
tüketicilerin kendi endekslerini 
girmelerini sağlayan altyapıyı 
kurduk. Optimizasyon portali 

yatırım yapıyoruz. Şebekenin 
akıllandırılmasından elektrikli 
araç şarj istasyonu ağına kadar 
uzanan geniş bir çalışma alanımız 
var. Bu alanların birçoğunda yeni 
Ar-Ge projeleri geliştiriyor, ulusal 
ve uluslararası hibe programları 
ve çalışma gruplarının parçası 
haline geliyoruz. Örneğin, 
ZES markamızla elektrikli 
araç istasyon ağımızın satış 
ve kurulum süreçlerinin 
dijitalleştirilmesi projesini 
tamamlamış bulunuyoruz. Bunu 
yaparken de süreçleri yeni nesil 
ekran ve cihazlarla etkin bir 
şekilde yürüterek teknolojiden 
de en iyi şekilde faydalanmayı 
amaçladık. İstasyonların 
işletilmesi amaçlı IoT altyapısı 
yenilendi. Destekleyici mobil 
uygulamalar, finansal sistemler ve 
etkin çağrı merkezi yönetimi de 
üstünde aktif çalıştığımız konular 
arasında yer alıyor. Diğer yandan, 
ZES ile Avrupa’da da aynı amaçla 
başlatılan ve ortakları arasında 
yer aldığımız eCharge4Drivers 
Projesi sayesinde şehirlerde 
ve şehirlerarası yolculuklarda 
elektrikli araç şarj deneyimini 
önemli ölçüde iyileştirmeyi 
amaçlıyoruz.

Enerji üretimi tarafında 
ise santral yönetiminden 
perakendede online işlemlere 

ve elektrikli araç kiralama 
uygulaması (electrip) projeleri 
yürütülen diğer projeler 
arasındadır. Tüm bu çalışmaları 
yürütürken ağ, sistem ve bilgi 
güvenliği ile ilgili yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz.”

“Mottom; ‘yaşam boyu 
öğrenen’ bir lider olmak” 
Kadınların dijital ekonomiye ve 
teknolojik yeniliklere katılımının 
artmasının önündeki temel 

Akıllı sistemler 
ve bu sistemlerin 
birbirleri ile konuşur 
hale gelmesi, pil ve 
depolama sistemleri, 
IoT ve elektrifikasyon 
gibi teknolojiler 
sektöre yön verecek
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sayesinde 2013 yılında dünya 
çapında organize edilen IDG-
CIO100 ödülü ile onurlandırıldım. 
2021 yılında da ‘Fortune Türkiye 
Geleceği Şekillendiren Teknoloji 
Liderleri’ listesinde yer almaktan 
büyük onur duydum.

Hayat da kariyer de bir yolculuk. 
İşimi hobim olarak görerek ve 
severek yapıyorum. Çalışma 
arkadaşlarımı geliştirmeye 
vakit ayırırım. Departmanımın 
değerlerini saygı ve sonuç 
odaklılık üzerine kurarım. 
Ekibimde kadın çalışan oranı 
yüzde 50, yönetim ekibimdeki 
kadın oranı ise yüzde 40. 
Neredeyse dünya kadın istihdamı 
oranını ekibimizde sağlamış 
durumdayız. Özellikle kadınların 
bu alanda ‘özgüvenlerini 
pekiştirmek’ adına gönüllü 
mentorlük çalışmaları yapıyorum. 
Bu yolculukta kalıcı iş sonuçları 
üretmeye, kazanımlarımı genç 
arkadaşlarımla paylaşarak 
kendilerine örnek olmaya ve 
‘kendilerinin ve yeteneklerinin 
farkında olmalarını sağlamaya 
ve kendilerini gerçekleştirerek 
sürekli kendilerini bir adım daha 
aşmalarına’ destek olmaya 
devam edeceğim.

Pandemi, iş modellerini hızla 
dönüştürürken kadınlar için 
de büyük fırsatlar yarattı. 
Bu süreçte, dijital dünyanın 
yarattığı demokratik ortamın, 
birçok işi bir arada yapabilme 
ve analiz edebilme özellikleriyle 
dönüşüme hızla adapte olan 
kadınların gücünün arttığını 
gözlemliyorum. Şanslıyım ki şu 
anda kadın gücüne inanan bir 
şirketin parçası olarak görev 
yapmaya devam ediyorum. 
Şirketimizin benimsediği Akıllı 
Hayat 2030 yaklaşımı çeşitlilik 
ve kapsayıcılığı, yenilikçi ve 

yaratıcı bir iş kültürü için en 
temel ihtiyaçlardan biri olarak 
görüyor. Bu doğrultuda, çeşitlilik 
ve kapsayıcılık kriterlerini 
benimseyen bir çalışma kültürüne 
sahibiz.”

“Zorlu Doğalgaz SCADA 
yönetim sürecini 
Turkcell desteğiyle 
dijitalleştiriyoruz”
Zorlu Enerji’deki dijital dönüşüm 
hikayesini anlatarak sözlerini 
tamamlayan Fulya Bıçak Muştu, 
şirketin 2022 hedeflerine de 
değindi:

“Küresel ölçekte entegre hizmet 
sunmayı hedefleyen ve ‘geleceğin 
enerji şirketi’ olma vizyonuna 
sahip bir şirket olarak, enerjide 
yaşanan dijital dönüşüme liderlik 
etmeyi hedefliyoruz.

Zorlu Grubu’na iş modellerini 
dijitalleşerek dönüştürmek, 
şirketin bilgi teknolojilerine 
bakışını değiştirmek ve Enerji 
Grubu’nun faaliyet gösterdiği 
alanlardaki öncü konumunu 
destekleyebilmek amacı 
doğrultusunda “yeni nesil bir 
enerji BT ekibi oluşturmak 
ve BT dönüşümüne liderlik 
etmek” hedefiyle Ekim 2020’de 
dahil oldum. Bir taraftan 
iş stratejilerini ve stratejik 
öncelikleri diğer taraftan ise 
şirkette ‘gündelik hayatın’ 
yani süreçlerin nasıl aktığını 
anlamaya, farklı fonksiyonlarda 
yer alan ‘Business Technologist’ 
ve ‘Shadow IT’ ekiplerini 
tanımaya çalıştım. 

Sonraki adımda, odağında 
stratejik önceliklerimizin 
(dijitalleşme, sürdürülebilirlik 
ve elektrifikasyon) yer aldığı 
‘TUNNEL’ adlı dönüşüm 
çalışmasını başlattık. 

zorluklar veya engeller konuşulur. 
Fulya Bıçak Muştu da kariyerinin 
büyük bir bölümünde farklı 
şirketlerde dijital dönüşümden 
sorumlu üst düzey yönetici olarak 
görev aldı. Kariyer yolculuğunda 
bu engelleri nasıl aştığını ise 
Muştu şöyle anlattı:

“Öncelikle engellere takılmamak 
için ‘ekipçe değer yaratarak 
başarıya ulaşmak’ hedefiyle 
kariyerimin her aşamasında 
canla başla ve iyi niyetle çalıştım. 
Kendimi bildim bileli endüstri 
mühendisiyim. Hayatımın her 
alanında “bu işi nasıl daha 
verimli hale getiririm”, “nasıl 
kalıcı çözerim”, “nasıl daha az 
kaynakla yönetirim”, gerektiğinde 
de “elimdekiyle nasıl yetinirim” 
şeklinde düşünerek ilerledim. 
Hep değer katmak, kalıcı iş 
birlikleri geliştirmek, ekibim 
ve şirketim nezdinde örnek 
gösterilecek pozitif iş sonuçlarına 
imza atabilmek için çalıştım. 
Çalıştığım şirketin başarısını 
daha ileriye taşıyabilmek için 
gerektiğinde farklı departmanları 
yönetmek için istekli oldum. Farklı 
disiplinler, yeni nesil teknolojiler 
ve farklı deneyimleri dinledim 
izledim fikir aldım, benchmark 
yaptım, harmanladım. ‘Yaşam 
boyu öğrenen’ lider olmaya özen 
gösterdim. 

Sürdürülebilir başarı için her 
zaman ‘doğru işi doğru zamanda 
doğru şekilde yapmak’ prensibiyle 
hareket etmeye çalışırım. Son 
kullanıcının ve bilinen tabirle 
‘anahtar kullanıcıların’ her 
zaman ihtiyaçlarını anlamaya 
odaklandım. Süreç yönetim 
temelli BT yönetim anlayışını 
benimsedim. 2012 yılında 
geliştirmeye başladığım bu 
yaklaşım ve bu kapsamda 
devreye aldığımız projeler 
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2022 yılında da dijitalleşme ve 
yazılım alanında büyümeye ve 
yatırım yapmaya devam edeceğiz. 
Ayrıca yeni nesil teknolojileri 
doğru zamanda doğru kapsamda 
konumlandırma, güvenlik 
boyutunda sıkılaşma ve veriden 
değer yaratma alanlarında 
birçok projeyi hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. 

Yeni teknolojiler ve beraberinde 
getirdikleri kavramlar, tüketici 
tarafından çok hızlı içselleşiyor. 
Bu ihtiyacı anlamak, karşılamak 
ve müşteri deneyimini iyileştirmek 
için “Yeni Nesil Teknoloji ve BT 
Yetenek Yönetimi Süreçleri”ni 
kurguluyoruz. Uçtan uca dijital 
ortamlar yaratmak adına 

çalışıyoruz. Hayallerimiz büyük, 
altyapımız sağlam ve bunu 
gerçekleştirecek kabiliyetlerimiz 
çok yüksek. 

Tüm bu çalışmaları yürütürken 
güvenilir, uzun dönemli ve kazan-
kazan prensibine dayalı stratejik 
iş birlikleri geliştiriyoruz. Turkcell, 
bu dönüşüm yolculuğumuzda 
stratejik ortaklarımızdan biri. 

ZES şarj istasyonları altyapısının 
geliştirilmesinde hem IoT hem de 
kurulum yönetim süreçlerini ve 
Zorlu Doğalgaz SCADA yönetim 
sürecini Turkcell desteğiyle 
dijitalleştiriyoruz. Turkcell ile 
işbirliğimizi farklı alanlarda da 
geliştirmeyi planlıyoruz.”

Grubun stratejik öncelikleri ile 
hizalanmayı, ekipteki her bir 
bireyin kolayca içselleştirebilmesi 
için önümüzdeki 3 yıl için 6 
adet BT Stratejik Odak Alanı 
Tanımladık. Sonrasında COBIT 
Prensiplerini göz önüne alarak 
yıllara yayılan program ve proje 
portföyümüzü oluşturduk ve her 
projenin şirketin hangi stratejik 
önceliklerine ve BT’nin hangi 
odak alanlarına hizmet ettiğini 
belirledik ve görünür hale 
getirdik. 

Farklı şirketlerde BT’nin yanısına 
İş Süreçleri, Strateji, PMO 
dönüşümünden de üst düzeyde 
sorumlu olmuş bir yönetici olarak, 
“BT Dönüşüm Yolculuğunda Asla 
Yalnız Yürüme” yaklaşımına sadık 
kalarak paralelde “çekirdek ekip” 
kurma ve partner ekosistemi 
geliştirme çalışmalarına başladık. 
Büyük hedeflerle hizalanabilmek 
amacıyla 4 farklı yetkinlik ve 
deneyim alanı oluşturduk ve ekibe 
heyecanımıza ve tempomuza 
uyacak çalışma arkadaşlarımızı 
dahil etmeye başladık.

Farklı alanlarda farklı önceliklerde 
100’den fazla proje geliştirdik 
ve sırasıyla bu projeleri başlattık 
diyebiliriz. ZES’in tüm süreçlerinin 
dijitalleşme projesi, etkin saha 
yönetimi projesi, etkin santral 
yönetimi projesi, online işlemler 
projeleri ve RPA projeleri, liderlik 
ettiğimiz projelerimizden bazıları. 
Türkiye’deki süreçleri tanımaya 
çalışırken ZES Şarj istasyonu 
satış, kurulum ve işletme 
operasyonumuz yurt dışına 
açılma çalışmalarına başladı ve 
şu an için mevcutta 7 ülkede 
faaliyet göstermek amacıyla şirket 
kurulumları tamamlandı. Paralelde 
ZES Global BT Stratejisi ve Yol 
Haritasının da onaylanmasıyla 
çalışmalarımıza devam ettik.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği’nden mezun olduktan 
sonra İngiltere’deki University 
of Warwick’te Mühendislik 
İşletme Yönetimi üzerine yüksek 
lisansını tamamlayan Onur Ünlü, 
Türkiye’ye döndükten sonra iki 
yıl özel sektörde çalıştı. Ardından 
2004 yılında Türkiye’nin ilk global 
enerji hizmet şirketi olan ESCON 

Enerji’yi kurdu. “Enerji verimliliği, 
üzerine çalışmaktan keyif aldığım 
ve asla yorulmadığım bir alan.” 
diyerek sözlerini sürdüren Ünlü, 
iş dışındaki zamanlarında da 
mümkün olduğunca bu alanda 
herkesi bilinçlendirebilmek için 
gayret gösterdiğini ifade ediyor. 
STK’lardan, üniversitelerden veya 
kamudan gelen tüm seminer, 

eğitim, toplantı taleplerine olumlu 
dönüş yapmaya özen gösterdiğini 
belirten Ünlü, “Diğer taraftan sivil 
toplum kuruluşlarında da aktif 
görevler üstleniyorum. Halihazırda 
Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği (EYODER) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevimin 
yanı sıra, TÜRKONFED Yönetim 
Kurulu Üyesiyim. Aynı zamanda 

Enerji verimliliği için yeni teknolojili ve yüksek verimli ekipmanlara yatırım 
yapılması gerektiğine dikkat çeken EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur 
Ünlü, “Teknoloji kullanımı ile iklim krizi sorununun azaltılmasına ciddi katkılar 
sunabiliriz.” diyor.

Teknoloji ile iklim krizini
büyük ölçüde azaltabiliriz
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verimliliği yatırımlarına odaklanan 
şirketlerin, ortak hedefler 
doğrultusunda ve sektörün 
çıkarlarını ön plana alarak hareket 
etmesinin fayda sağlayacağına ve 
başarılı olacaklarına inanıyoruz. 
Biz de EYODER olarak, bu sürece 
katkı sunmak üzere faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.”

Dünya olarak, bir enerji 
krizinden geçiyor ve iklim 
değişikliği ile mücadele 
ediyoruz. Bu iki durumun 
birbiriyle olan bağlantısını 
okurlarımız için nasıl 
özetlersiniz?
Özellikle son dönemlerde 
etkilerini daha sarsıcı bir şekilde 
yaşadığımız afetlerin başrolünde 

Association of Energy Engineers, 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
ve Makina Mühendisleri Odası 
üyeliklerim de bulunuyor.” diyor.

Günümüzde sektörlerin ve 
kuruluşların gündem başlığı 
haline gelen enerji konusunu, 
EYODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Onur Ünlü’den dinledik. Ünlü 
ile sohbetimize EYODER’in de 
çalışmalarını ve faaliyetlerini 
dinleyerek başladık...

“Sürdürülebilir büyüme için 
hep birlikte”
“EYODER 2010 yılında, o dönem 
henüz yeni gelişmekte olan enerji 
verimliliği sektöründe güç birliğini 
sağlamak, enerjinin verimli ve 
sürdürülebilir üretilip tüketilmesi 
noktasında farkındalık yaratmak 
hedefiyle kuruldu. En ucuz, temiz 
ve ulaşılabilir enerjinin tasarruf 
edilen enerji olduğu bilinci ile 
ilgili mevzuatların analizi, piyasa 
geliştirme çalışmaları, uluslararası 
standartlara uygun mesleki 
eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları 
ve üyeler arası dayanışma 
faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 
Temmuz 2021’de göreve gelen 
yeni yönetim olarak mottomuzu 
“sürdürülebilir büyüme için hep 
birlikte” olarak belirledik çünkü 
özellikle karbon nötr ekonomiye 
geçişte artacak olan enerji 

iklim krizi, iklim krizinin başrolünde 
ise insanlar var. Araştırmalar, 
küresel ısınmanın neredeyse 
tamamının insan kaynaklı 
emisyonlardan kaynaklandığını 
gösteriyor. Dolayısıyla eğer biz 
enerji verimliliğini ön plana 
koyar, enerji kullanımımızı 
azaltır, azalttığımız enerjiyi de 
yenilenebilir enerjiden tedarik 
edebilirsek hem emisyonu azaltır 
hem de daha büyük ve yıpratıcı 
etkilerden kaçınabiliriz. Bu süreç 
aynı zamanda dünya genelindeki 
enerji krizinden de daha az 
etkilenmemizi sağlayacaktır 
çünkü yaşadığımız bu durum 
arz-talep dengesizliği ve stok 
yetersizliğinden kaynaklanıyor. 
Dengeyi sağlayabilmek adına 

Enerji kullanımımızı 
azaltır, azalttığımız 
enerjiyi de 
yenilenebilir 
enerjiden tedarik 
edebilirsek hem 
emisyonu azaltır hem 
de daha büyük ve 
yıpratıcı etkilerden 
kaçınabiliriz
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teknolojili ve yüksek verimli 
ekipmanlara yatırım yapılması 
gerekiyor: Proses atık ısılarından 
elektrik üretimine imkan sağlayan 
ORC teknolojisi ya da işletmenin 
hem soğuk hem de sıcak 
su ihtiyacı varsa ısı pompası 
kullanması gibi... 

Enerji verimliliğine yönelik bu 
çalışmaların ardından da yine 
teknoloji kullanılarak yenilenebilir 
enerji yatırımlarına geçilmelidir. 
Ancak bu noktada sıralamaya 
dikkat edilmeli. Eğer bir işletmede 
enerji verimliliği sağlanmadan 
ve tüketimi minimize etmeden 
yenilenebilir enerji çalışması 
yapılırsa yani henüz tesisattaki 
kaçaklar bile giderilmeden 
çatıya güneş paneli konulursa 
bunun anlamı ve faydası 
olmayacaktır. Bununla birlikte, 
ister enerji verimliliği ister 
yenilenebilir enerji yatırımları 
olsun, elde edilen performansın 
ve sağlanan kazancın ölçülmesi 
ve doğrulanması çok önemli. 
Bu noktada mobil ağların artan 
kapsayıcılığı ve yüksek hız ile 
veri transfer imkanı, işletmenin 
verilerinin bulut tabanlı teknolojiler 
ile eş zamanlı izlenmesine ve 
analiz edilmesine imkan veriyor.

Son olarak, yeşil ekonomiye 
geçişi hızlandırmak 
için nasıl bir farkındalık 
sağlanması gerekiyor? Hem 
kurumlara hem de topluma 
tavsiyeleriniz neler olur?
Enerji verimliliği alanındaki 
çalışmaların AB İklim Yasası 
çerçevesinde hız kazanacağını 
düşünüyorum. Özellikle 2023 yılı 
itibarıyla ilk etapta beş sektörü 
kapsayacak olan “Sınırda Karbon 
Düzenlemesi” ile birlikte artık iş 
dünyası için enerji verimli hale 
gelmek, karbon salımını azaltmak 
bir tercih olmaktan çıkıp zorunlu 

da dünya genelinde enerji 
fiyatlarına ciddi zamlar yapılıyor. 
Bu artışlar bireylerin ve iş 
dünyasının kontrolünün dışında. 
Ancak bizler tüketimimizi 
düşürerek, üretimimizi daha 
verimli hale getirerek hem 
zamların üzerimizdeki etkisini 
azaltabilir hem de iklim değişikliği 
mücadelesine katkı sağlayabiliriz.

Enerji verimliliği ve 
sürdürülebilirliğe yönelik 
atılan adımları hem dünya 
hem Türkiye özelinde nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Enerji verimliliği aslında ülkemiz 
için yeni sayılabilecek bir konu. 
Bu alandaki çalışmalar 2007’de 
Enerji Verimliliği Kanunu ile 
başladı. İlk yıllarda küçük 
adımlarla ilerlerken özellikle son 
4-5 yıldır yürümeye hatta koşmaya 
başladığımızı söyleyebiliriz. Bu 
süreçte özellikle dünyadaki 
iyi uygulamaları ülkemizde 
uygulamaya başlamamız dönüm 
noktası oldu. Kamuda Enerji 
Performans Sözleşmelerine 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 
VAP destekleri, asgari %15 
tasarruf sağlayan enerji verimliliği 
projelerinin 5. Bölge Yatırım 
Teşviki kapsamında kabul edilmesi 
çok önemli gelişmeler. Ancak 
önümüzde uzun bir yol olduğunu 
da söylememiz gerek. 

İklim krizi ve enerji 
kaynakları kullanımındaki 
değişimlerde teknolojinin 
desteği sizce ne ölçüde ve 
ne kadar etkili? Teknoloji 
yardımıyla bu sorunları 
bitirmek ya da azaltmak 
mümkün mü?
Teknoloji kullanımı ile iklim krizi 
sorununu tamamen bitiremeyiz 
ancak azaltılmasına ciddi katkılar 
sunabiliriz. Zaten enerji verimliliği 
çalışmaları yapmak için yeni 

hale gelecek çünkü AB, Dünya 
Ticaret Örgütü’nden vize aldığı 
takdirde, 2026 yılında hala AB’nin 
belirlediği emisyon oranlarına 
ulaşamayan işletmeler aradaki fark 
için vergi ödemeye başlayacaklar. 
Dolayısıyla artık işletmelerin çok 
daha verimli ve emisyondan 
arınmış bir şekilde hayatlarına 
devam etmeleri gerekiyor. 

Özel sektöre baktığımızda özellikle 
büyük işletmelerin bu konudaki 
farkındalığının yüksek olduğunu 
görüyoruz. Enerji hizmet şirketleri 
2021 yılı itibarıyla işletmelerden 
ilk kez kömür ve doğalgaz gibi 
fosil yakıtlardan çıkmaya yönelik 
talepler almaya başladı. Bu 
işletmeler enerji verimliliğini 
maksimize ederek tüketimlerini 
azaltmayı, tamamen elektrik 
kullanmayı, bunu da yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlamayı 
hedefliyor. Birçok gelişmiş ülkenin 
en yeni yenilenebilir enerji kaynağı 
ve emisyon azaltım hedeflerine 
ulaşmada ilk yakıt olarak gördüğü 
enerji verimliliği elimizdeki en 
büyük fırsat. İşletmeler, tek 
kuruş harcamadan enerji verimli 
hale gelmelerini sağlayan Enerji 
Performans Sözleşmeleri’ni, VAP 
desteğini ve diğer tüm teşvikleri 
araştırarak, hiç vakit kaybetmeden 
verimlilik çalışmalarına başlamalı.

Toplum olarak da evlerimizde 
alacağımız basit önlemlerin bile 
enerji kullanımını ciddi ölçüde 
düşüreceğine dikkate almalıyız. 
Kullanılmayan elektronik eşyaların 
fişlerinin prizden çekilmesi, 
aydınlatmada tasarruflu ampul 
kullanılması, cihazlarda aşırı 
derecede ısı yükü oluşturmamak 
için klima kullanılan saatlerde 
çamaşır-bulaşık makinesi 
çalıştırılmaması, enerji tasarrufuna 
yönelik basit ancak son derece 
etkili yöntemlerdir.
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FineDine Kurucu Ortağı Duygu 
Kutluoğlu Kılıç, İstanbul 
Teknik Üniversite Elektronik 
Mühendisliği’nden mezun 
olduktan sonra, Koç Üniversitesi 
ve İsviçre’de bulunan Ecole 
Polytechnique Federale de 
Lausanne Üniversitesi’nde 

araştırma görevlisi olarak çalıştı. 
Yüksek lisansını İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde tamamlayan 
Duygu Kutluoğlu Kılıç, akademide 
2,5 yıl kaldıktan sonra, Huawei’de 
yazılım mühendisi olarak çalışmaya 
başladı. Orada eşi ve de ortağı olan 
Adil Burak Kılıç ile tanıştı.

“Burak’ın aklında FineDine, fikir 
olarak zaten vardı.” sözleriyle 
konuşmasına devam eden Kılıç, 
“Kendimizi bir girişimi kurmadan 
önce biraz geliştirmek istedik. 
Burak mobil uygulama geliştirme 
alanına yöneldi. Ben de girişimcilik 
ekosistemini ve yönetimini 

Girişimcilikte başarı sağlamak için müşteri odaklılık ve sektörü çok iyi anlamak 
gerektiğini söyleyen FineDine Kurucu Ortağı Duygu Kutluoğlu Kılıç, “Girişimcilerin 
asla pes etmemesi ve inandıkları yolda sonuna kadar gidebilmeleri gerek.” diyor.

Başarılı girişimin formülü:
Müşteri odaklılık ve sektörü bilmek
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restoranda sipariş verdik ve gelen 
sipariş üzerine oldukça şaşırdık. 
Sipariş vereceğimiz ürünü, 
fotoğrafı ve açıklamaları ile kendi 
dilimizde görebilmenin ne kadar 
iyi olabileceğini düşündük. Bunun 
üzerine müşterilerin restoranda 
bulunan ürünlerin fotoğrafına 
ve bilgisine erişim imkanı veren 
FineDine’ı kurmaya karar verdik.

2016’da dijital menü uygulaması 
olarak kurduğumuz FineDine; 
restoran, kafe, bar ve otellerin 
menülerini dijitalleştiren yapay 

öğrenebilmek için Pozitron’da 
çalışmaya başladım. Burası 
benim için gerçekten unutulmaz 
bir deneyim oldu. Hem farklı 
teknolojileri görme fırsatım oldu 
hem de bütçeleme, finansal 
planlama ve stratejik anlamda 
karar verebilme yetkinliklerimi 
geliştirdim. Özellikle Fırat 
İşbeçer ile çalışmak benim için 
bu anlamda çok faydalı oldu, 
kendisinden çok şey öğrendim.” 
dedi. Pozitron’da hızlı bir şekilde 
kariyerinde ilerlemeye başladığını 
ifade eden Kılıç, Pozitron 
Monitise’ye satıldıktan sonra 3 yıl 
daha kurumsal hayata devam etti. 

Duygu Kutluoğlu Kılıç’ın 
“Ekip yönetmekten portfoliyo 
yönetimine kadar birçok alanda 
tecrübe kazanmak girişimcilik 
hayatıma oldukça yardımcı 
oldu.” ifadeleriyle devam eden 
sohbetimizde, FineDine’ın 
hikayesini de konuştuk. Fikrin 
ortaya çıkış hikayesini ve bugüne 
kadar gelen başarısında geçen 
süreci Duygu Kutluoğlu Kılıç şöyle 
anlattı:

Yapay zeka odaklı dijital 
menü uygulaması FineDine 
64 ülkede
“Fikir Burak’ın aklında zaten vardı 
fakat hikayenin gelişmesi Burak 
ile yaptığımız Çin seyahatimizde 
başladı. Bu seyahat sırasında bir 

zeka odaklı sipariş, ödeme, 
operasyon ve müşteri ilişkileri 
yönetimi sağlayan bir platforma 
dönüştü. Mekanların satışlarını ve 
müşteri memnuniyetini artırıyor 
ve operasyonel maliyetlerin 
düşürüyoruz. Ek olarak, 
yapay zeka destekli analiz ve 
tahminlerle, restoranların daha 
karlı ve verimli kararlar vermesini 
sağlıyoruz.

Bugüne kadar geçmişte 
başvuranların sadece %0.7’sini 
kabul eden 500 Startups‘ın Batch 

Yapay zeka destekli 
analiz ve tahminlerle, 
restoranların daha 
karlı ve verimli 
kararlar vermesini 
sağlıyoruz
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problemlerini ne kadar iyi 
bilirseniz, geliştirdiğiniz ürün o 
kadar başarılı oluyor. 

Ayrıca dayanma gücü de çok 
önemli. FineDine olarak bizim 
de çok zor zamanlarımız oldu. 
Ancak dayanma gücümüz ve hızlı 
manevra yeteneğimiz sayesinde 
pandemi dönemini bile büyüme 
ile kapattık. Girişimcilerin asla 
pes etmemesi ve inandıkları yolda 
sonuna kadar gidebilmeleri gerek.

Sizce bir yatırımcının “fikre” 
ikna olmasında hangi kilit 
noktalar öne çıkıyor? Bir 
fikrin hayata geçirilmesinden 
globale taşınması için nasıl bir 
disipliner yaklaşım gerekiyor? 
Ya da böyle bir “disiplin”den 
bahsedilebilir mi?
Benim gördüğüm, yatırımcılar 
fikirden daha çok girişimciye 
önem veriyorlar. Fikrin uygulamaya 
nasıl döküleceği ve girişimcilerin 
bu alandaki tecrübeleri, işi takip 
ederken kullandıkları metrikler en 
çok önemsedikleri kriterler. 

23, Endeavor ve Visa Innovation 
programlarına katıldık. 500 
Istanbul, 500 MENA, TechOne 
VC, twozero VC, Savour VC ve 
melek yatırımcılar Fırat İşbecer, 
Hande Enes, Cenk Serdar ile 
Lovrenc Kessler’dan yatırım alarak 
büyümeye devam ettik. 
Bugün FineDine, 40 farklı dil 
seçeneği ile 64 ülkede 2000’den 
fazla müşteriye hizmet veriyor. 
Ünlü restoranlardan otellere 
kadar birçok popüler marka 
müşterilerimiz arasında yer alıyor.”

FineDine’da hangi 
teknolojileri nasıl 
kullanıyorsunuz?
FineDine’ın yapay zeka özelliği 
sayesinde işletmeler akıllı kararlar 
alabiliyor. Yapay zeka, müşterilerin 
geçmiş sipariş davranışlarından 
ürünler arasındaki satın alma 
ilişkilerini ortaya çıkararak onlara 
sipariş verme olasılıkları en yüksek 
ürünleri gösteriyor. 

Ayrıca yapay zeka sayesinde 
benzer müşteri profilleri tespit 
ediliyor. Bu sayede işletmeler 
müşterilerine kişiselleştirilmiş 
öneriler de sunabiliyor. İşletmeler 
müşterilerin hangi ürünlere 
daha çok eğilimli olduğunu ve 
hangi ürün gruplarını beraber 
tükettiğini görünce karlılıkları 
da artıyor. Müşterilerin geçmiş 
satış eğilimleri, işletmelerin ciro 
ve gelecek sipariş adetlerinin 
hesaplanmasını da sağlıyor. 

FineDine’ın global sahnede 
olması, ülke adına gurur 
verici. Bir girişimci olarak, 
bu başarının yapı taşına dair 
neler söylersiniz? 
Öncelikle çok teşekkür ederiz. 
Bir girişimci olarak, başarı bana 
göre müşteri odaklı olmaktan 
ve sektörü çok iyi anlamaktan 
geçiyor. Müşterilerinizin 

Bir fikir için globale geçiş ise 
en baştan globali hedefleyerek 
yola çıkıldığı takdirde söz 
konusu olabilir. Buradaki en 
önemli kriter; girilecek pazarın 
konjonktürünü bilmek, rakipler 
var mı, nasıl konumlanıyorlar, siz 
nasıl konumanacaksınız, ürününüz 
oradaki pazarın ihtiyacını karşılıyor 
mu veya lokalizasyon yapılması 
gerekiyor mu gibi soruları 
cevaplamak gerekiyor.

Uzun vadedeki yol 
haritanızda hangi 
destinasyonlar yer alacak?
Öncelikle kurulduğumuz günden 
beri hep müşteri odaklı olduk. Yol 
haritamızı müşteri ihtiyaçlarına 
göre şekillendiriyoruz. Şu an yapay 
zeka üzerine ciddi bir yatırımımız 
var. Bu özelliğimizi daha da 
geliştirmek için çalışıyoruz. Uzun 
vadede restoranların pazarlama ve 
CRM gibi ihtiyaçlarına da çözüm 
olmak istiyoruz. Pazar olarak da 
Körfez ülkeleri, Türkiye ve Amerika 
bizim için öncelikli bölgeler.
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COVID-19, küresel olarak 
tedarik zincirlerini büyük ölçüde 
etkileyerek malların arz ve talebi 
arasında bir dengesizlik yarattı. 
2020 boyunca, pandemi ve 
karantina ile birlikte küresel 
üretim yavaşladı, yerli ve küresel 
üretim durduruldu. Talep arzdan 
daha hızlı büyüdüğünden, 
perakendeciler bu duruma ayak 
uydurmak için envanterlerini 
gözden geçirdiler. Tedarik zinciri 
operasyonlarını hızlandırmak 
ve tekrar rayına oturtmak adına 
lojistik şirketleri de siparişleri 
zamanında alarak kurumsal 
müşterilerini memnun etmek 
için operasyonlarını yeniden 
değerlendirmek ve artan trendleri 
benimsemek zorunda kaldılar. 
Peki bundan sonra, sektör lideri 
olmak isteyen lojistik şirketleri 
için kritik öneme sahip olan 
gelişmeler ve trendler neler 
olacak?

Hedef; sürücülerin elde 
tutulması
Yük bir limanda boşaltıldıktan 
sonra kamyon taşımacılığı, 
konteyner taşımacılığının birincil 
kaynağıdır. Kamyon taşıma 
kapasitesinin yetersizliği, konteyner 
hacminin büyük bir kısmının 
kapasitesi kısıtlı tesislerde 
boşta kalması anlamına gelir. 
Mallar ve hammaddeler hareket 
etmediğinde, iş operasyonları zarar 
görür. Mallar envanter süreçlerine 
giremez ve müşterilere satılamaz/
gönderilemez.

Sektörün büyük bir sorunu şu 
ki; yeterli kamyon veya sürücü 
yok. Bir araştırmaya göre, her 
9 iş ilanından birinde kalifiye 
sürücü aranıyor. Sorun sadece 
bu da değil. Küçük kamyon 
şirketleri, artan fiyatlar nedeniyle 
kapasitelerini artırmak için çok az 
teşvike sahipler veya hiç teşvik 

bulunmuyor. Bu da onları yeni 
kamyonlara yatırım yapmaktan 
alıkoyuyor. Öte yandan, eğrinin 
önünde kalmak ve tedarik 
zincirlerini çalışır durumda 
tutmak için lojistik şirketlerinin, 
sürücü eksikliğini giderme ve 
sürücüleri elde tutma yatırımına 
yönelik lojistik ağı eğilimini de 
benimsemesi gerekiyor.

Diğer bir eğilim ise verimliliği 
artırmak için bir sürücü 
uygulaması sunmak ve böylece 
son kilometrede mevcut olan 
tedarik zinciri darboğazının kilidini 
açmaktır. Seçeneklerden biri, 
maaş veya saatlik ücretin aksine 
sürücülere teslimat başına ödeme 
yapmaktır. Bu iş modeli, sürücülerin 
hayatlarını kolaylaştıracak araçlarla 
birleştiğinde onları her gün daha 
fazla teslimat yapmaya teşvik eder 
ve sürücünün elde tutma oranını 
artırabilir.

Lojistik sektörünün
360° hizmet dönüşümü
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Lojistik ağının 
yerelleştirilmesi
Bir zamanlar bir e-ticaret siparişinin 
gelmesi birkaç gün sürerken 
günümüzde tüketici davranışı, her 
şeyin son derece hızlı bir şekilde 
yerine getirilmesi için makul bir 
fiyata sunulmasını gerektiriyor. 
Son derece rekabetçi pazar 
nedeniyle, talep üzerine teslimat 
hızla bir farklılaştırıcıya dönüşüyor. 
Ancak çoğu lojistik şirketi aynı gün 
teslimat sağlamakta zorlanıyor.

Aynı gün teslimat, bir zamanlar 
yaygın olmayan bir şey olsa 
da bugün, sadece bir “eklenti” 
olmaktan öteye gidiyor ve 
“beklenti” haline geliyor. Tedarik 
zinciri verimliliğinde lider olan 
oyuncular ise ‘özel’ müşterilerine 
adeta ışık hızında teslimat sunuyor. 
Lojistik ağının yerelleştirilmesinin 
hızlı ticaret pazarında bu kadar 
yaygın olmasının nedeni de tam 
olarak budur. Tüketiciler artık yerine 
getirme seçenekleri arasında 
aynı gün teslimatı beklediğinden, 
tedarik zincirlerinin hızlı bir şekilde 
yerelleşmesi gerekiyor. Bu noktada 
lojistik şirketleri, siparişleri aynı gün 
teslim etmek için tedarik zincirlerini 
yerel düzeye kaydırmalıdır. 

Geçmişte envanter ve sevkiyat 
bölgesel düzeyde yönetiliyordu, 
bugün ise lojistik sektörü liderleri 
yerel mağazalardan siparişleri 
karşılıyor. Bu yöntemin, istendiğinde 
yerel envanteri kullanma yeteneği 
de dahil olmak üzere çok çeşitli 
faydaları bulunuyor. Bu şekilde, 
teslimat hızlı ve verimli bir şekilde 
yapılabiliyor, müşteri deneyimi 
artırılıyor ve tedarik zinciri 
trendlerine uyum sağlanmış oluyor.

Gelişmiş tedarik zinciri 
teknolojisi ile çevik tedarik 
zincirleri oluşturma
Tedarik zinciri yönetimi teknolojisi 
(SCM) ortamı hızla değişiyor. 
Lojistik şirketlerinin ayakta 
kalabilmesi için de süreçler 
otomasyon gerektiriyor. Aynı 
zamanda sistemler ve verilerin 
entegre edilmesi, çalışanların 
yeni kaynaklara sahip olması 
ve yöneticilerin daha iyi tedarik 
zinciri görünürlüğüne sahip olması 
gerekiyor. Bu da tüm bunların 
hepsini yapabilen bir tedarik zinciri 
optimizasyon platformuna yatırım 
yapılması anlamına geliyor.

Lojistik şirketleri, böyle bir sistemi 
araştırırken şirketteki her bir kilit 

karar vericinin ihtiyaçlarına ve 
ayrıca son müşteriye mümkün 
olan en iyi deneyimi neyin 
sağlayabileceğine odaklanmalı. 
İşletmelerin kullandığı SCM 
teknolojisi ne olursa olsun, TMS 
ve WMS’den envanter yönetimi ve 
CRM sistemlerine kadar işletmenin 
mevcut tedarik zinciri sistemleriyle 
entegre olması önemlidir 
çünkü; sağlam, iki yönlü bir veri 
senkronizasyonu, her tedarik zinciri 
ve iş platformunun yanı sıra, tüm 
ekip üyelerinin her zaman uyumlu 
olmasını da sağlar.

Envanter ve teslimat 
ihtiyaçlarını tahmin etme
Son kilometre teslimat hacimleri 
artarken perakendeciler ve lojistik 
sağlayıcılar yoğun sezona nasıl 
hazırlanabilir? Sipariş talebi, 
teslimat süreci ve envanterle nasıl 
ve nerede ilgileneceklerine dair ne 
bekleyeceklerini nasıl bilebilirler? 
Artık tedarik zincirini karanlıkta 
yürütmek için hiçbir neden yok 
çünkü tedarik zinciri teknolojisi, 
bugün tedarik zinciri verilerinin 
görünürlüğünü daha önce hiç 
görülmemiş seviyelere çıkarma 
fırsatı veriyor. Tedarik zinciri 
yöneticileri de ne bekleyeceklerini 
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ve bununla nasıl başa çıkacaklarını 
bilmek adına envanteri ve 
teslimatı tahmin etmek için SCM 
teknolojisinden yararlanıyor.

Büyük veri ve tahmine dayalı 
analitik sektörde; olayları veya 
kesintileri tahmin etmeye ya da 
bunlara yanıt vermeye yardımcı 
olacak öngörüler sağlayabilen 
fakat potansiyel olarak henüz 
kullanılmayan bir kaynaktır. Bu 
noktada makine öğrenimi ve yapay 
zeka, tedarik zinciri verilerini iş 
operasyonlarını bilgilendirmek 
ve iyileştirmek için varlıklara 
dönüştürebilir. Lojistik şirketleri de 
lojistik yönetim yazılımını kullanarak 
hem önceden planlama yapabilir 
hem de envanter ve teslimat 
sorunlarını tahmin edebilir ve 
yol boyunca ortaya çıkan gerçek 
zamanlı sorunları takip edebilir.

Kitle kaynaklı teslimat ve 
birden çok lojistik iş ortağı 
kullanma
Verimli çoklu filo yönetimi; maliyet 
tasarrufu sağlama, müşteri 
beklentilerini karşılama ve dijital 
tedarik zincirinin iyi çalışmasını 
sağlama yolunda bir diğer önemli 
adımdır. Geniş ölçekte planlı 

veya aynı gün siparişleri teslim 
etmek, genellikle çeşitli şirket içi 
sürücü ve üçüncü taraf sağlayıcı 
kombinasyonlarında birden 
fazla filoyla çalışmayı gerektirir. 
Bu filolardan bazıları konum 
başına tahsis edilebilir, ancak 
genellikle hızı artırırken maliyeti 
düşürmenin en uygun yolu, hangi 
siparişin hangi filoya gittiğini 
otomatikleştirmektir. Örneğin, 
yoğun saatlerde bir restoran, 
teslimatlarını kitle kaynaklı bir 
dağıtım filosuna yaptırabilir, ancak 
yoğun saatler bittiğinde teslimat 
için kendi çalışanlarını kullanabilir.

Başka bir örnek ise aynı coğrafi 
alandaki birden fazla mağazadan 
veya lojistik merkezinden teslimat 
yapmak için bir sürücü havuzu 
kullanmaktır. Bu da yakın çevredeki 
hangi sürücülerin ilgili siparişi 
belirtilen yere, zamanında teslim 
etmek adına uygun olduğunu 
belirlemek için teknolojiyi 
gerektirir. Teslimat yönetimini 
optimize ederken şirketler hem 
filoları bir bütün olarak hem de 
sürücüleri bireysel olarak nasıl 
yöneteceklerine odaklanmalıdır. 
Teslimat sürecinde esneklik ve bir 
şeyler ters giderse (risk yönetimi) 

şirketlere bir yedekleme çözümü 
sağladığı, aynı zamanda süreç 
boyunca yardım için birbirlerine 
güvenen tedarik zinciri ortakları 
oluşturduğundan birden fazla filo 
kullanmak; bu noktada önemli bir 
tedarik zinciri eğilimidir.

Son kilometre teslimat 
çözümlerine geçiş
Müşteriler siparişlerine hızlı 
ve şeffaf bir şekilde ulaşmak, 
siparişlerinin tam olarak nerede 
olduğunu, ne zaman geldiğini ve 
arada geçen tüm süreç hakkında 
her şeyi bilmek isterler. Bugün son 
kilometrede mevcut olan teknoloji 
ise lojistik şirketlerine, tedarik 
zincirinin bu bölümünü ilgili tüm 
taraflara görünür hale getirme 
yeteneği ve fırsatı veriyor.

Perakendeciler ve lojistik şirketleri, 
mümkün olan en iyi son kilometre 
teslimatını yaratmaya odaklanarak 
tedarik zinciri ortakları olarak bir 
araya geldiklerinde ilgili teknoloji, 
pazara uyum sağlamalarına 
ve beklenmedik olaylarla başa 
çıkmalarına olanak tanır. Bunlar; 
trafik, yönlendirme sorunları, 
çeşitli nedenlerle paketlerin teslim 
edilememesi ve daha fazlasını 



MART 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

ANALİZ

23 

içerebilir. Yapay zeka ve makine 
öğrenimini kullanmak bu durumda 
bir avantajdır.

İade tedarik zinciri 
yönetimine odaklanmak
Çevrimiçi siparişlerin sayısı arttıkça 
iadelerin de artması doğaldır. Tedarik 
zinciri trendlerinin zirvesinde kalmak 
isteyen şirketler, iade yönetimine 
de odaklanmalıdır. Müşteriler, nihai 
müşteri deneyimini sağlamak için 
basit ve güvenilir bir iade süreci ister 
ancak bu sürecin, tedarik zincirinin 
envanter yönetimi ve yeniden 
stoklama konuları ile her bir iadenin 
lojistik maliyetiyle ilgilenerek, çok 
sayıda iadeyi ele almak için özel 
olarak tasarlanması gerekir.

Neyse ki bugün mevcut olan 
tedarik zinciri teknolojisi, iade 
yönetiminin otomatik ve oldukça 
şeffaf olmasını sağlıyor. Söz konusu 
şeffaflık da tüm süreçlerin (iadeler 
dahil) dijital olmasını sağlayan 
tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi 
ve otomasyonunun bir parçasıdır. 
Bu tedarik zinciri trendine 
ayak uydurmak için de lojistik 
şirketlerinin her adımda kullanılan 
teknolojinin değerlendirildiği, 
tedarik zinciri yönetiminin iade 

kısmının mümkün olduğunca 
sorunsuz ve verimli bir şekilde 
yürütüldüğü, otomatikleştirmeye 
ve gerçekleştirmeye yardımcı 
olabilecek yeni çözümler bulması 
gerekiyor.

Sürdürülebilirlik: karbon ayak 
izini azaltmak
Perakende tedarik zincirleri, 
endüstri karbon emisyonlarının 
%50’sinden fazlasından sorumlu 
olan en büyük karbon emisyonu 
üreticileridir. Ulaşım, e-ticaretteki 
talep artışlarına paralel olarak en 
büyük ‘suçlu’dur. Son araştırmalar 
da 2030 yılına kadar e-ticaret 
büyümesinin teslimatla ilgili karbon 
emisyonlarında %30’un üzerinde 
bir artışa yol açacağını gösteriyor.

Sürdürülebilir teslimat ve lojistik 
için tüketici beklentileri ve 
düzenleyici gerekliliklerin baskısı 
altında olan perakendeciler, karbon 
emisyonlarını azaltmalarına, 
takip etmelerine, ölçmelerine 
ve raporlamalarına yardımcı 
olmak için son kilometre lojistik 
sağlayıcılarına güvenmeye 
başlıyor. Sürdürülebilirliği, 
özellikle sürdürülebilir e-ticaret 
seçenekleri ve teslimat 

operasyonları aracılığıyla tedarik 
zincirine yerleştirmek, tedarik 
zincirlerinin rekabetçi kalmasına 
ve hatta 2022 ve sonrasında 
pazar payını artırmasına yardımcı 
olacak. Karbon emisyonlarını 
çözmek, markalar ile teslimat/
lojistik ortaklarının ve teknoloji 
şirketlerinin ayrı ayrı yapabileceği 
bir şey değil. Bu, ekosistem olarak 
birlikte çalışarak çözülebilecek bir 
sorundur. 

Son olarak, yakın gelecekte 
lojistik sektörünün ana hedefi, 
beklenmedik durumlar karşısında 
tedarik zinciri esnekliğini artırmak 
olacak. Küresel ve yerel tedarik 
zincirleri pandemi gibi bazı 
zorluklar yaşarken, birçok kuruluş 
tedarik zinciri operasyonlarının 
sorunsuz çalışmasını sağlayacak 
dijital bir lojistik ağına dönecek.

Lojistik sektörü değişiyor ve 
değişmeye devam edecek. 
E-ticaret her geçen gün 
popülaritesini artırmaya devam 
ettikçe ve teslimat sayısı arttıkça 
da lojistik şirketlerinin güncel 
kalabilmesi için küresel tedarik 
zinciri trendlerinin zirvesinde 
kalması gerekiyor.
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Diğer endüstrilerle de güçlü 
ilişkileri gereği her ülkede 
kritik bir öneme sahip olan 
lojistik sektörü, son yıllarda 
yeni düzenlemelerden değişen 
müşteri taleplerine ve daha 
fazlasına kadar çeşitli zorluklarla 
karşı karşıya kaldı. Giderek 
küreselleşen ekonominin 
bir sonucu olarak, ticareti 
kolaylaştıracak ve rekabet 
avantajı sağlayacak lojistik 
hizmetlere olan talepte de bu 
odakta her geçen gün artıyor. 
Bu dinamik sektöre daha fazla 
şirket katıldıkça, lojistiğin 
geleceğini şekillendiren trendlerin 
ve yeniliklerin bir adım önünde 
olmak giderek daha önemli hale 
geliyor. Diğer tüm endüstriler 
gibi, pandemi sırasında çeşitli 

zorluklarla yüzleşmek zorunda 
kalan lojistik endüstrisi, ilerleyen 
dönemde önemli bir değişim 
geçirecek ve bu değişimin 
dünyanın dört bir yanındaki 
işletmeler için önemli etkileri 
olacak.

Otonom araçlar demirbaş 
haline geliyor
Lojistik sektöründeki başlıca trend 
otonom araçlar olacak. Otonom 
teslimat araçları geliştirmek 
için araştırmalara yatırım yapan 
büyük lojistik şirketleri, bu 
yatırımları teslimat paketlerini 
otomatikleştirerek maliyetleri 
düşürmek ve verimliliği artırmak 
olarak görüyorlar. Yüksek kaliteli 
kargo için rekabet eden bu kadar 
çok şirket varken, talebe yetişmek 

ise oldukça zor. Bununla birlikte, 
otonom araçlar bu dinamiği 
değiştiriyor ve sürücü endişesi 
duymadan dünyanın dört bir 
yanına ürün göndermeyi her 
zamankinden daha kolay hale 
getiriyor.

Talep üzerine ürünler 
üretmek için 3D baskı
3D baskı, lojistik endüstrisinde 
yeni bir trend. İlerleyen dönemde 
şirketler, 3D baskı ile seri üretim 
yerine tam zamanında üretim 
yapmak için iş modellerini 
değiştirecek. Bu da müşteriler 
tarafından sipariş veya talep 
edilemeyen ürünlerde daha fazla 
özelleştirme ve daha az iş israfına 
olanak tanıyacak. Ayrıca üreticiler, 
her müşterinin ihtiyaçlarına göre 

Lojistikteki
inovasyonlar
sektörün
geleceğini
belirliyor
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uyarlanmış parçalar üretebilecek. 
Bu sayede israf daha da 
azaltılacak ve üretim süreçlerinde 
verimlilik artacak.

Tedarik zinciri sürecinin her 
aşamasında 3D yazıcılar kullanılıyor. 
Kullanımları aynı zamanda, 
siparişlerin hava taşımacılığı veya 
gemiler aracılığıyla dünyanın 
dört bir yanındaki müşterilere 
gönderilmeden önce bir araya 
getirildiği dağıtım merkezlerine de 
yayılıyor.

Yapay zeka uygulamaları 
filo yönetiminin belkemiği 
olacak
Navlun yönetimi sektöründe 
birçok uygulamaya sahip olan 
yapay zeka ile filoları yönetmek, 

veri analizi yazılımı kullanıldığında 
oldukça verimlidir. Hava 
durumuna veya trafik düzenlerine 
göre rotaları optimize etmeye 
yardımcı olan bu tür yazılımlar, 
arz ve talepteki değişiklikler için 
daha verimli planlama yapmayı 
da sağlayacağından, lojistik 
firmalarının rakiplerine karşı 
üstünlük sağlamasına imkan 
verecek. Ayrıca, bir aracın durumu 
hakkında daha doğru tahminlerde 
bulunmaya yardımcı olan AI 
yazılımları, yakıt tahsisi ve bakım 
planlaması konusunda da lojistik 
şirketlerine destek verecek. 

AI, her ne kadar nakliye yönetimi 
sektöründe kullanılıyor olsa da 
endüstride hala bir büyüme fırsatı 
barındırıyor. Devam eden yenilik ve 

geliştirme ile yapay zeka, filoları 
yönetmenin önemli bir parçası 
haline gelecek.

Bulut tabanlı sistemler 
yaygınlaşıyor
Bulut tabanlı sistemler, lojistik 
endüstrisinde giderek daha 
popüler hale geliyor. Lojistik 
alanında faaliyet gösteren 
işletmeler, iş süreçlerini optimize 
etmek için bu yeni teknolojiyi 
benimseyerek önemli faydalar 
sağlıyor. Lojistik şirketleri için 
bulut bilişimin faydaları arasında 
ise kolay ölçeklenebilirlik, artan 
güvenilirlik ve azaltılmış maliyetler 
yer alıyor. Diğer avantajlar ayrıca 
daha az donanım bakımı ve veri 
şifreleme yoluyla geliştirilmiş 
güvenlik unsurlarını içeriyor.
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Nakliyecilerin işletme maliyetlerini 
düşürmelerine, verimliliği 
artırmalarına ve arka ofis 
operasyonlarını iyileştirmelerine 
yardımcı olan bulut tabanlı 
sistemlerin, bu artan popülerlik 
nedeniyle, sektörde önümüzdeki 
5 yılda önemli ölçüde büyümesi 
bekleniyor.

Son kilometre teslimatı
Son kilometre teslimatı, 
malları depolardan ve dağıtım 
merkezlerinden son müşteriye 
teslim etmenin son ayağını 
tanımlamak için kullanılan 
bir terimdir. Son kilometre 
teslimatları eğilimi, büyük lojistik 
firmalarını kullanmaktan daha 
ucuz ve daha kullanışlı hale 
geldiği için son yıllarda arttı. 
Son kilometre teslimatına doğru 
ilerleyen işletmelerin eğilimi 
de bu nedenle giderek artıyor. 
Birçok girişimci, müşterilere daha 
kişiselleştirilmiş bir deneyim 

sunmak için ürünlerini yerel 
olarak teslim etmeye odaklanıyor. 
Bu odaktan etkilenen lojistik 
sektörü ise söz konusu değişimin 
gelecekteki iş modellerini ve 
yöntemlerini nasıl etkileyeceğini 
fark etmeye başladı.

Blokzinciri entegrasyonu
Blokzinciri teknolojisi, lojistik 
endüstrisinde nispeten yeni bir 
kavramdır. Tedarik zinciri yönetimi 
için blokzinciri teknolojisinden 
yararlanan kuruluşlar, envanter 
seviyelerinin görünürlüğünü 
artırabiliyor. Bu da ürünlerin 
ne zaman sevk edildiği veya 
müşterilere ne zaman teslim 
edildiği konusunda zamanında 
güncellemeler sağlayarak 
yapılıyor. Bu şeffaflık, ürünler 
tükendikten sonra ne zaman 
tekrar satışa sunulacağı 
konusunda da şirketlerin gerçek 
zamanlı bildirimler vermelerine 
imkan tanıyor.

Blokzinciri, lojistik operasyonlarını 
her zamankinden daha 
verimli, güvenli ve şeffaf hale 
getirebilecek yeni çözümler 
sunuyor. Gıda maddelerinin 
izlenmesinden kargo 
gönderilerinin takibine kadar 
birçok şeyi içeren blockchain 
teknolojisi, küresel ticaret 
belgelerini yönetme ve gümrük 
işlemlerini kolaylaştırmada da 
yüksek potansiyeline sahip.

Lojistik sektöründe müşteri 
memnuniyetinin kusursuz olması 
her ne kadar imkansız olsa da 
yeni nesil teknolojiler sayesinde 
müşterilere mümkün olan en iyi 
hizmet sunulabilir. Lojistikte iyi 
ve değerli bir müşteri hizmeti 
sunarak müşteri deneyimini 
zenginleştirmek de şirketlerin 
iyi bir stratejiye sahip olması 
ve teknoloji kullanımlarının 
sağlamlığıyla paraleldir.
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“Pandemide hiç 
olmadığımız kadar mobil 
çalıştık”
İnternete erişimin kolaylaşmasıyla 
alışverişleri oturduğumuz yerden 
yapabilir olduk. Pandemi öncesi 
kampanyalarla ulaşılan sipariş 
sayıları pandemiyle hepsini 
geride bırakan adetlere çıktı. 
Hep beraber yaşadığımız bu 
dönemde birden gelen bu talep 
artışına lojistik sektörü hızlı cevap 
veremedi. Fiziksel kaynaklar 
(bina, araç, insan) mevcut 
talebi karşılamakta yetersiz 
kaldı. Horoz Lojistik olarak, biz 
bir süredir bu değişimi görüyor 
ve buna göre yapılanıyorduk. 
Pandemi döneminde öncelikle 
fiziksel alanlarda yatırımlarımızı 
artırdık. Her ne kadar pandemiyle 

birçok kişi evlerden çalışsa da 
bizler fiziksel olarak alanda 
olmak durumundaydık ve 
hiç olmadığımız kadar mobil 
çalıştık. Bu dönemde bilgi 
teknolojilerinde her şeyin yedekli 
olması uygulamasını bina ve 
çalışan seviyesinde uyguladık. 
Hepimiz için ilk defa yaşanan bir 
deneyimdi. Önemli deneyimler 
kazandık hatta dersler çıkardık. 
Mobilite ve her yerden çalışabilir 
olma tam anlamıyla bünyemize 
nüfuz etti.

“Her aşamada alıcıyı 
bilgilendirmeye çalışıyoruz”
Özellikle internetten bir ürün 
alınmış ise ürünün teslim 
edilinceye kadarki süresini her 
birimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Hatta daha yola çıkmadan, henüz 
lojistik firmasına ürün teslim 
edilmeden bile sorgulamaya 
başlanıyor, çağrı merkezi aranıyor. 
Bu doğal sürecin oluşturduğu 
yükü azaltabilmek amacıyla, her 
aşamada (sms, IVR, IVN, mobil, 
web) alıcıyı bilgilendirmeye 
çalışıyoruz. Rota optimizasyonu 
da yaparak “ne zaman gelecek?” 
sorusu gelmeden varış 
zamanını teslimat öncesi alıcıya 
bildiriyoruz.

“Rota optimizasyonu işleri 
daha verimli hale getiriyor”
Maliyetler her ticari firma için 
en önemli kriterlerden biri. Rota 
optimizasyonu başlangıçta 
yaptığınız işi daha verimli 
hale getiriyor. Bunun yanında, 
beraberinde getirdiği katma 
değerler de var. Operasyonunuz 
daha şeffaf hale geliyor ve insan 
unsuru kaynaklı dalgalanmaları 
bertaraf etmiş oluyorsunuz. 
Bu süreçte kullanılan mobil 
uygulamalar sayesinde de hızlı 
veri topluyor, değişimlere göre 
aksiyon alabiliyor ve müşterinizi 
bilgilendirebiliyorsunuz. Bu 
yapı, operasyon süreçlerinde de 
değişimi beraberinde getirmeye 
başladı. Birçok iş otomatik 
gerçekleştiriyor. RPA ile nispeten 
niteliksiz diyebileceğimiz 
işler, insan gücü gereksinimi 
duymuyor. Bizler sistem işletimi 
öncesi karar aşamasında etkin rol 
oynuyoruz.

Pandemiyle birlikte lojistik sektörünün üzerindeki sorumluluk arttı. 
Lojistik şirketleri yeni müşteri beklentilerine yanıt vermek için de 
kritik hizmetlere dair yatırım hedeflerini daha da belirginleştirdi ve 
teknolojiden tam fayda sağlamaya odaklandı. Sektörün mevcut 
durumunu ve geleceğini ise alanında öncü firmaların teknoloji liderleri 
kurumları özelinde değerlendirdi...

Horoz Lojistik Bilgi Sistemleri Direktörü Uğur Duman
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“Sürdürülebilir yönetim ve 
yenilikçi iş modellerinin 
artışında büyük bir ivme var”
Hem özel hayatımızı hem de 
çalışma hayatını sert bir şekilde 
etkileyen Covid-19 gerçeği ile 
yaşıyoruz. Ayrıca son yıllarda 
küresel iklim değişikliğinin 
etkilerini de ciddi şekilde 
hissediyoruz. Avrupa Birliği 
tarafından Yeşil Mutabakat 
adıyla yayınlanan global çağrıya 
uyum sağlamak amacıyla 
şirketlerin yeni geleceği inşası 
için “sürdürülebilirlik” kavramını 
içten içe benimsemiş durumda 
olduklarını söyleyebiliriz. Bu 
kavramı sadece çevre – iklim 
olarak düşünmememiz gerekir. 
Dijital dönüşümün konuşulduğu ve 
pandemi gerçeğinin hala devam 
ettiği günümüzde, sürdürülebilir 
yönetim ve yenilikçi iş modellerinin 
artışında büyük bir ivme 
gözlemliyoruz. Lojistik sektörü, 
tedarik zincirinin en önemli 
alanında olduğundan dünyada 
yaşanan değişimler dolaylı olarak 
sektörü de etkiliyor.
Lojistik sektörü çeşitli 
organizasyonlar ve 

operasyonlardan oluşur. 
Operasyonel sürekliliği 
sağlarken çalışanlarımızın 
sağlığını korumak bizim için 
birinci önceliği oluşturuyor. 
Henüz dünyada pandemi 
başlamamışken stratejilerimiz 
arasına çalışanlarımızın “hibrit 
çalışma düzeni”ni kurgulamış 
ve uygulamaya almıştık. Mevcut 
teknolojik altyapımızın güçlü 
olması sayesinde, sadece birkaç 
gün içinde çalışanlarımızı evden 
çalışma düzenine geçirerek alışkın 
olduğumuz iş yapış şeklimizi 
kökten değiştirebildik. Bu düzene 
geçişte karşılaştığımız tüm 
dijital engelleri de analiz ederek 
yerinde ve kaynağında çözümler 
üretmek durumunda kaldık. 
Sadece internet hızının etkisi 
değil, ayrıca kullanılan donanımın, 
teknoloji eğitim düzeyinin, 
yazılım performanslarının da 
güncellenmesi gerektiğini analiz 
etmiş olduk.

“Müşterilere anlık bilgiyi en 
hızlı tekniklerle paylaşan 
projelere yatırımlarımızı 
artıracağız”
2020’den bu yana Ar-Ge ve 
inovasyon temalı projeler 
için yatırımlar planladık. 
Proje ekosistemleri için yeni 
girişimlerde bulunuyoruz. 
Bu ekosistemin içerisinde 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, 
toplum ve çalışanlarımızdan 
oluşan geniş bir paydaş ağımız 
var. Paydaşlarımız için orta 
ve uzun vadede üreteceğimiz 
projeler ve yapacağımız yatırımlar 
ile dünyamızın, ülkemizin ve 
sektörümüzün sürdürülebilirliğine 
destek olmaya devam edeceğiz.
Lojistik sektörü sürekli büyüyen 
bir varlıktır. Bu nedenle, her 
zaman ihtiyaçları olacaktır. Ulusal 
ve uluslararası arenada kendi 
kaynakları ile üreten ve geliştiren 
organizasyonumuzu sadece kendi 
ihtiyaçları için değil, ülkemizin ve 

hatta sektörümüzün ihtiyaçlarını 
da karşılayacak hedeflere 
odaklamayı planlıyoruz. Bu 
nedenle, teknolojik varlıklarımızı 
daha da büyütecek altyapılar 
kuruyoruz. Yapay zeka destekli 
iş modelleri, otonom taşımacılık 
sistemleri, israfı önleyip verimliliği 
artıracak, müşterilere anlık bilgiyi 
en hızlı tekniklerle paylaşan 
ve memnuniyeti düzeyini daha 
da artırmaya yönelik projeler 
ile yatırımlarımızı artırmayı 
düşünüyoruz. Ayrıca teknoloji 
start-up girişimlerini de yakından 
takip ediyor ve destekliyoruz.

“Operasyon ile konuşabilen 
teknolojiler, her zaman 
maliyet avantajı sağlar”
İş yapış şekillerimizde 
müşterilerimizin ve hatta 
onların müşterilerinin dahi 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
lojistik hizmetler sunuyoruz. 
Bunları operasyonel hizmetler 
ve bilgi teknoloji hizmetleri 
diye ayırdığımızda, operasyon 
ile konuşabilen teknolojinin 
her zaman maliyet avantajı 
sağlayacağını belirtmek isterim 
çünkü sahadaki değişimi anlık 
takip edebilme kabiliyetiniz, 
rakiplerinizin hamlelerinden 
sizi bir adım öne çıkartır. 
Mars Logistics olarak, ticari 
yatırımlarımızda sektörün önemli 
payını alan uluslararası karayolu 
taşımacılığı hizmetimizde 
araçlarımızı koordineli şekilde 
takip edebiliyor ve yapılması 
muhtemel yönergeleri sahadaki 
personelimiz ile paylaşabiliyoruz. 
Sahadaki sağladığımız 
operasyonel hizmet kalitemizi 
müşterilerimizle kurduğumuz 
iş yapış şekillerimizde de 
dijitalleştiriyoruz. Ayrıca hizmet 
ve ürün tedariği alanında 
yapacağımız yatırımlar da 
bulunuyor. Uzaktan çalıştığımız 
bu günlerde, online kontrat 
yönetimine de önem veriyoruz.

Mars Logistics Bilgi Teknolojileri 
& Ar-Ge Direktörü Fatih Badur
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“Uzaktan çalışma ile 
yurt içi ve yurt dışından 
çalışabilecek kadrolar işe 
alınabilir hale geldi”
Lojistik sektörü pandeminin 
başlarında sektörel anlamda 
her sektörde olduğu gibi ilk 
4 aylık periyotta %40 civarı 
düşüş yaşadı. Sadece internet 
üzerinden hizmet veren 
firmaların depolama ve dağıtım 
hizmetleri artış göstermesine 
rağmen, diğer alanlarda hizmet 
veren sektörlerdeki düşüşün 
verdiği etkiyle ciddi kayıplar 
yaşadı. Sonraki 1 yıl boyunca 
tüm sektörler, yeni normale 
uyum göstererek yeniden 
hareketlendi ve pandemi 
etkilerini en aza indirgemiş 
oldu. Dijital dönüşüm açısından 
online platformların getirdiği 
faydalar sayesinde de toplantı 
ve etkinliklere ulaşmak için 
harcanan zaman kayıplarının 

azalmasıyla zamanın etkin 
kullanımı, daha fazla müşteriye 
ve partnere dokunma sağladı. 
Böylece verimlilikler artırıldı. 
Beyaz yaka çalışanlarımızın çok 
büyük bir bölümü evden çalışma 
moduna geçiş yaptığı için yan 
hizmetlerde (servis, yemek, 
binek araç kullanımı vb.) bir 
miktar tasarruf sağlanması da 
mümkün hale geldiği için hizmet 
üretim maliyetlerindeki idari işler 
maliyetlerinde de tasarruflar 
sağlandı.

En büyük kaygı olan insanların 
evden çalışmasının, iş 
süreçlerinde aksaklıklar 
yaratması endişesi tamamen 
ortadan kalktı. Yazılım, analiz 
gibi kadrolarımızın pandemi 
sonrası da uzaktan çalışmasının 
daha verimli olduğu görüldü. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden 
ve yurt dışından bu şekilde 

çalışabilecek kadrolar işe 
alınabilir hale geldi. 

“Süreklilik arz eden ve 
yaratıcılık gerektirmeyen 
birçok konuyu robotlara 
aktaracağız”
AI sistemleri, dağıtım planlama, 
rota optimizasyonu, mal 
toplama vb. gibi konular, 
internet üzerinden satış yapan 
firmaların kapasitelerinin de 
artmasıyla en önemli konu haline 
geldi. Kısıtlı zamanda en hızlı 
toplama ve dağıtım konularında 
çalışan kadrolarımızın sayıları 
ikiye katlandı. Yük takibi ve 
güvenliği konusunda bütün 
araçlarımız kamera sistemleri ile 
donatılmaya başlandı.

Bulut mimarı ile ölçeklenebilir 
altyapı konusunda büyük ölçekli 
yatırımlarımız devam ediyor. 
Gelecek dönemde güvenlik de 
en önemli yatırım alanlarımızdan 
birisi olacak. Ayrıca süreklilik arz 
eden, yaratıcılık gerektirmeyen 
birçok konuyu robotlara 
aktararak onların takip etmesi ve 
bilgi girişi yapması konularına da 
ağırlık verdik.

“Birçok planlamamız 
yazılımlar tarafından yapılır 
hale geldi”
Rota optimizasyonu konusunda 
Ekol Lojistik olarak, yıllardır 
geliştirdiğimiz know-howımız 
zaten oluştu. Bu konuya 
geçtiğimiz dönemde daha da 
ağırlık vererek akademisyen 
ve öğrenci gruplarıyla da 
desteklediğimiz ekipler 
oluşturduk. Mevcut dedike 
kadromuzda da veri uzmanları ve 
optimizasyon konularında çalışan 
kadrolarımızın sayısını iki katına 
çıkardık. Birçok planlamamız 
artık yazılımlar tarafından 
planlanır hale geldi.

Ekol Lojistik CTO’su Gökhan Küçüktopuzlu 
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“2022 ajandamızın en 
önemli amaçları, müşteri 
ve çalışan deneyimini 
artırmak”
DHL olarak, 2019 yılında 
açıkladığımız ve FOCUS 
2025 adını verdiğimiz 5 yıllık 
planlarımız içerisinde 4 ana 
konuya odaklanacağımızı 
ifade etmiştik. Bunlardan bir 
tanesi tahmin edilebileceği 
üzere “dijitalleşme”. Bu açıdan 
baktığımızda, dijitalleşme 
pandemi öncesi grubumuzun 
global stratejisine yazılı olarak 
girmişti. Bununla da kalmayarak, 
DHL grubu olarak konuya ilişkin 
2025 yılına kadar 2 milyar euro 
yatırım yapacağımızı yine FOCUS 
2025 hedeflerimizde belirtmiştik. 
Bunun üzerine gelen pandemi ile 
birlikte ajandalarımızdaki öncelik 
sıraları büyük ölçüde değişmiş 
oldu. Değişen dünyaya ayak 
uydurmak ve sektör liderliğimizi 
sürdürmek amacıyla yoğun bir 
dijitalleşme ajandası içine girdik. 
Açıkçası aradan geçen iki yılın 
ardından 2022 yılını normalleşme 
yılı olarak görüyoruz ve yeni 
normallerin artık netleştiği bu 
dönemde, biz de çalışmalarımızı 
ve planlarımızı tekrar gözden 
geçiriyoruz. Uzaktan çalışmanın, 
online iş yapma şekillerinin yeni 
normallerden bazıları olduğunu 
düşünürsek, süreçlerimizi 
gözden geçirerek daha iyi bir 
müşteri deneyimi, daha iyi bir 
çalışan deneyimi yaratırken de 
operasyonel verimlilik sağlamak, 
2022 dijital ajandamızın en 
önemli amaçlarını oluşturacak.

“İzleme ve takip 
noktasında akıllı sensörlere 
odaklanacağız”
Lojistik şirketleri olarak, aslında 
hepimizin ortak amacı daha iyi 
bir müşteri deneyimi yaratarak 
rekabet avantajı sağlamak. Bunun 
için teknolojiyi tek başına yeterli 
bir araç olarak görmüyoruz. 

Bunun şirket kültürünün bir 
parçası olması, en önemli 
konulardan biri olarak karşımıza 
çıkıyor. DHL olarak ICCC (Insanely 
Customer Centric Culture 
– Delicesine Müşteri Odaklı 
Yaklaşım) adını verdiğimiz kültür 
günlük hayatımızın bir parçası. 
Bu bağlamda, müşterimizin 
sesini dinlediğimiz süreçler, 
uygulamalar ve yapılar karşımıza 
çıkıyor. Buradan aldığımız geri 
bildirimleri üst yönetim de 
dahil olmak üzere, her seviyede 
değerlendirip gelişim alanlarımızla 
ilgili gerekli aksiyonları almaya 
çalışıyoruz. Elbette kargo takibi 
de bu konuların arasında yer 
alıyor. Şu an sunduğumuz 
izleme takip sistemlerimizle 
ilgili müşterilerimizden olumlu 
dönüşler almakla beraber, 
nesnelerin interneti teknolojilerinin 
yoğun olarak geliştiği bir 
ortamda akıllı sensör teknolojileri 
kullanarak izleme ve takip 
konusunu bir seviye ileri taşımak 
planlarımız arasında yer alıyor.

“Tedarik zincirlerinde esnek 
yapılara sahip olmanın 
önemi daha da anlaşıldı”
Sektördeki hem sosyo-ekonomik 

hem de teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. 
Müşterilerimiz, teknoloji 
ortaklarımız ve akademik 
çevrelerle beraber hazırladığımız 
ve Lojistik Trend Radar adını 
verdiğimiz bir raporu her sene 
sektörle paylaşmaya çalışıyoruz. 
Bu rapora baktığımızda, bizim 
için yakın gelecekte 3 konu öne 
çıkıyor. Bunlar büyük veri, IoT ve 
otomasyon & robotik. Hepimizin 
bildiği bilginin değer yarattığı 
bir dünyada yaşıyoruz ve bu 
anlamanda maksimum seviyede 
veri toplamak ve bunları analiz 
ederek müşterilerimiz yararına 
sunabilmek önemli. Bununla 
beraber operasyonel verimliliği 
artırmak için de otomasyon & 
robotik çözümler önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Pandemi ile 
beraber tedarik zincirlerinde 
yaşanan problemler sonrası 
daha esnek yapılara sahip 
olmanın önemi net olarak ortaya 
çıktı. Bunun sonucu olarak da 
bulut çözümlerinin kullanılması 
konusundaki endişeler, yerini 
hızla artan bulut altyapılarına ve 
uygulamalarına bıraktı.

DHL CIO’su Serdar Dilmen
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Kadın istihdamında Türkiye’deki 
en önemli girişimlerden biri 
olan Geleceği Yazan Kadınlar 
projesinin İklim Fikir Maratonu 
yarışmasında ‘Enerjinin Verimli 
ve Yenilenebilir Kullanımı’, ‘Atık 
Yönetimi’, ‘Karbon Ayak izi 
Yönetimi’ ve ‘Sürdürülebilir Tarım’ 
temalarında geliştirilen fikirler 
yarıştı. “Geleceği Yazan Kadınlar 
İklim Fikir Maratonu”nun birincisi 
olan Tekno Tea-m ekibinden Hüsne 
Temur, Nimet Özmeral ve Semanur 
Erbay ile gerçekleştirdiğimiz özel 
röportajımıza, ekip üyelerini takdim 
ederek başlayalım...

Hüsne Temur, lisans eğitimini Yozgat 
Bozok Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü’nde, yüksek 
lisansını ise Erciyes Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü’nde tamamladı. 
Şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Kentleşmede Risk Yönetimi 
programında ikinci yüksek lisansını 
yapan Temur, aynı zamanda doktora 
için çalışmalarına da devam ediyor. 
Ekibin diğer üyelerinden Nimet 
Özmeral, Konya Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği’nde yüksek 
lisans yapıyor. Semanur Erbay da 
Konya Teknik Üniversitesi’nde Makine 
Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olarak 
akademik hayatına devam ediyor. 
Kendilerine birincilik getiren fikri ve 
süreç içerisindeki deneyimlerini, 
projeyi geliştiren bu 3 başarılı kadın 
girişimci şöyle anlatıyor:

“Geleceği Yazan Kadınlar” 
projesine katılmanızda 
sizi motive eden faktörler 
neler oldu?
Sıfır atık ve teknoloji konusunun 
dikkatimizi çekmesi bizi yarışmaya 
katılma konusunda motive etti. 
Yarışma için bize motive veren yegâne 
etken, aslında kendi proje fikrimizin 
özgünlüğü oldu. Bunun yanı sıra, 
yarışma süresince İklim Değişikliği 
Eğitimi ile birlikte Geleceği Yazanlar 
platformu üzerinde yazılım eğitimleri, 
Turkcell çalışanları ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu üyelerinden 
mentorlük, fizibilite, marka hakları 
ve sunum becerileri eğitimleri 
bizlere ilham verdi. Yarışmaya 
başvurduğumuzda eksikliklerimizin 
olduğunu biliyorduk. Hangi noktada 

Tekno Tea-m: “Projemizde çay posasından biyobazlı plastik üretimi ve QR 
kodu ile atık toplama merkezlerini gösteren bir teknoloji tasarladık.”

Tekno Tea-m ekibi
çay posasından biyobazlı plastik üretecek!
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eksiğimiz olduğu konusunda Turkcell 
ekibi her zaman yanımızdaydı. Gerek 
teknik gerekse girişimcilik konusunda 
yardımlarını esirgememeleri bizim en 
büyük motivasyonumuzdu.

Projenizi de dinlemek isteriz...
İklim değişikliği konusu sadece 
ülkemizin değil dünyamızın sorunu. 
Bu noktada, iklim değişikliğine 
yönelik neler yapabiliriz diye 
düşünürken aslında bizlerin çöp 
olarak gördüğü, kullanım için geri 
kazandırılması gereken birçok 
atığın olduğunu gördük. Evsel çay 
posası atığı da bunlardan biriydi...

Ülkemizde sudan sonra en fazla 
tüketilen içeceklerden biri çaydır. 
Bütçe gözetmeksizin her evde 
içilen bir bardak çay, günün tüm 
yorgunluğunu alır. Fakat tüketilen 
bu çayın aynı zamanda atıkları da 
ortaya çıkıyor. Dünya nüfusunun 
hızla artmasıyla birlikte plastik 
üretimi ve kullanımı da artıyor. Bu 
da plastik atık miktarında artışa 
neden oluyor. Biz ekip olarak, 
petrol kökenli plastik kullanımının 
önüne geçip, iklim değişikliği 
sürecinde etkili olabilmek adına 
çay posası atıklarından biyobazlı 
plastik üretmeyi düşündük. Örnek 
olması adına da bir kalemi ürün 
olarak ortaya koyduk. Ürünümüzün 
en büyük avantajı, çevre dostu 

ve düşük maliyetli olması. Sonuç 
olarak, projemizde çay posasından 
biyobazlı plastik üretimi ve QR 
kodu ile atık toplama merkezlerini 
gösteren bir teknoloji tasarladık.

Turkcell tarafından sunulan 
eğitim ve destek, projenizin 
gelişmesine nasıl katkı sağladı?
Turkcell’in sunmuş olduğu imkanlar 
aslında başvuru öncesine dayanıyor. 
Projeye başvuru aşamasında 
ilgi duyduğumuz alanlardan 
eğitim alarak sertifika edinme 
şartı vardı. Bu eğitimleri alarak 
sertifika edinmiş olmamız, aslında 
sürecin başlamadan bizlere katkı 
sağladığını gösterdi. Bu durum 
bizi daha da heyecanlandırdı. Ön 
değerlendirme sonuçlarından 
sonra proje konumuza göre 
bizlere atanan mentor desteği, 
bu süreçte yalnız olmayacağımızı 
gösterdi. Elbette mentorümüz 
Deniz Hanım’ın proje süreciyle ilgili 
bizleri motive eden mesajlarını 
unutmamak gerekir. Biz Turkcell 
ekibine belirli gün ya da saatte 
değil sürekli olarak ulaşabiliyorduk. 
Yine Deniz Hanım, Hande Hanım, 
Miray Hanım ve Rojda Hanım’ın 
katılımı ve ilgileri eşliğinde çeşitli 
toplantıların yapılıyor olması, sonuca 
gitme yolunda net bir şeyler ortaya 
koyma noktasında yol çizdi. Ceren 
Hanım, Rabia Hanım, Engin Bey 

ve Atakan Bey uzmanlık alanlarıyla 
ilgili bizlere çok güzel toplantılar 
yaptı. Bu toplantıların gerektiğinde 
tüm gruplar için gerektiğinde ise 
birebir olması bizler için çok verimli 
oldu. Hiç görmediğimiz ama bizimle 
sürekli ilgilenen destek ekip de 
çok başarılıydı. Her şey ayrıntısıyla 
düşünülmüştü.

Ödül alan bu değerli projenizi 
ilerleyen dönemde daha 
da geliştirmek için neler 
yapmayı planlıyorsunuz?
Bizlere ödülle birlikte Ankara’da 
bulunan TOBB ETÜ GARAJ 
Kuluçka Merkezi’nde 6 ay boyunca 
ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti, 
ücretsiz eğitim ve yatay-dikey 
desteği verilecek. Bu eğitimleri 
tamamladıktan sonra birincilik 
ödülü alan projemizi KOSGEB gibi 
çeşitli desteklerle girişimciliğe 
adım atıp şirket kurmak istiyoruz. 
Projemizin gündelik hayata 
uygulanabilir olduğunu ürünümüzle 
ortaya koymuştuk. Atıkların geri 
kazanımı ve ülkemize faydalı 
olabilmek adına projemizle ilgili 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Kadın olarak iklim değişikliği 
sürecinin teknolojiyle birleştiği İklim 
Fikir Maratonu’nda birincilik ödülü 
aldığımız için gurur duyuyoruz. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz. 
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Katlanabilir cihazlar bugünlerde mobilde en önemli gelişme olsa da 
konsept yalnızca akıllı telefonlar ve tabletlerle sınırlı değil. ASUS 

da bu teknolojiyi dizüstü bilgisayarında öne çıkarıyor. Açıldığında 
17,3 inç monitör haline gelen Zenbook 17 Fold, katlandığında 
da iki adet 12,5 inç ekrana dönüşüyor. ASUS’un Zenbook 17 

Fold için sunduğu kullanım örnekleri neredeyse sınırsız. Büyük bir 
hepsi bir arada bilgisayar olmasının yanında, ekrandaki sanal klav-

yeyle veya ekranın alt yarısına oturmak için özel olarak tasarlanmış bir 
Bluetooth klavyeyle dizüstü bilgisayar olarak da kullanıla-

biliyor. Microsoft Windows 11 işletim sisteminde çalı-
şacak bu fütüristik cihazı ASUS, önümüzdeki çeyrekte 
kullanıma sunmayı hedefliyor.

İnsanlar günümüzde büyük ve hacimli gözlük kılıflarına mahkum olsa da Oqular Clip, bir gözlük kılıfı için ya-
pılmış en ince ve küçük tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oqular Clip’in tasarımının arkasındaki fikir ise 
oldukça basit. Oqular Clip aslında gözlük camının üzerine oturan manyetik bir kapak. Gözlüklerin en hassas 
kısmını yumuşak süet astarlı iç kısımlarıyla örtmek ve korumak için tasarlanan bu şık kılıf, gözlük camla-
rını her iki taraftan sıkıştırıyor ve dışarıdan gelebilecek hasarları önlüyor. Oqular Clip, anahtarlığa takılan 
tasarımıyla da gözlükleri her yerde saklamayı ve taşımayı kolaylaştırıyor. Sağ ve sol gözlük camların etrafına 
oturan kılıf özellikle, camların çizilmesinden endişe duymadan gözlüğü cepte taşıma konforu sunuyor.

Akıllı saat ve bileklik kullanmayı sevmiyorsanız, Movano Ring adlı bu 
akıllı yüzük ilginizi çekebilir! CES 2022 fuarında tanıtılan bu yüzük 

altın, gümüş, bakır ve siyah olmak üzere dört renkte sunulu-
yor. Movano Ring ilk bakışta, bir sağlık takibi ürününden çok 
bir aksesuar gibi görünüyor. Tüm parmak ölçülerine göre 
ayarlanabilen akıllı yüzük, büyük giyilebilir cihazlarda bulu-
nan temel özellikleri de kapsıyor. Bunlar arasında kalp atış 
hızı ve kalp atış hızı değişkenliği, uyku, solunum, sıcaklık, 
kan oksijen seviyeleri, adımlar ve kalorilerin ölçülmesi gibi 
özellikler yer alıyor. Movano Ring, ilişkilendirdiği bu sağlık 
verilerini ise her insanın anlayabileceği bilgi ve tavsiyelere 

dönüştürüyor.

ASUS Zenbook 17 Fold 
göz dolduruyor

Gözlük kılıfına modern ve 
kompakt bir yaklaşım...

Giyilebilir sağlık cihazlarının en 
yenilikçisi: Akıllı yüzük
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Şu anda sadece belirli BMW otomobillerinde desteklenen 
Apple’ın CarKey özelliğinin, yaz aylarında Hyundai ve firmanın 
lüks markası Genesis araçlarına da gelmesi planlanıyor. Uzaktan 
kilitleme kontrollerinin akıllı telefonlar aracılığıyla yapılabildiği dijital 
anahtar sayesinde, telefonlar fiziksel bir anahtar gibi kullanılabiliyor. 
Kilidi açmak için telefon veya Apple Watch gibi uyumlu aygıtlarla eşleştirilmiş 
otomobilin kapı kollarına aygıtı yaklaştırmak yeterli oluyor. Hatta araç içindeyken NFC 
okuyucuya veya kablosuz şarj aygıtına yerleştirildiğinde de araç çalıştırılabiliyor. Hyundai ve 
Genesis araçlarının hangi modellerinde CarKey desteği olacağı ise henüz belirsiz.

Işığın yetersiz olduğu alanlarda bile kaliteli görüntü veren MiJia 
DVR araç içi kamera, bunu 6 ışıklı sensörüyle sağlıyor. 140° lensi 
birden fazla şeridi kayıt altına alarak detaylı ve geniş bir görüş açısı 
yakalarken, hassas görüntü işleme çipi ise odak noktasını her daim 
koruyor. Kaza ve ani fren gibi durumlarda devreye giren G-sensör 
sistemi, olayın her anını kaydederken dosyaları da güvenli bir şekil-
de muhafaza ediyor. Geliştirilmiş park sensörü sayesinde araç park 
halindeyken herhangi bir olayı tespit ettiğinde otomatik olarak kayıt 
yapan kamera, uyku moduna girerek bu sayede aracın güvenliğini 
sağlıyor. MiJia DVR, yüksek sıcaklık ortamlarına dayanıklı elektrik 
etiketiyle de ön cama kolaylıkla monte ediliyor.

Bu fütüristik akıllı asistan tasarımının sahibi Alex Casa-
bò, metalik bir tabanın üzerinde uçan bir küreyi granit 
veya benzeri bir türün izlenimini veren malzemeyle kapla-
mayı tercih etmiş. Casabò, havada yüzen yoğun görünüm-
lü bu küre üzerinde merak uyandırmanın yanı sıra, biraz 
pürüzlü dokusu ile alttaki pürüzsüz ve parlak tabanıyla da 
akıllı asistanda hoş bir görsel kontrast oluşturmayı başarmış. 
Kürenin yüzeyinde simgeleri ve metni görüntülemek için dahili 
ışıkların kullanıldığı doğal renk tonlarına sahip konsept, temalarda 
güzel bir kontrast yaratarak fütürist imajını daha da güçlendiriyor.

Apple CarKey desteği 
Hyundai ve Genesis 
araçlarına geliyor

Etkileyici görüntü kalitesi sunan 
MiJia DVR kameraya şans verin!

Yerçekimine meydan okuyan 
akıllı asistan!
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OLED ekran teknolojisi, organik 
bir malzeme katmanı kullanarak 
elektriğin ışığa dönüştürülmesine 
dayanır. OLED’ler, esnek hale 
getirilebilen ve hem televizyon 
ekranları ve monitörler gibi büyük 
ölçekli cihazlarda hem de akıllı 
telefonlar gibi el tipi elektronik 
cihazlarda kullanılabilen yüksek 
kaliteli dijital ekranlar olarak işlev 
görür. OLED ekranlar aynı zamanda 
hafif olmaları, güç açısından verimli 
olmaları, ince ve esnek olmaları, 
geniş görüntüleme açısı ve yüksek 
kontrast oranı sunmaları nedeniyle 
de günümüzde oldukça popülerdir.

Çığır açan yeni bir çalışmada 
ise Minnesota Twin Cities 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 
esnek bir OLED ekranı tamamen 3D 
olarak yazdırmak için özelleştirilmiş 
bir yazıcı kullandılar. Keşif, 
gelecekte pahalı mikrofabrikasyon 
tesisleri yerine, evdeki herkes 
tarafından 3D yazıcılar kullanılarak 
üretilebilecek düşük maliyetli OLED 
ekranları mümkün kılabilir.

Minnesota Üniversitesi’nden 
çalışmanın yazarı Michael 
McAlpine, OLED ekranların 
genellikle büyük, pahalı, ultra 
temiz üretim tesislerinde 
üretildiğini ifade ederek, 
“Masaüstü 3D yazıcımızda, özel 
olarak yapılmış ve Tesla Model S 
ile aynı maliyette bir OLED ekran 
yazdırabilir miyiz diye görmek 
istedik.” sözleriyle bu keşfin çıkış 
noktasını anlattı.

Minnesota Üniversitesi araştırma 
ekibi, altı cihaz katmanını 
basmak için iki farklı baskı 
modunu birleştirdi. Bu yaklaşım 
sonucunda tamamen 3D baskılı, 
esnek bir OLED ekran basıldı. 
Elektrotlar, ara bağlantılar, 
yalıtım ve kapsüllemenin tümü 
ekstrüzyonla basılırken, aktif 
katmanlar ise oda sıcaklığında 
aynı 3D yazıcı kullanılarak spreyle 
basıldı. Ekran prototipi her iki 
yüzeyde yaklaşık 1,5 inç ve 64 
piksele sahipti ve her piksel 
çalışarak ışık yaydı.

Araştırmanın ilk yazarı olan 
Ruitao Su, esnek 3D baskılı 
ekranın çok çeşitli uygulamalar 
için yararlı olacak bir kapsülleyici 
malzemeyle montaja hazır hale 
getirilebileceğini belirtti. “Cihaz, 
2.000 bükme döngüsü boyunca 
stabil bir emisyon sergiledi. Bu da 
tamamen 3D baskılı OLED’lerin, 
soft elektronik ve giyilebilir 
cihazlarda önemli uygulamalar için 
kullanılabileceğini gösteriyor.” diye 
de ekledi.

Michael McAlpine’a göre 
çalışmanın güzel yanı, üretimin 
tamamen yerleşik olması. 
McAlpine bu bağlamda, tekniğin 
birkaç yıl içinde evde veya küçük 
bir taşınabilir yazıcıda, her türlü 
ekranın herkes tarafından 3D 
olarak basılabilmesinin hayal 
olmadığını söyledi.

Araştırmacıların bir sonraki 
hedefi, geliştirilmiş parlaklık ile 
daha yüksek çözünürlüklü OLED 
ekranları 3D baskıyla yazdırmak.

3D baskılı OLED ekranlar
herkes tarafından üretilebilecek!
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Çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetişim (ESG) öncelikleri ve 
raporlaması artan düzeyde 
kurumsal ilgi gördüğünden, 
kuruluşların yüzde 90’ından fazlası, 
2017’deki yatırımlara kıyasla 
pandeminin başlangıcından bu 
yana sürdürülebilirlik programlarına 
yatırımlarını artırdı. Analist firma 
Gartner da 2025 yılına kadar 
karbon emisyonlarının, bulut 
satın alma kararlarında ilk üç 
kriter olacağını söylüyor. Önde 
gelen bulut altyapısı ve platform 
hizmetleri sağlayıcılarının giderek 
daha üst düzey iş, uyumluluk, 
toplumsal ve çevresel sorunlara 
odaklandığını belirten Gartner, 
bu şirketlerin 10 yıl veya daha 
kısa sürede net sıfır emisyon 
elde etmeyi hedefleyerek, 
sürdürülebilir bulut operasyonlarına 

ve dağıtımına agresif bir şekilde 
yatırım yaptığını da ekliyor. Analist 
firmaya göre bulut sürdürülebilirliği 
girişimleri, dünyanın en büyük 
veri merkezi operatörleri ve BT 
ile ilgili karbon emisyonlarını 
azaltmak için kritik öneme 
sahip olan bulut sağlayıcılarıyla 
başlayacak. Paydaşlar, kuruluşları 
sürdürülebilirlik duruşlarını 
iyileştirmeye zorlamaya 
devam ettikçe de sağlayıcılar, 
sürdürülebilirlik bilgilerini 
kamuoyuyla paylaşacaklar. 
Paydaş baskısı, sağlayıcıları 
şirket açıklamalarına, uyumluluğa 
ve raporlamaya dahil etmeye 
yönlendirecek.

Gartner’ın araştırması, ESG 
konularının yönetim kurullarının 
yüzde 32’si için en önemli stratejik 

öncelikler arasında olduğunu ve 
2021 anketine göre %100’lük bir 
ilgi artışı olduğunu gösterdi. Teknik 
inceleme, AI ile ilgili teknolojilerin 
şimdiden 2060’a kadar 35 milyar 
tondan fazla karbon emisyonunun 
azaltılmasına katkıda bulunacağını 
tahmin ediyor. İncelemeye 
göre, karbon nötrlüğünü 
gerçekleştirmenin yolu teknoloji 
yoğun olmalı ve yapay zeka 
teknolojisindeki atılımlar, karbon 
azaltma teknolojileriyle birleştirilmiş 
BİT altyapısı aracılığıyla çeşitli 
endüstrilerde uygulanacak.

Gartner, kuruluşların bulut 
hizmetlerinin etkin kullanımı yoluyla 
karbon emisyonlarını hesaplamasına 
ve azaltmasına yardımcı olan 
araçların kullanılabilirliğinin de 
artmasını bekliyor.

Gartner’a göre, karbon emisyonları bulut satın alma kararlarında en önemli 
kriter haline geliyor.

Karbon emisyonları
bulut satın alma kararlarını
yönlendirecek
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Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
öncülük eden Turkcell, kurumlara 
uçtan uca teknolojik hizmetler 
sunduğu Dijital İş Servisleri ile 
farklı sektörlerin ihtiyaçlarına 
özel verimlilik odaklı çözümler 
tasarlıyor. Enerji verimliliğini 
artırmak amacıyla geliştirilen 
Turkcell Enerjim, şirketlere enerji 
tüketimlerini anlık takip ederek 
daha tasarruflu kullanma imkanı 
sağlıyor. Her sektörün ihtiyaçlarını 
ön planda tutarak verimli bir 
enerji kontrolü sunan Turkcell 
Enerjim’deki analiz, rapor ve 
bildirimlerle gerçek zamanlı takip 
işlemleri yapılabiliyor. Türkiye 
genelinde birçok şirket ve kurum, 
Turkcell Enerjim’in sunduğu 
çözümlerle enerji tüketimlerinde 
yüzde 30’a varan verimlilik artışı 
sağlıyor. 

Ceyhun Özata: “Kurumsal 
müşterilerimizin enerji 
verimliliğini artırarak ülke 
ekonomisine ve çevreye 
katkı sağlıyoruz”
Dijital İş Servisleri ile özel 
sektör veya kamu kurumlarının 

işlerini uzaktan verimli şekilde 
yönetebilmesine olanak 
sağladıklarını belirten Turkcell 
Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, 
Turkcell Enerjim uygulamasının 

işletmelere sunduğu katkılar 
hakkında şunları söyledi: 
“Türkiye’nin Turkcell’i olarak 
ülkemizdeki birçok şirket ve 
kurumun dijital dönüşümünde 
öncü rol oynuyoruz. Yenilikçi 

İşletme maliyetlerinin 
yanında çevresel 
sürdürülebilirliğe de 
katkı sağlayan Turkcell 
Enerjim sayesinde, 
enerji tüketiminde 
yüzde 30’a varan 
verimlilik artışı elde 
ediliyor.

‘Turkcell Enerjim’ 
kurumların enerji verimliliğini
yüzde 30 artırıyor
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kurumsal çözümlerimizden 
biri olan Turkcell Enerjim ile 
sektörlerin ihtiyaçlarına uygun 
enerji izleme ve yönetim imkanı 
sunuyoruz. Enerji maliyetlerinin 
kritik önem kazandığı bu dönemde, 
geliştirdiğimiz bu kurumsal çözüm 
sayesinde hem işletmeler hem 
de ülkemiz açısından önemli 
bir verimlilik katkısı sağlıyoruz. 
Örneğin çok şubeli bir işleyişin 
yaygın olduğu perakende alanında, 
tek bir merkezden izlenen enerji 
tüketimi sayesinde, ihtiyaç fazlası 
tüketimler minimuma indirilebiliyor. 
Böylelikle bölgesel standartlar 
belirlenerek, enerji tüketimlerinde 
yüzde 30’a varan verimlilik artışı 
yakalanabiliyor. Enerji tüketiminin 
önemli paya sahip olduğu üretim 
sektöründe ise sunduğumuz enerji 
analizleri ile yönetim ekibinin çok 
daha hızlı kararlar almalarına ve 
verimliliklerini en üst seviyede 
tutabilmelerine destek oluyoruz.
Turkcell Enerjim ile halihazırda 

Türkiye genelinde 9 bini aşkın 
noktada enerji izleme ve yönetim 
çözümümüzle müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Amacımız 7 
milyonun üstündeki işletme 
abonesine ulaşarak enerji 
izleme ve yönetim çözümlerimizi 
yaygınlaştırıp ülke ekonomisine 
pozitif katkı sağlamak. Ayrıca 
şirket ve kurumların daha verimli 
enerji kullanımıyla daha az karbon 
salınımına sebep olması sayesinde, 
çevresel sürdürülebilirliğe de 
destek olmayı önemsiyoruz.”

Perakende ve üretim 
sektörlerinde de enerji 
verimliliği için uygun
Her sektörün enerjiyi hangi alanda 
veya hizmette kullandığına göre 
enerji tüketimleri farklılaşıyor. 
Restoranların enerji tüketiminin 
yaklaşık yüzde 25’i iklimlendirme 
ihtiyacı için kullanılırken, bu oran 
bankalarda yüzde 40 ve zincir 
marketlerde yüzde 45’i bulabiliyor. 

Turkcell Enerjim’in sunduğu çözüm 
sayesinde, özellikle perakende 
sektöründeki dağınık operasyona 
sahip şube yapılarında, enerji 
tüketimlerinin tek merkezden 
izlenmesi ile iklimlendirme 
ve aydınlatma tüketimlerinin 
merkezden tanımlanan kurallara 
bağlı çalışarak verimliliğin artması 
sağlanıyor.

Enerji tüketiminin yoğun 
olduğu üretim sektöründe 
ise iş süreçlerinde sürekliliğin 
sağlanması, makinelerin 
izlenebilmesi ve ürünlerin parça 
başına gerçek enerji maliyetlerinin 
hesaplanabilmesi büyük önem 
taşıyor. Turkcell Enerjim’in 
sunduğu çözümler sayesinde, 
imalat sektöründe tarife analizi 
yapılabiliyor, mevcut tüketimler 
izlenebiliyor ve sipariş bilgileri 
üzerinden hareketle gelecek 
dönem enerji tüketim maliyetleri 
hesaplanabiliyor.
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Yeni araştırmalar, birçok şirketin 
Covid-19’un bu yıl endemik hale 
gelmesini beklerken, işletmelerin 
dönüşüm projelerini hızlandırmaya 
hazırlandıklarını öne sürüyor. 
Danışmanlık şirketi PwC’den 
elde edilen yeni veriler de iş 
dünyası liderlerinin yüzde 70’inin, 
Covid-19’un bu yıl endemik hale 
dönüşeceğine inandığını gösteriyor. 
89’u CIO olmak olmak üzere, 
650’den fazla şirket yöneticisiyle 
yapılan anket çalışması, CIO’ların 
yüzde 60’ının dijital dönüşümü 
bu yıl büyümenin en önemli itici 
güçlerinden biri olarak gördüğünü 
ortaya koyuyor. Bu rakamlar, 
giderek daha fazla uzaktan 
çalışmak isteyen iş gücüne daha 
iyi destek vermek için buluta daha 
fazla güvenmek ve daha çevik 
olmaya çalışmak anlamına geliyor.

İş liderlerinin yüzde 30’u uzaktan 
çalışmayı işlerinin kalıcı bir özelliği 

haline getirmeyi planlarken, 
yüzde 43’ü daha çevik olmak için 
BT stratejilerinde ve MO’larında 
detaylı düzenlemeler yapıyor. 
CIO’ların yüzde 35’i de geleneksel 
veri merkezlerinden bulut tabanlı 
ortama geçmek için altyapı 
yatırımlarından veya stratejik karar 
alma sürecini yönlendirmek için 
kurumsal çapta veri ve analitikten 
yararlanmaya öncelik vereceklerini 
söylüyor. Dönüşüm stratejileri söz 
konusu olduğunda ise CIO’lar, meta 
veri deposundan veya kriptodan 
çok yapay zeka, dijital kimlik, 5G ve 
IoT gibi trendlere ve teknolojilere 
ağırlık veriyor.

Bununla birlikte, dijital dönüşümün 
başarıya ulaşması, birçok 
zorluğun üstesinden gelmeyi 
gerektirecek. PwC, küresel veri 
ve gizlilik düzenlemelerinin işleri 
zorlaştıracağını ve bu çabanın 
karmaşıklığını ve riskini daha da 

artıracağını belirtiyor. Önümüzdeki 
belirsizliklere rağmen, teknoloji ve 
iş liderlerinin yine de emin olduğu 
bir nokta var: Dijital dönüşüm ve 
iş stratejilerini desteklemek için 
hızlanmak; çünkü yöneticilerin 
yüzde 60’ı 2022’de dijital 
dönüşümün en kritik büyüme 
faktörü olduğunu söylüyor.

CIO’lar, uzun vadeli strateji için 
gerekli olacak teknoloji yatırımlarını 
yapmak adına liderlik ekiplerine 
rehberlik etmede önemli bir 
rol oynuyor. Uzak bir ortamın 
ihtiyaçlarını karşılamak için CIO’ların 
yüzde 43’ü, BT stratejilerini ve 
işletim modellerini daha çevik 
olacak şekilde geliştiriyor. Bu da 
insanlara, sürece, otomasyona 
ve tedarikçilere destek verirken 
bütünsel bir yaklaşım benimsemeyi 
gerektiriyor.

Teknoloji ve iş liderleri, dijitalleşme ve iş stratejilerini desteklemek, aynı 
zamanda daha çevik olmak için dönüşüm projelerini hızlandırmayı planlıyor.

CIO’lar büyüme hedefi için
dijital dönüşüme ağırlık veriyor
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Bulut talebi ve IoT büyümesi 
de dahil olmak üzere, kurumsal 
dijital dönüşüm stratejileri 
tarafından yönlendirilen hizmet 
yeteneklerine artan odaklanma, 
yeni uygulamalara ve dağıtım 
modellerine olan talebi 
yoğunlaştırıyor. Araştırma şirketi 
ABI Research ise yaptığı yeni 
araştırma sonucunda, pazarın 
2024 yılına kadar 1 milyar doların 
üzerinde gelir elde edeceğini 
tahmin ediyor.

ABI Research’e göre HSM 
ürünlerinin kullanıcıları geleneksel 
olarak, düzenlemelere uygunluk 
gereklilikleri ve büyük işletme 
varlıklarının korunmasına 
yönlendirildi. Bu özel odak ve 
HSM’leri çalıştırmanın karmaşıklığı 
ise HSM ürünlerinin büyük ve 
düzenlenmiş kuruluşlara yönelik 

fırsatını kısıtladı. Bu da yerleşik 
ve son derece uzmanlaşmış 
satıcıların hakim olduğu yavaş 
büyüyen ve oldukça monolitik bir 
pazara yol açtı.

Ancak, hizmet modelleri teklifinin 
yıllar içinde ve özellikle bulut 
tabanlı hizmetlerin giderek 
daha popüler olduğu kanıtlandı. 
Araştırma firması bu bağlamda, 
hizmet olarak HSM’in (HSMaaS) 
yüksek ölçeklenebilirlik, esneklik, 
daha fazla özellik seçeneği ve 
kullanım durumlarının yanında, 
sermaye ve bakım gereksinimi 
olmaması gibi sayısız avantajları 
olduğunu belirtiyor. HSMaaS’in 
ayrıca, işletmelerin yeni kullanım 
durumlarını test etmede daha 
fazla risk almalarına izin verdiğini, 
maliyet ve gerekli beceri seti çok 
daha düşük olduğu için de daha 

küçük ve orta ölçekli işletmelere 
hitap ettiğini de ekliyor.

HSM donanımının 
benimsenmesinde büyümeyi ve 
kurulum tabanının genişletilmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenen 
HSMaaS, KOBİ alanındaki 
kullanılmayan pazarlara ve IoT 
ile 5G uygulamalarındaki yeni 
taleplere de hizmet ediyor. Bunları 
karşılamak için HSM’ler, çoklu 
kiracılık ve çeşitli API’leri dağıtma 
yeteneği gibi yeni ve genişletilmiş 
kullanıma olanak sağlamak adına 
giderek daha esnek, özelleştirilebilir 
ve güncellenebilir hale geliyor. 

Sonuç olarak ABI Research, yeni 
fırsatlar ortaya çıkmaya devam 
edeceği için HSM alanın yakından 
takip edileceğini belirtiyor.

ABI Research’ün yeni araştırmasına göre, Donanımsal Güvenlik Modülü 
(HSM) pazarı niş, özel ve nüfuz etmesi zor olsa da büyüme eğiliminde.

HSM pazarı
kurumsal dijital dönüşüm ile
büyüme yolunda
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‘The Business Intelligence 
Landscape’ adlı yeni bir çalışma, 
müşterilerine veri ve analitik sunan 
şirketlerin rekabet avantajına sahip 
olduğunu, artan gelir ve sadakatin 
avantajlarından yararlandığını 
vurguluyor. Rapora göre, 
üstesinden gelinmesi gereken bazı 
zorluklar da var. Örneğin, ankete 
katılanların yüzde 53’ü analitik 
deneyimlerinin kullanıcı dostu 
eğlence uygulamalarıyla daha 
uyumlu olmasını istiyor.

Araştırma ayrıca her 5 kişiden 
4’ünün (%86) müşterilerine veri 
ve analitik sunmanın yalnızca bu 
müşterilerin memnuniyetinde 
değil, aynı zamanda sadık 
müşteriler oluşturma ve elde 
tutma açısından da kritik bir rol 
oynadığını söylediğini ortaya 
koyuyor. Katılımcıların yüzde 96’sı 
kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş 
analitik ile ortalama satış 

fiyatlarında bir artışın mümkün 
olacağını, yüzde 46’sı ise analizler 
sayesinde ürünleri ve hizmetleri 
için %10-19 daha fazla ücret 
alabileceklerini belirtiyor.

Araştırmaya göre, neredeyse tüm 
karar vericiler (%94), verileri ve 
analizleri doğru zamanda doğru 
insanlara sunabilen şirketlerin 
‘yenilikçi’ olarak kabul edildiğini 
düşünüyor.

Rapordaki diğer önemli noktalar ise 
şunları içeriyor:
● Katılımcıların %96’sı 
müşterilerinin, faaliyetleri 
bağlamında eyleme 
dönüştürülebilir, kişiselleştirilmiş 
zeka sağlayabilecek yapay zeka 
güdümlü içgörülere sahip olmakla 
ilgilendiğine inanıyor.
● %97’si müşterilerinin, kullanıcının 
tamamlamakta olduğu görev 
bağlamında sağlanan analitikle 

ilgilendiğini düşünüyor.
● %97, müşterilerin belirli son 
kullanıcı için daha kişiselleştirilmiş 
analizler istediğini belirtiyor.
● %96’sı müşterilerin sektörlerine 
veya tüketici faaliyetlerine göre 
özelleştirilmiş veriler istediğini 
düşünüyor.
● %95 müşterilerinin etkileşimli 
analitik istediğini düşünüyor.
● %56’sı müşterilerin kuralcı 
analitiği en yararlı bulacağına 
inanıyor.
● Son olarak, ürün karar 
vericilerinin %81’i, müşterilerine 
kişiselleştirilmiş veri ve analitik 
sağlayabilmeleri durumunda, 
bunların iletişim yazılımlarına 
veya platformlarına, özel olarak 
oluşturulmuş uygulamalara veya 
kullanıma hazır iş ya da SaaS 
uygulamalarına yerleştirerek 
sağlanması gerektiğini söylüyor.

Ürün karar vericilerinin neredeyse tamamı, veri ve analitiğin iş başarısı için 
kritik olduğunu söylüyor.

İş başarısında veri ve analitik
kritik öneme sahip
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Küçük ve orta ölçekli işletmelere 
destek olmak amacıyla başlattığı 
Dijital Dönüşüm Finansmanı ile 
Turkcell, KOBİ’lerin teknolojik ürün 
ve hizmet alışverişlerine finansman 
desteği sunmaya devam ediyor. 
Her geçen gün KOBİ’lere finansman 
desteğini daha da artıran Turkcell, 
finansman şirketi Financell 
aracılığıyla 2021 yılında 160 milyon 
liralık kredi sağladı. Bir yılda 11 
binden fazla KOBİ’nin yararlandığı 
ve 36 aya varan taksitlerle geri 
ödeme imkanının sunulduğu 
Dijital Dönüşüm Finansmanı; akıllı 
telefondan tablete, bilgisayardan 
sunucuya, yazılımdan projeye ve 
hizmet desteğine kadar her türlü 
teknolojik ihtiyaç için finansman 
desteği sağlıyor. Ayrıca KOBİ’ler 
esnek ödeme planları oluşturma 
ve ödemelere 3 ay sonra başlama 
avantajlarından da yararlanabiliyor.

“Esnek ödemeli finansman 
desteğimizle de 
KOBİ’lerimizin yanındayız”
Üreterek büyüyen Türkiye hedefi 
çerçevesinde ekonominin 
can damarı konumunda olan 
KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşme 
yolculuğunda daima yanlarında 

olduklarını belirten Turkcell 
Kurumsal Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun 
Özata, “Türkiye’nin ilk dijital 
operatörü olarak, teknolojik 
finansmanın öncüsü olan grup 
şirketimiz Financell iş birliğiyle 
KOBİ’lere finansman desteğimizi 
sürdürüyoruz. Dijital Dönüşüm 
Finansmanı olarak adlandırdığımız 
esnek ödemeli finansman 
desteğimiz sayesinde KOBİ’lerin 
teknolojik ihtiyaçlarına uygun 
ve hızlı kredi imkanı sağlıyoruz. 
Böylece KOBİ’ler, nakit kaynaklarını 

işlerini geliştirmek ve dijital 
altyapılarını güçlendirerek 
dünyayla rekabet edebilir hale 
gelmek için kullanıyor. Şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da KOBİ’lerimizin talep ve 
ihtiyaçlarına uygun özel yenilikçi 
çözümler geliştirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Turkcell’in Dijital Dönüşüm 
Finansmanı desteğinden bugüne 
kadar en çok faydalanan sektörler 
arasında hizmet, üretim, inşaat, 
perakende ve lojistik yer alıyor.

Dijital Dönüşüm 
Finansmanı ile Turkcell; 
ekonominin can damarı 
KOBİ’lerin akıllı telefon, 
tablet, sunucu, yazılım 
veya bilgisayar gibi farklı 
teknolojik ihtiyaçlarında 
finansman çözümü 
sağlıyor.

Turkcell’den KOBİ’lere
Dijital Dönüşüm Desteği



MART 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

45 

4G/LTE bağlantısı, küresel olarak 
neredeyse her yerde bulunurken 5G 
daha derin ve zengin deneyimlere 
olanak sağlamak için hızla yayılıyor. 
Küresel teknoloji araştırma firması 
ABI Research’ün yakın tarihli bir 
raporuna göre, IoT arenası da şu 
anda ısınıyor ve hizmetlere yönelik 
ekstra talep, bağlantı yönetimi 
platformları (CMP’ler) için gelişen 
bir pazarı hareketlendiriyor.

IoT’nin uzun süredir devam 
eden bir özelliği olan CMP’ler, 
bağlanabilirliğin IoT müşterilerine 
satış için akıllı bir şekilde 
sunulmasını sağlıyor. ABI Research 
ise CMP gelişiminin azalmadığını, 
pazarın yalnızca daha rekabetçi 

hale geldiğini belirtiyor. Bağlantı 
bayileri, toplayıcılar, kurumsal 
yazılım geliştiricileri, IoT hizmet 
sağlayıcıları ve taşıyıcı sınıfı altyapı 
üreticilerinin yer aldığı 62 şirket ile 
yapılan çalışmada ABI Research, 
veri taşıma satışı ve bu bağlantının 
yönetimi için OEM’lere, işletmelere 
ve kamu kuruluşlarına yönelik 
küresel pazarın 2021’in sonunda 
12,14 milyar dolar olduğunu 
hesapladı. Araştırma firması, 
2026’da bu rakamın 31,77 milyar 
dolara çıkacağını tahmin ediyor. 
Aynı zamanda, bu hizmetleri 
kurumsal olarak satın alanların, 
ister alt bağlantılı hizmetler ve 
satılan ürünler veya optimize 
edilmiş dahili operasyonel süreçler 

için olsun, yatırım getirilerinde elde 
edecekleri talep tarafı gelirinin çok 
daha büyük olacağını öngörüyor.

ABI Research, endüstrinin nasıl 
geliştiğine ilişkin olarak, IoT 
ekosistemindeki şirketlerin niş 
uzmanlık alanlarının kaçınılmaz 
metalaşmasının üstesinden 
gelmeye çalıştıklarını da vurguluyor. 
Değer zincirinde yükselmenin 
kaçınılmaz olarak bir bağlantı 
tedarikçisi olmayı gerektirdiğini 
söyleyen analist firma, IoT’de daha 
fazla yayılmanın anahtarını, ortak 
olmak veya satın almak şeklinde 
belirtiyor.

OEM’ler, şirketler ve kamu kuruluşları, bağlanabilirliğin IoT müşterilerine satış 
için akıllı bir şekilde sunulmasına olanak tanıyan cihazlara yapılan yatırımlara 
öncülük edecek.

IoT bağlantı 
yönetimi
2026’ya kadar
31 milyar doları 
aşacak
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RPA kariyerlerinin hızlı büyümesine 
vurgu yapan çalışma, RPA 
geliştiricilerinin gelecekleri 
ve otomasyonun toplum 
üzerindeki etkisi hakkındaki 
düşüncelerini ortaya koyuyor. 
RPA uzmanları ile yapılan anket, 
RPA profesyonellerinin yüzde 
97’sinin kariyerlerinden memnun 
olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, 
RPA geliştiricilerinin geçen yılki iş 
kesintilerine rağmen işlerine olan 
ilgilerinin yüksek olduğu sinyalini 
veriyor. RPA uzmanlarının yüzde 
87’si de RPA’in toplum üzerinde 
olumlu bir etkisi olacağına inanıyor.

Raporun bir diğer önemli bulgusu, 
RPA’in geçişi nispeten kolay olan, 
hızla büyüyen ve arzu edilen 
bir alan olarak görülmesidir. 
RPA uzmanlarının yüzde 92’si 
RPA endüstrisinin önümüzdeki 
5 yıl içinde yüksek bir büyüme 

potansiyeline sahip olduğunu 
düşünüyor. Buna ek olarak, geçen 
yılki yüzde 70’e kıyasla kuruluşların 
önümüzdeki 12 ay içinde daha 
fazla RPA geliştiricisi işe alması 
bekleniyor.

RPA geliştiricilerinin üçte ikisi, diğer 
yazılım geliştirme rollerinden bu 
alana yöneliyor. Geliştiricilerin yüzde 
21’inin daha önceki görevi ise iş 
analistliğiydi. İş analistliğinden RPA 
alanına geçenlerin yarısı ise yeni 
rollerine geçişin kolay olduğunu 
belirtiyor.

Rapor, RPA’in çeşitli bir yazılım 
geliştirme alanı olduğunu da 
gösteriyor. Ankete katılanların 
yüzde 86’sı diğer yazılım 
geliştirme alanlarına kıyasla, 
RPA’in daha çeşitli olduğunu 
düşünüyor. Bulgular arasında 
cinsiyet ve yaş çeşitliliğinde 

iyileşme olduğuna dair de 
işaretler var: Ankete yanıt 
veren RPA uzmanlarının yüzde 
20’sini kadın ve yarısını 30 
yaşın üzerindeki profesyoneller 
oluşturuyor.

Bu yıl ilk kez öğrencilerle de yapılan 
anket sonucunda, katılımcıların 
yüzde 82’si mezun olduktan 
sonra RPA alanında bir iş yapmayı 
düşünüyor, teknolojiye ilgi duyuyor 
ve bunun anlamlı bir iş olduğuna 
inanıyor.

Otomasyon, işletmelerin 
müşterilere daha iyi hizmet 
vermeleri, daha çevik ve dayanıklı 
olmaları için muazzam bir 
potansiyel uyandırıyor. Bu da tüm 
iş kategorisini tüm geçmiş ve 
beceri düzeylerinden insanlara 
genişletiyor.

Robotik süreç otomasyonu (RPA) uzmanları ile yapılan bir çalışma sonucunda, 
uzmanların yaklaşık %100’ü işlerinden memnun olduklarını belirtti.

Otomasyon yatırımları
RPA kariyerinde
yeni fırsatlar barındırıyor
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‘2022 Müşteri Deneyimi 
Otomasyonu (CXA)’ çalışmasında, 
yeni olası satışlarda önceki yıla 
göre %110’luk ve dönüşümlerde 
%94’lük bir artış bildirildi. 
Araştırmacılara göre, CXA 
uygulayan şirketler, gelirlerinin 
neredeyse yarısını mevcut 
müşterilerden %25’lik endüstri 
standardının üzerinde elde 
edebiliyor olsa da yeni müşteriler 
için olağanüstü deneyimler sunmak 
bu dönemde çok daha fazla önem 
kazanıyor.

Hem B2B hem de B2C şirketlerinin 
CXA’i uyguladıktan sonra gerçek 
iş etkisini gördüklerini ortaya 
koyan çalışma sonucunda, 
B2B organizasyonlarının satış 
etkinliğinde ortalama %109’luk 
bir artış sağladığı ve anlaşma 

oranlarını neredeyse iki katına 
çıkardığı (%92 artış) görüldü. 
Kuruluşlar bu artışı, tüm müşteri 
yolculuğu boyunca daha güçlü 1:1 
deneyimleriyle ilişkilendirdiler. B2C 
kuruluşları ise CXA’in e-postalardan 
ve kampanyalardan katılım 
oranlarında %108’lik bir artış elde 
etmelerine yardımcı olduğunu ve 
daha iyi etkileşimin de daha fazla 
satışa yol açtığını bildirdi. 

CXA ayrıca e-ticaret şirketlerinin 
geçen yıl kayıp gelirlerini geri 
kazanmasına ve tekrar eden, sadık 
müşteriler yaratmasına da yardımcı 
oldu. Genel olarak, e-ticaret 
işletmelerinin %78’i müşteri başına 
ortalama sipariş değerini ve %70’i 
terk edilen sepetlerden elde 
edilen geliri artırdı. Araştırma bu 
konuda, CXA’in tek başına mesajın 

ötesine geçtiğini ve müşterilerin 
mesajı doğru zamanda doğru 
kitleye göndermesine yardımcı 
olarak, ton ve sunumun her kişiye 
göre uyarlanmasını sağlayarak 
herkes için gerçek bir 1:1 deneyim 
yarattığını ortaya koydu.

Son olarak, çalışmaya göre tüm 
markaların hala çok kanallı bir 
yaklaşım benimsemesi gerekiyor. 
Ankete katılanların %99’u, 
şirketlerinin yalnızca e-posta 
pazarlamasının ötesinde, birden 
fazla kanal kullanarak daha hızlı 
büyüdüğünü belirtiyor ve %93’ü 
web sitelerini e-posta pazarlama 
çabalarını desteklemek için bir 
etkileşim kanalı olarak kullandığını 
bildiriyor.

CXA kullanan işletmeler eski e-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu 
ve CRM araçlarını kullananlara kıyasla, 2022 yılı gelirlerinde önümüzdeki yıla 
göre %100 büyüme bekliyor.

CX otomasyonu
işletmelerin gelir artışını
ikiye katlıyor
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Dijital platformlar, küresel alıcılar 
için sınır ötesi operasyonlar ve 
hizmetler yürüttüklerinden küçük 
işletmeleri artık mikro çok uluslu 
işletmeler (mMNE’ler) haline 
getirdi. Dijital olarak dönüşen 
işletmeler ise artık dijitali insanla 
birleştirmeye çalışıyor. Kuruluşlar, 
analitik ve verileri kullanarak 
çalışanların kendilerine sağlanan 
teknoloji platformlarını nasıl 
kullandığına daha fazla odaklanıyor.

2022’de kullanıcı deneyiminin 
gerçek anlamda dijital benimseme 
için çok önemli hale geleceğini 
söyleyen uzmanlar ise dijital 
ve kullanıcı arasındaki boşluğu 
doldurabilen kuruluşların daha 
fazla yatırım getirisi elde edeceğine 
inanıyorlar. Bu noktada, kullanıcı 

deneyiminin değişeceği 4 temel 
yolu paylaşıyorlar:

Dijital dönüşüm, çalışanlar 
ön saflarda ve merkezde 
olmak üzere gelişmeye 
devam edecek
Dijital dönüşüm, son birkaç yılda 
çok fazla yatırımı teşvik etti. 
Ancak uzmanlar, kuruluşların 
2022 yılında stok yapacaklarını ve 
ödediklerinin karşılığını gerçekten 
alıp almadıklarını sorgulayacağını 
belirtiyor. Çalışanların neden 
ayrıldığını anlamak yerine, pahalı 
dijital dönüşüm projelerinin neden 
beklenen sonuçları vermediğini 
gözden geçireceklerini de ekliyorlar.

Tanımlanan sorunu çözmek 
içinse analitik, yeni teknolojilerin 

nerelerde benimsenmediğini ve 
kuruluşların nerelere odaklaması 
gerektiğini belirlemeye yardımcı 
oluyor. Uzmanlar benimsemeyi 
artırmaya yönelik %100 herkese 
uyan tek bir yaklaşım olmasa 
da doğru araçlarla kuruluşların, 
çalışanlarını sorunsuz bir şekilde 
bünyesine katabileceğini ve onlara 
yeni teknolojiden kaçınmak yerine 
yeni teknolojiyi benimsemek için 
ihtiyaç duydukları eğitim ve desteği 
verebileceklerini belirtiyor.

Kullanıcı odaklılık, iş 
yeri IT’si konusunda bir 
ültimatom yayınlayacak
Çoğu teknolojide olduğu gibi, 
tasarım ve amaçtaki ortak kullanım, 
sorunsuz kullanımı sağlamak için 
önemlidir. Uzmanlara göre, kullanıcı 

2022 yılında kullanıcı deneyimi, dijital benimseme için çok önemli hale 
gelecek. Uzmanlar da dijital ve kullanıcı arasındaki boşluğu doldurmak için 
kullanıcı deneyiminin değişeceği 4 temel yolu belirledi.

Çalışan deneyimi
2022’de daha da önem kazanacak
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merkezlilik yeni teknoloji başarısı 
için standart hale geldiğinden, 
çoğu insan iş yerine döndüğünde 
aynı kullanıcı merkezli tasarımı 
bulamayacak.

Araştırmalar, çalışanların yarısının 
yetersiz iş yeri teknolojisi yüzünden 
işten ayrılacağını gösteriyor. Bu 
veriler, 2022’nin birçok kuruluş 
için kullanıcı deneyimini doğru bir 
şekilde elde etmesi ve bir çalışanın 
işten ayrılışını önlemesi için son 
şans olacağı anlamına geliyor. 

Günümüzde CIO’lar, şirketin 
teknoloji yığını ne kadar büyük 
olursa, çalışanların kullanıcı 
deneyimini analiz etme ve 
iyileştirme açısından temel 
bilgilerin ötesine geçmenin 
o kadar zor olduğunu biliyor. 
Ancak kuruluşlar tüm ekosistemi 
görebilirlerse, hangi uygulamaların 
popüler, hangilerinin etkisiz 
ve hangilerinden çalışanların 
tamamen kaçındığını analiz 
edebilirler. Bu kapsayıcı görüş 

olmadan kuruluşlar, çalışanların 
BT deneyim beklentilerini aşmak 
yerine, onları uyumlu hale getirmek 
için mücadele edecekler.

Kuruluşlar, çalışanları 
başarıya hazırlamaya daha 
fazla odaklanacak
Uzmanlara göre 2022 yılında 
işletmeler, ‘büyük kabul’ olarak 
adlandırılan bir yaklaşıma 
odaklanacak. Esasen, yeni 
çalışanlar kullandıkları teknolojiler 
gibi yeni işlerinin temel alanlarıyla 
ilgili hüsrana uğrarlarsa hızla 
işlerinden ayrılacak, hataya 
meyilli olacak, daha fazla yardıma 
ihtiyaç duyacak ve nihayetinde 
işten ayrılma olasılıkları daha 
yüksek olacak. Yeni çalışanları 
kabul etmeye ve işe almaya hazır 
olmayan kuruluşlar ise bu yeni işe 
alınan insanların doğrudan kapıdan 
dışarı çıktığını görme riskiyle 
karşı karşıya olacak. Bu noktada 
işletmelerin, yeni işe alınanların 
bunalmamalarını ve iyi donanımlı 
olmalarını sağlaması gerekecek.

İşletmeler, ofislerinde 
değil teknoloji yığınlarında 
kendilerini pazarlayacak
Uzak ve hibrit çalışma modeli daha 
fazla tercih edildiğinden dijital 
ortam, ofis ortamından çok daha 
önemli olacak. Dijital ortamda 
ise bir organizasyonun merkez 
ofisi ve vitrini olan teknoloji yığını 
ön plana çıkacak. Çalışanlar 
veya potansiyel çalışanlar, dijital 
deneyimlerinden hoşlanmazlarsa 
ya da kendilerine verilen 
araçları kullanamayacaklarını 
hissederlerse işten ayrılma 
eğiliminde olacak. Aynı bağlamda, 
müşteriler de etkileşim kurmak 
için süreçleri zorlu olan 
işletmelerden kaçınacak.

Tüm bunların toplamında uzmanlar, 
kuruluşlara şu tavsiyede bulunuyor: 
İhtiyaç duydukları tavsiyeyi 
istedikleri zaman alabilmeleri için 
tüm teknolojiler, kullanıcıların 
ellerinde doğru yardım ve destekle, 
mümkün olduğunca kolay 
kullanılabilir olmalı.



MART 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

50 

Pandeminin ortasında meydana 
gelen dijital devrim ve birçok 
işletmenin hibrit ile sanal çalışma 
alanlarına geçişiyle birlikte, iletişim 
merkezleri de yeni teknolojiyi 
kullanma biçimlerini değiştirmek 
zorunda kaldı. Bu konuda yapılan 
yeni bir analiz, AI’ın genel iş 
yapış şekillerinin giderek temel 
bir parçası haline geldiğini, 
yeni araçları ve teknolojileri 
benimsemeyen kuruluşların ise 
rakiplerinin önemli ölçüde gerisinde 
kalma riskini taşıdığını söylüyor.

Günümüzün başarılı çağrı 
merkezlerinin çoğu, otomasyonu 
iş stratejilerine uyarlamada 
rakiplerinin önünde yer alıyor. 
İletişim merkezlerindeki kişilerin 
rollerini otomatikleştirmek yerine, 
insan çağrı merkezi temsilcilerinin 
kuruluşta oynadıkları rolü 
geliştirmeye ve kolaylaştırmaya 
yardımcı olmak için süreçleri 

otomatikleştiriyorlar. Yapay zeka 
ve otomasyonun, bir iletişim 
merkezinin günlük operasyonlarını 
kolaylaştırmaya yardımcı 
olabileceğini ve halihazırda yüksek 
bir iş yüküne sahip olabilecek 
personel üzerinde daha az baskı 
yaratabileceğini gösteren yeni 
çalışma ise çağrı merkezlerine 
sahip birçok işletmenin yeni 
teknolojiyi uygulama konusunda 
dikkatle düşündüğünü ve iyi bir 
dengenin, başarının anahtarı 
olduğuna inandığını da ortaya 
koyuyor. 

Yapay zeka entegrasyonunun bir 
diğer temel yönü de eğitimdir. 
Çalışmaya göre, şirketler en iyi 
sonuçları elde etmek için yapay 
zekayı doğru şekilde eğitmenin 
gerekli olduğuna inanıyor; çünkü 
iletişim merkezlerinde yapay zeka 
ve otomasyon yeteneklerinden 
yararlanmanın en büyük yararı, 

bu araçların insan temsilcileri 
üzerindeki etkisidir. Kurumlar, 
tekrarlayan görevleri düzenlemeye 
ve temsilcilerin diğer etkinliklere 
daha fazla zaman ayırmasına 
yardımcı olarak hem çalışan 
verimliliğini hem de onların katkı 
değerini artırıyorlar.

Uzmanlara göre, sanal asistanlar 
veya sohbet robotları gibi yapay 
zeka araçlarının müşterilerin bir 
insan temsilciyle konuşmaya gerek 
duymadan daha küçük sorunları ve 
soruları çözmeleri, iletişim merkezi 
çalışanlarının daha karmaşık ve 
zorlu vakaları üstlenmek için daha 
fazla hazır olmasını sağlıyor. AI’ın 
bir sonucu olarak, iş yerinde daha 
fazla fırsata sahip olmanın ekip 
moralini, ciroyu, üretkenliği ve 
etkinliği artıracağını de ekliyorlar.

Şirketlerin otomasyonu iş stratejilerine uyarlama konusunda çevik davranması, 
AI teknolojisini modern iletişim merkezinin geleceği haline getiriyor.

Modern çağrı 
merkezlerinin 
geleceği
yapay 
zekada
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