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Bulut altyapı
yatırımları
21 milyar
dolara ulaştı
IDC’nin yeni bir raporuna göre, bulut altyapısı için bilgi işlem ve depolama
altyapısı ürünlerine yapılan yatırımlar 2021’in dördüncü çeyreğinde yıllık
%13,5 arttı.
IDC’nin “Worldwide Quarterly
Enterprise Infrastructure Tracker:
Buyer and Cloud Deployment” adlı
yeni raporu, 2021 yılının tamamı
için bulut altyapısı yatırımlarının
2020’ye göre %8,8 artarak 73,9
milyar dolara ulaştığını ortaya
koydu. Rapora göre, bulut dışı
altyapıya yapılan yatırımlar, 2021’in
4. çeyreğinde yıllık %1.5 artarak
17,2 milyar dolara yükseldi. Tüm yıl
için de bulut dışı altyapı yatırımları
2020’ye kıyasla %4,2 artarak
toplam 59,6 milyar dolara ulaştı.
Paylaşılan bulut altyapısına yapılan
yatırımlar da 4. çeyrekte bir yıl
öncesine göre %13,9 artarak 14,4
milyar dolara ulaştı ve 2021 yılında
%7,5 artışla 51,4 milyar dolara
yükseldi. IDC, yatırımların 2022’de
bulut dışı altyapı yatırımlarını
geçmesi beklenen, paylaşılan bulut
altyapısı için sürekli güçlü bir talep
görmeyi beklediğini açıkladı.
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Özel bulut altyapısına yapılan
yatırımlar ise 2021’in 4.
çeyreğinde yıllık %12,5 artışla
6,7 milyar dolara, 2021 yılının
tamamı için de %11,8 artarak 22,5
milyar dolara ulaştı. 2021’in 4.
çeyreğinde özel bulut altyapısının
%47,5’i ve 2021’in genelinde
%46,1’i müşteri tesislerinde
konuşlandırıldı.
2022 için IDC, bulut altyapısı
yatırımlarının 2021’e kıyasla
%21.7 artarak 90 milyar dolara
çıkacağını tahmin ederken, bulut
dışı altyapının %0,3 düşüşle
59,4 milyar dolara gerilemesini
bekliyor. Paylaşılan bulut altyapısı
yatırımlarının yıldan yıla %25,5
artarak tüm yıl için 64,5 milyar
dolara ulaşmasını öngören analist
firma, özel bulut altyapısına
yapılan yatırımların da 2022 yılında
%13,1 artarak 25,4 milyar dolara
çıkacağını tahmin ediyor.

Uzun vadede IDC, bilgi işlem
ve depolama bulut altyapısına
yapılan yatırımların 2021-2026
tahmin döneminde %12,6’lık bir
YBBO’ya sahip olmasını, 2026’da
133,7 milyar dolara ulaşmasını ve
toplam bilgi işlem ve depolama
altyapısı yatırımlarının %68,6’sını
oluşturmasını beklediğini
açıkladı. Paylaşılan bulut altyapısı,
toplam bulut miktarının %72’sini
oluşturacak ve %13.4’lük bir
YBBO ile büyüyecek. Özel bulut
altyapısına yapılan harcamalar
ise %10,7’lik bir YBBO ile artacak.
Bulut dışı altyapıya yapılan
yatırımların da 2026’da 61,2 milyar
dolara ulaşması beklenirken,
hizmet sağlayıcıların bilgi işlem
ve depolama altyapısına yaptığı
yatırımların 2026’da 130,6 milyar
dolara ulaşması öngörülüyor.

GÜNCEL

Bu yılın
en iyi
veri ve
analitik
eğilimleri
Gartner, veri ve analitik şirketlerinin bu yıl stratejilerine uygulamak için
hareket etmesi gereken üç kilit alan belirledi.
Gartner’a göre, bu yılın
en önemli veri ve analitik
trendleri, kuruluşların değişimi
öngörmesine ve belirsizliği fırsata
dönüştürmesine yardımcı olacak
iş, pazar ve teknoloji dinamiklerini
temsil ediyor. Analist firma bu
odakta, üç temel kategoride 2022
için en iyi veri ve analitik trendlerini
belirledi:

Çeşitliliği ve dinamizmi
etkinleştirin
Gartner, yapay zeka mühendisliği
gibi uyarlanabilir yapay zeka
sistemlerinin yükselişinin, küresel
pazarlardaki dalgalanmalarla
başa çıkarken büyümeyi ve
yeniliği desteklediğini söyleyerek,
veri ve analitikten en iyi şekilde
yararlanmak için bu alandaki
yeniliklere ihtiyaç olduğunu
belirtiyor. Özellikle yapay zeka için
veri yönetimi; otomatikleştirilmiş,
aktif meta veriye dayalı yaklaşımlar
4
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ve tümü veri yapılarına dayanan
veri paylaşımı yetkinliklerini içeriyor.
‘Verileri her zaman paylaşın’
eğilimine atıfta bulunan Gartner,
bunun bir kuruluşun etkili
paydaş katılımı sağladığını ve
kamu değeri oluşturmak için
doğru verilere erişimi artırdığını
göstererek, iş odaklı bir temel
performans göstergesi olarak veri
paylaşımının değerini kanıtladığını
söylüyor. Analist firma, dahili
ve harici veri ekosistemlerinde
otomatikleştirilmiş güven
ölçümlerinin uygulanmasının, 2026
yılına kadar çoğu dış aracının yerini
alacağını ve veri paylaşım riskinde
%50’lik bir azalmaya neden
olacağını tahmin ediyor.

İnsanları ve kararları artırın
Gartner, içgörülerin karar vericilerle
alakalı olmasını sağlamak için veri
ve analitik kuruluşlarının işletme
tarafından modüler bileşenlerden

oluşturulan zenginleştirilmiş,
bağlam odaklı analitikler
sunmasının hayati önem taşıdığını
söylüyor. Ayrıca insan unsurlarını
etkin bir şekilde ele alan şirketlerin,
yalnızca teknolojiyi dikkate alan
şirketlerden daha uzun vadeli
başarıya sahip olduğunu belirtiyor.

Güveni kurumsallaştırın
Gartner, veri ve analitikten
önemli bir değer elde etmenin
yalnızca AI risklerini yöneterek ve
dağıtılmış sistemler, uç ortamlar
ve gelişmekte olan ekosistemler
arasında bağlantılı yönetişim
uygulayarak yapılabileceğini
açıklıyor. Yapay zekanın iş akışlarına
giderek daha fazla entegre
olduğunu kaydeden Gartner, çoğu
işletmenin modellerinin ne yaptığını
anlamakta veya açıklamakta zorluk
çektiğini, bunun da güven ve
şeffaflık eksikliği ile sonuçlandığını
söylüyor.

GÜNCEL

Ağ
saldırıları
son 3 yılın
zirvesinde

Rekor sayıda kaçak kötü amaçlı yazılımın tespit edildiği bir güvenlik raporu,
ağ saldırılarının son 3 yılın en yüksek noktasında olduğunu gösteriyor.
Bir güvenlik firması araştırmacıları
tarafından analiz edilen yeni
bir çalışma, en iyi kötü amaçlı
yazılım eğilimlerini ve ağ güvenliği
tehditlerini ayrıntılandıran rapordan
elde edilen bulguları açıkladı. Rekor
sayıda kaçak kötü amaçlı yazılım
tespit eden araştırmacılar, gelişmiş
tehditlerin %33 oranında arttığını
ortaya koydu. Bu durum, zero day
tehditlerinin her zamankinden
daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Çalışmaya göre, ağ tespitleri de
yukarı yönlü bir çizgide devam
ediyor.
5
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Raporun araştırmacılarına göre,
hibrit iş gücüne sürekli geçiş
saldırı yüzeylerini büyütüyor ve
daha fazla potansiyel güvenlik
açıkları yaratıyor. Şimdiye kadar
kaydedilen en yüksek zero day
tehditleri seviyesi ve IoT, ev ağları
ve mobil cihazlara uzanan bir
saldırı yüzeyi ile şirketlerin, büyüyen
tehdit ortamına hızlı ve verimli bir
şekilde uyum sağlayabilen gerçek
bir birleşik güvenlik yaklaşımı
benimsemesi gerektiğini dile
getiriyorlar. Kuruluşların sistemleri
düzenli olarak güncelleme

ve yamalama gibi basit ama
kritik öneme sahip tedbirleri
uygulamaları gerektiğini, böylece
bilgisayar korsanlarına geçit
vermemelerini de söylüyorlar.
2021’in 4. çeyreğine ait verileri
analiz eden bu çalışmadan elde
edilen diğer önemli bulgular ise
şöyle:
Toplam ağ saldırısı tespitleri
artmaya devam ediyor: Ağ
güvenliğinin karmaşıklığına vurgu
yapan araştırmacılar, ağa izinsiz
giriş tespitlerinin yörüngesinin

GÜNCEL

son 3 yılda herhangi bir çeyreğin
en büyük toplam tespitini alarak
yükselişini sürdürdüğünü belirtiyor.
Bu aynı zamanda çeyreğe göre
%39’luk bir artışı da temsil
ediyor. Bunun nedeni ise eski
güvenlik açıklarının sürekli olarak
hedeflenmesi ve kuruluşların
ağlarındaki büyümedir; çünkü
yeni cihazlar çevrimiçi hale
geldikçe ve eski güvenlik açıkları
yamalanmadıkça ağ güvenliği daha
karmaşık hale geliyor.
Kötü amaçlı yazılım tehditleri
diğer bölgelere göre EMEA’da
çok daha yüksek: Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika (EMEA) 4. çeyrekte
kötü amaçlı yazılım tehditlerinin
en çok hedef aldığı bölgeler oldu.
EMEA bölgesi, kötü amaçlı yazılım
6
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algılamalarının neredeyse diğer
dünya bölgelerinin (AMER %23 ve
APAC %29) iki katı oranına sahip.
Şifreli bağlantılar aracılığıyla
iletilen kötü amaçlı yazılımların
%78’i kaçak: Genel olarak kötü
amaçlı yazılım algılamalarının
%67’si şifreli bir bağlantı üzerinden
iletiliyor ve bu kötü amaçlı yazılım
algılamalarının %78’i, temel
algılamalardan kaçan zero day
kötü amaçlı yazılım tehditlerinden
oluşuyor.
Ofis yazılımları kötü amaçlı
yazılımların kurbanı: 4. çeyrekte,
3. çeyrekteki bulgulara benzer
şekilde, ofis yazılımı belgelerini
hedef alan önemli bir kötü amaçlı
yazılım vakası görüldü. CVE-

2018-0802, geçen çeyreğe göre
bir sıra yükseldi ve bu çeyrekte
5 numaraya inerek ilk 10 ve
en yaygın kötü amaçlı yazılım
listesinde yer aldı.
Emotet intikamını alarak geri
döndü: Tespit edilen en iyi kötü
amaçlı yazılım alanlarına bu
çeyrekte iki yeni kötü amaçlı yazılım
alanı eklendi. Bu alanlardan biri
olan Skyprobar, diğer yükler için bir
C2 ve dağıtım altyapısı kötü amaçlı
yazılımına dönüşen bankacılık
truva atı Emotet ile bağlantılıdır.
Emotet kötü amaçlı yazılımı, ABD
kolluk kuvvetlerinin doğrudan
kesintiye uğraması nedeniyle
kısmen azaldıktan sonra 2021’in 4.
çeyreğinde yeniden canlandı.

VİZYON

CIO’lar şirket
stratejilerine
daha fazla
yön vermeye
başladı
Kurumlar dijitalle
dönüşürken bu yeniliklere
CIO’ların öncülük ettiğini
söyleyen İpragaz CIO’su
Yaman Acar, “Şirket
hedeflerinin dijital
stratejilerle şekil
kazanmasıyla, diğer
C-level fonksiyonlarla
çok daha yakın
çalışmaya başlayan
CIO’lar şirketin ana
fonksiyonlarından
biri haline
gelmesinde önemli
rol alacak.” dedi.

7
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VİZYON

Sipariş ve sadakat
platformumuz İPApp
üzerinden bayilerimizden
tüketiciler ve dağıtım
görevlilerine kadar
sürece tüm paydaşları
dahil ettik
Ortaokulu İstanbul Saint-Joseph’te
bitirdikten sonra lise eğitimini
İsviçre’de Institut Dr.Schmidt’te
tamamlayan Yaman Acar, daha
sonra yine İsviçre’de Ecole
Polytechnique Federale de
Lausanne (EPFL) ve ABD Florida’da
Saint Thomas University’de
(STU) Informatique/Computer
Science eğitimi aldı. Türkiye’ye
döndüğünde Fransız Accor
grubunun bugün EdenRed olarak
bilinen şirketinde Operasyon ve
Lojistik Müdürü olarak çalışmaya
başladı. Acar, uzun ve başarılı iş
hayatını anlatmaya şöyle devam
etti: “1994’te Philip Morris
Sabancı (PMSA) Türkiye’de direkt
satış dağıtım operasyonlarına
başlıyordu. Ben de IT ekibine
katıldım ve böylece 20 sene
sürecek bir birliktelik başlamış
oldu. Bu sürede proje ekiplerinden
bilgi güvenliğine kadar farklı
grupları yönettim. 1998 yılında,
İzmir PhilSA’da konumlanan SAP
proje ekibinde Teknik Ekip Lideri
olarak çalıştım. 2004 yılında, Philip
Morris International (PMI) İsviçre’de
global satış dağıtım sisteminin
geliştirilmesi için proje ekibi
oluşturuldu. Ben de teknik dizayn
ve yazılım geliştirme alanlarında
projede yer aldım. 2006-2009
yıllarında yine PMI İsviçre Lozan
teknoloji ofisinde İş Zekası ve
Veri Yönetiminden Sorumlu
Global Kurumsal Mimar olarak
çalıştım. Türkiye’ye döndüğümde
8
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PhilSA Torbalı fabrika, dağıtım
kanallarındaki distribütörler,
dağıtım merkezleri, satış ofisleri
dahil tüm lokasyonlardaki IT
sistemlerinin operasyon ve
desteğinden sorumlu müdür olarak
çalıştım. 2011-2015 yıllarında
saha yazılımları, mobil çözümler,
e-ticaret platformu gibi ticari
sistemleri geliştiren ve kullanıcı
desteğini sağlayan grup müdürü
olarak görev aldım.”
İpragaz (SHV Energy Türkiye)
ailesine 2015’te katılan Acar, Bilgi
Sistemleri ve Teknolojisi Direktörü
ve aynı zamanda İnovasyon Lideri
olarak görev alıyor. Acar, İpragaz
serüvenini şu sözlerle anlattı:
“2016’da başladığımız dijital
dönüşüm yolculuğu dahilinde tüm
altyapımızı ve makina parkımızı
yeniledik. ERP(S/4), CRM(Hybris),
kurumsal veri ambarı, portallar
gibi ana sistemleri hem süreçsel

anlamda sadeleştirdik hem de
SAP HANA platformuna taşıdık.
Otomotiv yakıt müşterilerimiz için
GO mobil uygulamasını geliştirdik.
2019’da müşterilerimiz ile dijital
iletişimi sağlayan İPApp sipariş
ve sadakat platformunu hayata
geçirdik. Çeşitli marka iş birlikleri
yaptık. Aynı platform üzerinde
bayilerimizden dolum tesislerimize,
tüketicilerden dağıtım görevlilerine
kadar sürece dahil tüm paydaşları
topladık. Hem satış pazarlama
hem de operasyon ve lojistik
alanlarında orta-büyük ölçekli
yeni projelerle yolumuza devam
ediyoruz.”
Yaman Acar ile enerji sektöründeki
yenilikçi teknolojilerden değişen
CIO rolüne, İpragaz’ın dönüşüm
hikayesinden akıllı teknolojilere
kadar uzun soluklu bir sohbet
gerçekleştirdik...

VİZYON
“Akıllı enerji ve güç
yönetimi çözümleri son
teknolojilerle hayatımıza
giriyor”
Birçok sektörde olduğu gibi
enerji ekosisteminde de yenilikçi
teknolojiler daha da fazla ön
plana çıkıyor. Yaman Acar, bu
teknolojilerin sektördeki karşılığını
şöyle ifade etti:
“Sadece enerji sektöründe değil
ama üretimden hızlı tüketime
hemen her endüstride hızlı bir
dijitalleşme yaşanıyor. Bu süreçte
şirketler yeni teknolojileri kullanıma
alırken aynı zamanda mevcut
süreçlerini de gözden geçirip
yalınlaşıyorlar. Verimliliğin daha ön
plana çıkmasıyla ve operasyonel
maliyetleri azaltmak için daha
fazla otomasyon, tahminleme,
büyük veri analizi, simülasyon,
nesnelerin interneti, dijital ikiz gibi
teknolojilerden mutlaka destek
alınıyor. Müşteri analitiği altında,
yapay zeka araçlarının destek
sağladığı uygulamalar var. Duygu
analizi, makine öğrenmesi, sosyal
dinleme gibi teknolojilerden
faydalanarak tüketicilere daha
uygun, özel ve kişiselleştirilmiş
teklifler, pazarlama kampanyaları
üretiliyor. Üretimde kullanılan
robotlar gibi, ofis sistemlerinde
yazılım robotları süreçlerin
otomasyonunu sağlıyor, önemli
bir zaman ve maliyet tasarrufu
getiriyorlar. Dijital dönüşümün
vazgeçilmezi bulut teknolojileri her
geçen gün daha da yaygınlaşarak
kullanılmaya devam ediyor. Tüm
bu teknolojiler, sonuçta daha
çevreci ve sürdürülebilir, ekonomik,
hızlı, yüksek verimli dolayısıyla
kullanıcılara daha cazip ürün ve
hizmet sunabilmek için üretilen
çözümlere dönüşüyor.
Enerji sektöründe süreçleri üretim
aşamasında, dağıtım aşamasında
9
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ve tedarik aşamasında takip
etmek, gözlemlemek ve kontrol
etmek ihtiyaçtır. 5G ile birlikte
iletişim ve haberleşmede yeni bir
sayfa açılacaktır. Dijitalleşme ve
Enerji 4.0 ile beraber, üretim ve
altyapıdan son kullanıcı cihazlarına
kadar tüm seviyelerde dijital
çözümler ve cihazlar yaygın olarak
kullanılıyor. Makineden makineye
ve makine-insan etkileşimlerine
dayalı akıllı enerji ve güç yönetimi
çözümleri son teknolojilerle
beraber hayatımıza giriyor.”

“En büyük önceliğimiz;
sağlık-güvenlik-çevre”
Yaman Acar ile İpragaz’ın
çözüm ve hizmetlerindeki akıllı
teknolojileri de konuştuk. Acar,
İpragaz’da sağlık, güvenlik ve çevre
faktörlerinin önemini vurgulayarak,
bunları sağlarken teknolojiden
nasıl yararlandıklarından söz etti:

“İpragaz’da birinci öncelik
dendiğinde akıllara ilk olarak
sağlık-güvenlik-çevre gelir.
Şirketin kurulduğu günden
beri de ürün ve hizmetlerimizi
müşterilerimize ulaştırırken, iş
ortaklarımız ve tüm paydaşlarla
beraber bu sürecin en emniyetli
şekilde olmasına çalışıyoruz. Bu
sürecin önemli bir bölümü dolum
tesislerinde ve nakliye sırasında
geçiyor. Ürün tedariği için tanker
ve kamyonlarımız her sene
milyonlarca kilometre yol katediyor.
Bu sırada sürücülere destek
sağlayan yeni çözümleri her gün
daha da geliştiriyoruz. Örneğin,
nakliye araçlarımızda bir değil ama
iki araç takip sistemi kullanıyoruz.
Bu sistemler, yerine göre birbirini
tamamlarken aynı zamanda aracın
ve sürücünün sürüş performansıyla
ilgili anlık bilgileri toplayarak
olumsuz durumlarda müdahale

VİZYON

İpragaz’ın dijital
yolculuğunun
başlaması aslında
çok öncelere gidiyor.
1969’da NCR sistemleri
ofiste kullanılmaya
başlanmış, daha o
zamanlardan kağıt
kalem yerine bilgisayar
kullanımı düşünülmüş
edilmesini sağlıyor. Ayrıca kamera
sistemleriyle de sürekli uzaktan
izlemek ve gerektiğinde müdahale
etmek mümkün. Sürücülerin
kesintisiz veya bir gün içinde en
fazla araç kullanabilecekleri saat
sistemsel takip ediliyor. Görüntü
işleme teknolojileri kullanarak
yorgunluk, dikkat dağılması veya
yoldayken telefonla konuşma gibi
hallerin anlık bildirimi planlanıyor.
Çok yakın zamanda yenilenecek
araçta faturalama sistemi, sadece
ekipman değişikliğini değil
ancak mobil cihaz (all-in-one
POS) üzerinden yoldaki olumsuz
durumların yine anlık olarak
sürücüye bildirilmesi özelliğini
taşıyan ve tamamen İpragaz için
geliştirilmiş mobil uygulamayı da
içeriyor. Başarsoft servisleriyle
gerçekleştirilen entegrasyonlarla
7/24 yol bilgisi sürücüye rotası
doğrultusunda önceden iletiliyor,
sistemsel olarak gerektiğinde
uyarı yapılıyor (örneğin uzun/geniş
araçların manevra kabiliyetinin
sınırlı olduğu hemzemin geçit
ikazı gibi). Ve bu sistem sürekli
kullanıcılardan gelen yeni verilerle
öğrenmeye devam ediyor.
Yine emniyet ve iş güvenliği konusu
dahilinde, tesislerde çalışan
görevlileri ikaz edecek (örneğin
10
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görüntüden iş emniyeti ekipmanı
kullanılmadığı tespit edildiğinde)
veya dolum sırasında kalite kontrol
süreçlerinde, akıllı teknolojilerin
kullanımı gündemimizde bulunuyor.
Telemetri sistemleri çok eskiden
beri İpragaz’da kullanılıyor.
Benzer IoT çözümleri özellikle
LNG tanklarının yönetiminde
kullanılmaya devam ediyor. Son
örnek olarak, LPG tüpleri üretip
70’in üzerinde ülkeye ihraç eden
EVAS tüp fabrikamızda (dünyadaki
ilk 5 büyük tüp üreticisi arasında),
EVASmart projesi kapsamında
akıllı LPG tüplerinin üretildiğini
söyleyebilirim. Konvansiyonel
tüplere göre daha hafif ve
ergonomik olan bu tüplerdeki
otomatik seviye ölçüm kabiliyeti
sayesinde müşteriyi tüpteki
gaz azaldığında uyarması hatta
kendiliğinden sipariş vermesi
kurgulanıyor. Bu projemizde üretilen
örnek tüpler pilot çalışmalarda
kullanılmaya başlandı.”

“İpragaz’da asıl dönüşüm iş
uygulamalarında yaşandı”
Dijital olgunluk, şirketlerin
özellikle verimlilik sağlarken
maliyetleri azaltmasındaki en
kritik unsur. Dijital bir şirket
olmak için İpragaz’da hayata
geçirilen projeleri anlatan
Yaman Acar, bu projelerin katma
değerlerinden de bahsetti:
“İpragaz’ın dijital yolculuğunun
başlaması aslında çok öncelere
gidiyor. 1969’da NCR sistemleri
ofiste kullanılmaya başlanmış,
daha o zamanlardan kağıt
kalem yerine bilgisayar kullanımı
düşünülmüş. Daha sonrasında,
IBM System32/System36/
AS400 ve SAP R/3 geçişleri
şirketin dijital tarihçesinde
önemli adımlardan bazıları. Bu
değişim 2016’da başlattığımız
dijital dönüşüm programıyla
devam ediyor. Öncelikle şirketin
network topolojisinden tüm

VİZYON

teknik altyapısına kadar tamamen
bir teknolojik yenilenme
yaşadık. Tüm lokasyonlarımızda
bant genişlikleri ve aktif
network cihazlarımız, yeni
nesil iş sistemlerinin hızını
destekleyebilecek kapasitelere
yükseltildi. Makina parkımız
bellek içi sistemlerin koştuğu son
teknoloji server ve storage’lara
sahip oldu. Aynı zamanda çevreci
ve tasarruflu bu yeni cihazlarla bir
konsolidasyon sağlandı.
Ancak asıl dönüşüm iş
uygulamalarında yaşandı ve halen
de devam ediyor. ERP, CRM,
portaller, mobil uygulamalar, veri
ambarları ve diğer iş uygulamaları
yeni iş ihtiyaçları ve sadeleşen
iş süreçleri doğrultusunda
tamamen yeniden kurgulandı.
SAP Türkiye ortaklığı ile
kavramsal tasarımını yaptığımız
bu dönüşüm projesinde,
S/4HANA, CRM/HANA, BW/
HANA, IS-U, PO, GRC, Commerce
ve daha birçok SAP yazılım ürün
ve teknolojisini portföyümüze
dahil ettik. Manuel giriş yerine
banka ödeme/tahsilatlarının
otomasyonuyla veri kalitesi ve
bilgi güvenliği sağladığımız
banka entegrasyonlarımız oldu.
Anlık bilgi iletişimiyle hazine
yönetimi daha etkin hale geldi.
Yatırım yönetimi sayesinde
yatırım ve masrafların kontrolü
daha da etkinleştirildi. Müşteri
ana verisinin birleştirilip
tekilleştirilmesi ile 360o müşteri
görünümüne ulaşıldı. Çağrı
merkezimiz de bizimle ortak
CRM sistemi kullanmaya başladı
ve ‘müşteri iletişim merkezi’ne
dönüştü. GRC erişim ve süreç
kontrol ile görevlerin ayrılığına
uyum sağlandı ve daha birçok
alanda hedeflenen yüksek
kazanımlar gerçekleşti.
11
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İpragaz LPG, LNG, elektrik ve
otomotiv yakıtları olmak üzere
enerjinin 4 ana segmentinde
faaliyetlerini yürütüyor. Şimdiye
kadar daha çok marka ve ürün
odaklı bakışa sahip olan yapımız,
dijital dönüşüm ile birlikte
tamamen müşteri merkezli bir
yaklaşıma sahip oldu. İPApp adında
bir e-sipariş ve sadakat platformu
kurduk. Ürün ve hizmetlerimizi de
Evde-İşte-Yolda olarak grupladık.
Bunun sonucunda, özellikle ev
müşterilerimizle ürünlerimizin

sipariş aşamasından kendilerine
ulaşmasına kadarki süreci takip
edebilecekleri ve tüm paydaşların
dahil olduğu iletişim kanalını
kurduk. Çağrı merkezimizden
dolum tesisimize, müşterimizden
eve teslimatı yapan görevliye kadar
herkesi aynı platform üzerinde
topladık. Bu platform üzerinden
şeffaflığı sağlarken aynı zamanda
marka ortaklıklarıyla tüketicilere
muhtelif kampanyalar ve avantajlı
teklifler götürmeye devam
ediyoruz.

VİZYON

Eskiden daha çok
operasyonel kriterlerle
değerlendirilen IT
yöneticileri artık
şirketin hedefleri
doğrultusunda karlılık,
müşteri kazanımı,
çalışan memnuniyeti
gibi çeşitli ve daha
kapsamlı kriterlerle
değerlendiriliyor

Bunun haricinde birçok e-sistem
projesini hayata geçirdik. Robotik
süreç otomasyonu projesinde
insan müdahalesi gerektiren rutin
süreçler otomatik hale getiriliyor;
bu projeden yüzlerce insan/gün
kazanımlar elde etmeye devam
ediyoruz.”

“CIO’lar şirketlerin ana
fonksiyonlarından biri
haline gelecek”
Sohbetimizde, iş hayatındaki
dönüşümleri de konuştuğumuz
Yaman Acar, pandemi
sonrasındaki çalışma koşulları
ve kurumların beklentileri
çerçevesinde, CIO rolündeki
değişimlere de değindi:
“Pandeminin iş hayatına etkileri
tartışılmaya, yeni normalin ne
olacağı konuşulmaya devam
ediliyor. Genelde çalışan odaklı
bakılan bu konuyu belki önce işin
geleceği nasıl olacak yaklaşımıyla
değerlendirmek gerekir. Bu
dönemde dijitalleşmenin ne
kadar hız kazandığını, tüketici
alışkanlıklarının ne derece
değiştiğini gördük. Pandemi
öncesinde internetten alışveriş
yapanların oranı %10 iken, bu
12
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oran salgınla beraber %80’lere
ulaştı. Kendilerini hızlıca
adapte edebilen, dönüşümü
tamamlayabilen organizasyonlar
mutlaka çalışma şekillerine,
ofislerine ve özellikle insan
kaynakları uygulamalarına da bu
değişikliği yansıtıyorlar.
Pandemi sonrasında dijitalin
işin daha da vazgeçilmez bir
parçası haline gelmesiyle,
sadece IT alanında değil ama
satış, pazarlama, üretim gibi tüm
operasyonel konularda CIO’lar
şirketin stratejilerine daha fazla
yön vermeye başladılar. Kurumlar
dijitalle dönüşürken bu yeniliklere
çalışanların adaptasyonu,
getirilen yeniliklerin makul
maliyetlerle yapılması, uzaktan
çalışma nedeniyle mobilitenin ön
plana çekilmesi, inovasyon vb.
konularında CIO’lar öncülük ediyor.
Eskiden çok daha operasyonel
kriterlerle değerlendirilen
IT yöneticileri artık şirketin
hedefleri doğrultusunda karlılık,
müşteri kazanımı, iş sağlığı ve
emniyeti, çalışan memnuniyeti
gibi çeşitli ve daha kapsamlı
kriterlerle değerlendiriliyor. Şirket
hedeflerinin dijital stratejilerle
şekil kazanmasıyla CIO’lar; CMO,
CFO, CHRO, COO gibi diğer tüm
fonksiyonlarla çok daha yakın
çalışmaya başladılar. Bundan
sonra da IT’nin bir destek birimi
olmaktan çıkıp şirketin ana
fonksiyonlarından biri haline
gelmesinde CIO’lar önemli rol
alacaklardır.”

“Sürdürülebilirliği farklı
başlıklar altında takip
ediyoruz”
Yaman Acar ile sohbetimizi,
gelecek dönem hedefleriyle
noktaladık. Acar’ın orta ve uzun
vadede ajandasında yer alan
gündem başlıkları ise şöyle:

“Global SHV Energy grubunun
bir şirketi olarak, uzun süredir
en öncelikli gündem maddemiz
sürdürülebilirlik. İpragaz’da
sürdürülebilirliği sadece çevresel
boyutlarıyla değil, ama birkaç ana
başlık altında takip ediyoruz:
● İş sağlığı ve güvenliği,
● İnovasyon,
● Sürdürülebilirlik,
● Çalışan ve organizasyon
gelişimi.
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla
beraber ürün ve hizmetlerimizi
sunarken, müşterilerimizin
enerji ihtiyaçlarını en emniyetli
şekilde karşılamayı hedefliyoruz.
Bu alanda tesislerimizi
akıllandırmak üzerine projeler
gerçekleştiriyoruz, çalışan
güvenliğini artıracak uygulamaları
devreye alıyoruz. Son zamanlarda
LoRa ve NB-IoT teknolojilerini
inceliyoruz, RFID çözümlerinin
tüplü gaz operasyonlarında
kullanımını araştırıyoruz. Nakliye
araçlarımızda kurulu mobil
sistemleri daha etkin hale
getirip yeni mobil uygulamalarla
sürücüleri dijital olarak
destekliyoruz.
Müşteri istek ve ihtiyaçlarını
belirleyip en iyi şekilde karşılamak
hedefiyle, muhtelif inovasyon
projeleri gerçekleştiriyoruz.
EvaSmart akıllı tüp projesi de
bu kapsamda yürütülüyor. Şu
an pilot çalışmalara başlandı,
kullanıcı testleri devam ediyor.
İnovasyon takımı aynı zamanda
verimliliği artıracak projelere
imza atıyor. Tüp takip projesi,
tesislerin dijitalleşmesi, ileri
tahminleme, büyük veri analitiği
konularında projelerimiz devam
ediyor. Operasyonel maliyetleri
düşürüp verimliliği artıracak
üretim alanında otomasyon,

VİZYON
dijital denetleme ve lojistik
optimizasyon gibi daha birçok
proje, bu seneki iş planlarımızda.
Sürdürülebilirlik 2019 senesinden
beri yıllık raporlarla gelişmeleri
paylaştığımız öncelikli konumuz.
Ürün ve hizmetlerimizi
müşterilerimize ulaştırmak için
her yıl milyonlarca kilometre yol
gidiyoruz. Bu alanda verimliliği
artırmak adına, önümüzdeki
aylarda yüksek optimizasyon
sağlayacak nakliye yönetimi
projesini hayata geçiyoruz.
Siparişten teslimata kadar tüm
nakliye süreçlerini merkezi ve en
verimli şekilde yönetebileceğimiz
bir sistem kuruyoruz.
LPG her ne kadar en çevreci
enerji alternatiflerinden biri
olsa da belirlediğimiz hedefler

“Turkcell sağladığı
teknoloji kadar yüksek
servis kalitesiyle de
önemli bir iş ortağımız”
Turkcell ile 15 yıldan daha
uzun süredir devam eden bir iş
birliğimiz bulunuyor. Bu ortaklık
ilk olarak mobil hatlarla başladı.
Çalışma koşullarımız gereği
çoğunlukta şehir merkezleri
dışında ancak hızlı ve kesintisiz
iletişim ihtiyacımız oluyor. Bu
noktada Turkcell’in çekim gücü
bizlere saha operasyonlarımızda
çeviklik katıyor. Araçlarımızda,
taşınabilir bilgisayarlarımızda
ve IoT cihazlarımızda sorunsuz
bir iletişim altyapısına sahibiz.
Ayrıca 4,5G ile birlikte tüm
uzak ofislerimizde (bölge
müdürlükleri, tesisler, depolar,
vb.) yedeklilik ve iş sürekliliği
yine Turkcell mobil hatları
üzerinden sağlıyoruz. Araç takip
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doğrultusunda 2025’e kadar
LPG’de ton başına karbon
salınımını %25 azaltıp,
yenilenebilir Dimethyl Ether
(rDME), bioLPG gibi alternatif
yakıtları ürün portföyümüze
dahil ederek sürdürülebilirlik
hedeflerimize ulaşmaya
çalışıyoruz. Ana şirketimiz (SHVE)
SHV Energy’nin global seviyede
yaptığı iş birlikleriyle yeşil enerji
türlerine, örneğin atıklardan
gaz üretimi gibi teknolojilerin
geliştirilmesi için yüksek Ar-Ge
yatırımlarına devam ediliyor.
Sürdürülebilir uçak yakıt üretimi
için yapılan yatırımlar sonucunda,
SHVE 2022 içinde KLM’e SAF
olarak adlandırılan jet yakıtı
tedariği planlanıyor, bu şekilde
yıllık 270 bin ton CO2 azaltılması
hedeflendi.

Çalışanlarımızın ve
organizasyonun sürekli gelişimi
için ‘çeşitlilik, kapsayıcılık ve
fırsat eşitliği’ doğrultusunda
performans odaklı ve destekleyici
çalışma ortamımızı devam
ettiriyoruz. Geçtiğimiz sene
yeni insan kaynakları yönetim
sistemini devreye aldık. İlave
modüllerle bu platformu geliştirip
çalışan memnuniyetini artırmayı
hedefliyoruz. Pandemi sonrasında
ofislerin oturum planlarını ve
mobilyalarını, uzaktan çalışmayı
da kapsayan yeni düzene göre
değiştiriyoruz. Masa rezervasyon
sistemi aracıyla masa paylaşımını
başlatıyoruz. Ofislerimizi çalışmak
kadar sosyalleşmek amaçlı
alanlar sunması için yenileyip,
ilave dijital araçlarla donatıyoruz.”

sistemlerimizde de Turkcell
saha hatları kullanıyoruz; lojistik
operasyonlarında kullanılan
tanker ve kamyonları gerçek
zamanlı takip edip, anlık veri ve
görüntü alıyoruz.

güvenlik doğrulamaları (OTP)
için yoğun bir SMS trafiği
gerçekleştiriyoruz. Turkcell
servislerinin kalitesi, bu alanda
da müşteri memnuniyetine
olumlu yansıyor.

Pandemi sürecinde önemi
bir kez daha anlaşılan dijital
servislerden, akıllı Turkcell
fax hizmetini kullanıyoruz.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile
başlatılan fiziksel fax cihazlarının
iptali, kağıt kullanımının
azaltılması kapsamında akıllı
fax hizmetine merkez ofisimizde
geçildi. Pandemi süresince de
bunun iş için kritik bir servis
olduğu daha da anlaşıldı.

Türkiye’nin her şehrinde ve
uzak noktalarda ofislerimiz,
tesislerimiz veya bayilerimiz
bulunuyor. Saha hizmetleri
konusunda Turkcell ekipleri
ile proje bazlı çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Yakın
zamanda tüm son kullanıcı
cihazlarını yeniledik. Donanım
kurulumu, değişimi ve saha
eğitimleri Turkcell’in yetkin
ekiplerinin desteğiyle merkezi
olarak sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirildi. Turkcell
sağladığı teknoloji kadar yüksek
servis kalitesiyle de önemli bir iş
ortağımız olmaya devam ediyor.

Turkcell SMS servislerini de
yoğun olarak kullanıyoruz. İş
sistemleri üzerinden otomatik
yapılan bayi bilgilendirmeleri,
müşterilerle olan iletişim ve

VİZYON

Dijitalleşme,
işlerimizi beklediğimizden daha
fazla kolaylaştırdı
“Yenilikler genel olarak gelişimimize destek oluyor.” diyen PLAT Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, artık işin tüm süreçlerinde
dijitalleşmenin verdiği kolaylıklardan yararlandıklarını, zamandan ve emekten
kar ettiklerini dile getirdi.
İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten
sonra, Bakü Devlet Üniversitesi
Rusça Kimya Bölümü’nde lisansını,
Bilgi Üniversitesi Pazarlama
İletişim Bölümü’nde de yüksek
lisansını tamamlayan PLAT Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer
Özer, iş hayatına 2003 yılında Ürün
Sorumlusu olarak Koruma Temizlik
A.Ş.’de başladı. Daha sonra Satış
15
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ve Pazarlama Müdürü görevini
üstlenen Özer, 2009 yılından bu
yana da Koruma Temizlik A.Ş.’de üç
fabrikadan sorumlu Genel Müdür
olarak çalışma hayatına devam
ediyor.
2014 yılında PLAT Derneği Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilen İmer
Özer, halen bu görevi sürdürüyor.

Aynı zamanda GEBKİM Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi ve İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği’nde (İKMİB) de Başkan
Yardımcısı olarak görev alıyor.
PLAT Derneği’ni, Türk üreticileri ve
sektörü konuştuğumuz M. İmer
Özer, öncelikle “private label”ı
açıkladı:

VİZYON

Dijitalleşmenin
verdiği
kolaylıklardan
istifade ediyor, hem
zamandan hem
de emekten kar
ediyoruz
“Sektörün gelişimine
yönelik operasyonlar
üretiyoruz”
“Private label ya da Türkçe
karşılıkları ile Özel Markalı
Ürün/Market Markalı Ürün, bir
perakendecinin ürün gelişiminden,
ürünün depolanmasına ve
pazarlanmasına kadar tüm
sorumluluğu üstlendiği ürünlere
denir. Perakendeciler tarafından
üretilen ya da ürettirilen,
perakendecinin satış noktalarında
kendi adı ya da kendi markasıyla
satılan tüketim malları olarak
piyasada yer alır.
PLAT Özel Markalı Ürünler
Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği
ise private label sektörünün tüm
paydaşlarını bir araya getiren,
sektörün sorunlarına ortak akıl
yolu ile çözümler üreten, üyelerini
ve perakende zincirlerini çeşitli
etkinliklerde bir araya getiren,
üyelerinin ihracatına katkı
sağlamak üzere çalışan, sektörün
gelişimine yönelik operasyonlar
üreten bir dernektir.”

Türk üreticiler, global
ölçekte sektörde nasıl
konumlanıyor?
Türk üreticiler dünyadaki private
label (PL) sektöründe önemli
bir yere sahip. Başta Avrupa ve
Amerika olmak üzere, dünyanın
neredeyse her ülkesinde Türk
üreticiler tarafından üretilmiş PL
16
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ürünlere rastlamak çok mümkün.
Güçlü tedarik zinciri yönetimimiz
ve rekabetçi yapımızla dünyanın
önemli üretim ülkelerinden biriyiz.
Derneğimiz üyeleri arasında
kendi ürün kategorisinde ihracat
şampiyonu olan 50’nin üzerinde
üyemiz bulunuyor.

Teknolojinin, özellikle de
yeni nesil teknolojilerin
sektöre ve üreticilere
katkılarını da merak
ediyoruz. 2 yılda hızlanan
dijitalleşmenin yansımaları
nasıl oldu sizce?
Yeniliğin tanımını incelediğimizde
karşımıza “eskimiş, yetersiz
olan ya da zararlı sayılan şeyleri
yeni, yeterli ya da yararlı şeylerle
değiştirme, yenileştirme ya da
yenileşme” çıkıyor. Bu tanımdan
yola çıktığımızda tabii ki yenilikler
genel olarak gelişimimize destek
oluyor. Özellikle son yıllarda
yüksek ivme ile hayatımıza
dahil olan dijitalleşme işlerimizi

beklediğimizin çok üzerinde
kolaylaştırdı. Artık işimizin tüm
süreçlerinde dijitalleşmenin verdiği
kolaylıklardan istifade ediyoruz ve
hem zamandan hem de emekten
kar ediyoruz.

Sektörde öne çıkan
trendler ve PLAT’ın gelecek
dönem hedeflerini sorarak
bitirelim...
Bugün private label sektörünün
Avrupa’daki pazar payı %37,
Amerika’da %35 civarında.
Türkiye’de ise henüz %22. Özellikle
tüketicinin alım gücünün düşüşte
olduğu bu günlerde private label
sektörünün daha da gelişerek
yoluna devam edeceği çok belirgin.
PLAT Derneği ise hem sektörün
hem de üyelerinin gelişimi için
çalışmalarına hız kesmeden
devam edecek ve sektörün daha
da büyümesi adına projelerini
sürdürecek.

TEKNO GÖRÜŞ

Atıl ürün yönetiminde
teknolojinin gücü
Fazla Gıda Kurucu Ortağı & CEO’su Olcay Silahlı: Teknoloji ile birlikte ürünlerin
durumunu gerçek zamanlı şekilde takip ederek yaşanacak değişiklikleri tespit
edebiliyor, geleneksel yöntemlere kıyasla hızlı aksiyon alma fırsatı sunuyoruz.
Üniversite hayatına Kara Harp
Okulu’nda başlayan Olcay Silahlı,
sonrasında küresel problemler
karşısında sosyal etkisi olan
çözümler geliştirebilmeyi
öğrenebileceği bir alana geçme
isteğiyle, öğrenimine İTÜ İşletme
Mühendisliği bölümünde devam
etti. Mezuniyetinin ardından
Deloitte’da İş Analisti olarak iş
hayatına atılan Silahlı, burada
geçen 1,5 yılın ardından
Unilever’de kariyerini sürdürdü.
17

MAYIS 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

“Burada geçirdiğim zaman
boyunca sosyal sorumluluk
projelerini ve kurum içi gıda
atığı farkındalık kampanyalarını
yönetmek benim için
dönüştürücü deneyimlerdi.
Bu projeler sırasında henüz
çocukken tanık olduğum gıda
israfı konusu zihnimde yeniden
hayat buldu diyebilirim.”
sözleriyle yolculuğunu anlatan
Olcay Silahlı, pazarlama stratejisi
ve marka geliştirme alanlarına

odaklandığı ve çeşitli sosyal
sorumluluk projeleri yöneterek
kariyer basamaklarını çıktığı 6
yıllık kurumsal deneyiminde,
delege edildiği One Young
World Summit’in kendisi için
bir dönüm noktası olduğunu
belirtiyor ve şöyle devam
ediyor: “Düzenlenen zirvede
dünyanın dört bir yanından gelen
girişimciler küresel fayda yaratan
girişimlerinden bahsederken
Türkiye’den bir örnek görememiş

TEKNO GÖRÜŞ

Atıl ürünlerin
geri kazanımı
için uygun olan
çözümü sunabilen
bir ekosistem
yönetiyoruz
olmak beni derinden etkiledi.
Zirve sonrası sosyal bir girişim
kurma tutkusuyla Türkiye’ye
döndüm ve dünyadaki en
öncelikli problemlerden biri
olan gıdaya erişim konusuna
odaklanarak gıda israfını ve gıda
israfı kaynaklı karbon salınımını
azaltma misyonuyla ortağım Arda
Eren ile Fazla Gıda’yı kurdum.
Geriye dönüp baktığımda, bugün
UNDP tarafından dünyada
desteklenen 9 girişimden tek
Türk ve gıda odaklı girişim olan
Fazla Gıda’nın kurucusu olmak
gerçekten gurur verici.”
Atık yönetiminde teknolojinin
rolünden girişimcilik
ekosistemine kadar keyifli bir
söyleşi yaptığımız Olcay Silahlı,
Fazla Gıda’nın ortaya çıkış
hikayesi ile sözlerine başladı...

75 bin tondan fazla karbon
salınımı engellendi
Fazla Gıda, 2016 yılında ortağım
Arda Eren ile kurduğumuz,
teknoloji tabanlı bütüncül atık
yönetimi çözümleri üreten bir
sosyal girişim. Şirketi kurarken
üstlendiğimiz misyonlar arasında
öncelikli olarak dünya adına
etki odaklı çalışırken bunu
sürdürülebilir bir iş modeli haline
getirmek ve bu alanda gençlere
örnek olmak vardı.
B2B pazarda, 5 senedir
sağladığımız teknolojik altyapı
ile Türkiye’nin ve dünyanın
18
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en büyük üretici, distribütör,
perakende, toptan ve e-ticaret
pazaryeri markalarına ellerindeki
fazla ürünlerini en yüksek
finansal, çevresel ve sosyal
fayda ile değerlendirme imkanı
sağlıyoruz. Özetle fazladan fayda
yaratıyoruz.
Fazla Gıda olarak, 2017
yılından bu yana yürüttüğümüz
operasyonlar ile 30 bin ton gıdayı
kurtardık. Bu sayede 75 bin
tondan fazla karbon salınımını
engellemiş olduk. Kurtardığımız
gıdaların bir kısmını Gıda
Kurtarma Derneği ile omuz
omuza yürüttüğümüz bağış
operasyonlarımız aracılığıyla
düzenli olarak 1 milyon 100
binin üzerinde ihtiyaç sahibine
ulaştırdık. İnsan tüketimi için
uygun olmayan ürünlerin ise
platformumuz aracılığıyla
hayvan yemi üretiminde

değerlendirilmesi ya da biyogaz
tesislerinde elektrik enerjine
dönüştürülerek döngüsel
ekonomiye katkı sağlaması için
çalışıyoruz. Kısacası, atıl ürünler
ne durumda olursa olsun, bu
ürünlerin geri kazanımı için
uygun olan çözümü sunabilen bir
ekosistem yönetiyoruz.  
Her start-up’ta olduğu gibi,
bizim için de ilk dönüm
noktası yolun başındayken
ürün-pazar uyuşmasını
yakalamak oldu. 2017 yılında ilk
operasyonlarımıza bağış işiyle
başladık ve o zaman Türkiye
için yeni olan bir konsepti
teknolojik bir altyapı sunarak
ilk iş ortaklarımızda denedik.
Sistemi ayağa kaldırmak, ilk iş
ortaklarında hayata geçmesini
sağlamak, eğitimleri vermek, ilk
bağış operasyonlarının başarıyla
tamamlandığını ve ihtiyaç

TEKNO GÖRÜŞ
sahiplerine ulaşabildiğimizi
görmek bizim bu işe daha da
fazla inanmamızı ve dört elle
sarılmamızı sağladı. Bugün
geldiğimiz noktada 100.000’inci
bağış operasyonumuzu
tamamlamış olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

elektronikten kimyasala farklı
dikeylerde de atıl ürünlerin
geri kazanımı için çözümler
geliştirmeye başladık. Gıda
alanındaki uzmanlığımızı her
geçen gün geliştirirken farklı
alanlara da açılıyor ve etki
alanımızı hızla genişletiyoruz.

Diğer taraftan, pandemi dönemi
de bizim için başka bir dönüm
noktası oldu diyebiliriz; evlere
kapandığımız ve hayatın
belirsiz bir şekilde nerdeyse
durduğu o dönemde Fazla
Gıda olarak, bizler inovatif
yatırımlar için hızla aksiyon
aldık. Pandeminin ilk yılında
geliştirmelerini tamamladığımız
üç ürünümüz Akıllı Tartı
Sistemi, FAZLA Uygulaması
ve Fazla Gıda Market için
2021 yılında ilk adımları attık.
Ürünleri kullanıcıları ile bir
araya getirerek ilk testlerini
tamamladık, ürün-market
uyumunu kontrol ederek gelişim
alanlarını tespit ettik.

Uçtan uca teknolojik bir
bakış açısı ile hizmet veren
Fazla Gıda, hem çevreye
hem de kurumlara fayda
sağlayan akıllı çözümler
sunuyor. Bu çözümleri
detaylandırır mısınız?

Bugün Akıllı Tartı Sistemi
SENSA-T’nin büyük markaların
mutfaklarında yer aldığına,
FAZLA Uygulaması’nın En
Yenilikçi Gıda Atık Azaltma/
Değerlendirme Ödülü’nü
kazanmış olmasına ve Fazla
Gıda Market üzerinden yüzlerce
ürünün ekonomiye geri
kazandırıldığına şahit olmak
gurur verici.
Üçüncü dönüm noktası
olarak da gıda dışı dikeylerde
de inovatif çözümler
geliştirmeye başladığımız
dönemi gösterebilirim.
İş ortaklarının gıda israfı
kaynaklı karbon salınımını
%50 oranında azaltmayı
hedefleyen bir girişimken 2021
yılında tekstilden ambalaja,
19
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Fazla Gıda olarak yola çıkarken
gıda israfıyla mücadelenin
sadece devletin görevi
olmadığını, özel sektörün de bu
konuda katkı sağlayabileceğini
hatta sağlaması gerektiğini
düşünerek şirketimizi
kurduk. Söz konusu Dünya
olduğunda firmalara çok
önemli sorumluluklar düşüyor.
Her firma, yaptıkları iş ne
olursa olsun, artık doğaya
etkilerini gözetmek ve minimize
etmek zorunda. Aksi takdirde
etkilerini Dünya’nın dört
bir yanında sert bir şekilde
gözlemlediğimiz iklim krizi
geri dönülemez bir hal alacak.
Küresel anlamda yaşadığımız
bu krizi göz önüne aldığımızda
acilen harekete geçilmesi
gerektiğinin farkındayız. Bu
noktada, teknolojinin gücünden
yararlanıyor olmanın atıl
ürün yönetimi konusundaki
adaptasyonu gözle görülür
şekilde hızlandırdığını da
biliyoruz. Teknoloji ile birlikte
ürünlerin durumunu gerçek
zamanlı şekilde takip ederek
yaşanacak değişiklikleri
tespit edebiliyor, geleneksel
yöntemlere kıyasla hızlı
aksiyon alma fırsatı sunuyoruz.
Özellikle gıda gibi kolay ve

çabuk bozulabilecek ürünleri
ele aldığımızda zamana karşı
yarışırken teknolojiden güç
almak oldukça önemli bir hale
geliyor.
Hıza ek olarak, operasyonel
süreçlere ait tüm evrakları
ve akışı atık yönetim
platformumuzda arşivleyerek
ulaşılabilir ve takip edilebilir bir
sistem sağlıyoruz. Prosedürel
evraklara ek olarak teknolojik
altyapımızın süreçlere dair
tuttuğu veriler ve yaptığı
okumalar sayesinde iş
ortaklarımıza Gıda Kazanımı
Hiyerarşisi’nin de ilk basamağı
olan Kaynağında Azaltım
çerçevesinde içgörü sunabiliyor,
atıl ürün yönetimi konusunda
akılcı çözümler sağlayabiliyoruz.
Nesnelerin İnterneti (IoT)
çözümlerimiz ile Kaynağında
Azaltım önergesi doğrultusunda
ürün geliştirmeye devam
ediyoruz. Akıllı Tartı
Sistemimiz SENSA-T, otel ve
yemekhane mutfaklarında
atığın hangi aşamada ve
miktarda oluştuğuna dair ilgili
ölçümleri otomatik olarak
yapıyor. Kaydedilen veriler
ışığında çöpe giden gıdaların
çeşidi ve miktarı ölçülerek
yönetilebilir hale geliyor ve
azaltıcı aksiyonlar alınabiliyor.
Böylece HoReCa işletmeleri
israfı önlerken çöpe attıkları
paraya da ‘dur’ diyebiliyor. Bu
alanda geliştirdiğimiz diğer
bir çözüm olan Soğuk Zincir
Takip Sistemimiz SENSA-S ise
soğuk zincir endüstrisindeki
ürünlerin gerçek zamanlı
lokasyon, sıcaklık ve nem gibi
verilerini takip ederek kritik
anlık raporlama ve uyarı sistemi
sunuyor, israf oluşumunu
önlemek için çalışıyor.

TEKNO GÖRÜŞ

Daha önce de bahsettiğim
B2B alanda ikincil pazaryeri
konumunda olan Fazla Gıda
Market ürünümüz çeşitli
sebepler ile standart satış
kanallarında satılamamış
ürünlerin yeni kullanıcılar
bulmasını sağlayan bir platform.
Markalar bir sebeple raflarından
çektiği ya da belirlenen zaman
dilimi içinde satışa dönüşmeyen
ürünlerini platformumuz
aracılığıyla hızla tüketebilecek
markalarla buluşturarak gıdanın
en yüksek değer ile geri
kazanımını sağlıyor.
B2B kanalda yarattığımız etkiye
ve geliştirdiğimiz çözümlere ek
olarak 2021 yılı ile birlikte FAZLA
Uygulamasını kullanıcılarıyla
buluşturduk ve B2C kanala da
açıldık. FAZLA; kafe, restoran,
pastane, fırın, mezeci, market,
manav ve şarküteri gibi gıda
işletmelerinin elde kalma
riski bulunan, Tavsiye Edilen
Kullanma Tarihi ya da Son
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Tüketim Tarihi yaklaşan fakat
satışa dönüşmeyen ürünlerini
en az %50 indirimli şekilde
sürpriz kutularda tüketiciler
ile buluşturmasını sağlayan
bir gıda kurtarma hareketi.
Bu harekette yer almak
isteyen işletmeler ekibimizin
desteğiyle 5 dakikadan kısa
sürede portal kaydını ücretsiz
şekilde gerçekleştiriyor.
Kayıt sonrası, menülerinde
bulunan ürün tiplerine göre
sürpriz kutularını hazırlayan
işletmeler mekanın trafiğine
ve akışına göre tüketiciler için
bir de gel-al saati belirliyor. Bu
adımlar tamamlandıktan sonra
uygulama üzerinde ilanlarını
listeleyerek lezzetli ürünlerini
tüketici ile buluşturma imkanı
bulan işletmeler, aksi halde israf
olacak ürünleri üzerinden ek bir
gelir kapısı bulmuş oluyor.

sürdürülebilir yaşama dair
tüketiciler ile konuştuğumuz,
uzmanlığımızı paylaşarak
farkındalığı artırdığımız bir
platform. Instagram hesabımız
üzerinden atıksız yaşam ile ilgili
ipuçlarını paylaşıyor, günlük
hayatta kullandığımız ürünlerin
sürdürülebilir alternatiflerine
yer veriyoruz. İsraf ile mücadele
alanında bütüncül ve kültürel
bir değişim yaratmak için
çalışıyoruz.

Bunlara ek olarak, FAZLA
bizim için bir üründen ziyade

Daha önce de bahsettiğim gibi
küresel iklim krizi dünyanın

Girişimcilik üzerine de
konuşalım... Bu yolculukta
size motivasyon sağlayan
faktörler nelerdi? Öte
yandan, takım çalışması
da elbette başarıyı getiren
kilit bir nokta. Peki bir
girişimci olarak, doğru
ekip kurmanın arkasında
nasıl bir stratejiden söz
edersiniz?

TEKNO GÖRÜŞ

Son 5 yılda,
48 farklı
şehirde yapılan
operasyonlarla
30 bin tondan
fazla gıdayı çöpe
gitmekten kurtardık
ve 75 bin ton
karbon salınımını
engellenmiş olduk
dört bir yanında bulunan, her
kesimden insanı derinden
etkilerken Türkiye’de bu
alanda atılmış somut bir adım
görmemiş olmak benim en
temel motivasyonum oldu
diyebilirim. Kurum ve kişi
farketmeksizin herkesin
elini taşın altına koyması
gereken bir problemden
bahsederken yarattığımız etkiyi
ölçümleyebilmek ve verimlilik
odaklı çalışmalarımızı yönetmek
oldukça önemli. Her zaman
söylediğim bir şey vardır; para
her zaman kazanılır fakat
üzerinde yaşadığımız ve tüm
ihtiyaçlarımızı kendisinden
karşıladığımız Dünya’yı
kurtaramazsak kazandığımız
paranın hiçbir önemi olmaz.
Bugün önemli olan nokta
Dünya’nın iyiliği için etki odaklı
işler yapıyor olmak ve bunu
sürdürülebilir bir iş modeline
dönüştürebilmek, bu sayede
etkinin ve verimliliğin devamlılığı
mümkün olacaktır.
Doğru ekibi kurma konusuna
gelecek olursak, buradaki en
kritik nokta belli zaman aralıkları
içinde girişimin ihtiyaç duyduğu
ekip modelini tespit etmek
ve gerekli kurguyu bu ihtiyaç
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etrafında gerçekleştirmek.
Girişim; özü gereği durmaksızın
değişen, dinamik bir yapıya
sahipken ekip kurma stratejisinin
aynı kaldığı düşünülemez. 3
ila 6 aylık döngülerde şirketin
hangi aşamada bulunduğunu
göz önüne alarak gerekli işe
alım stratejilerini belirliyoruz.
Buradaki en temel kriterlerden
biri kültürel olarak bu
devamlı öğrenme ve gelişme
dinamizmine adapte olabilecek
ekip arkadaşları bulmak,
bulunduğu departmanı ya da
genel anlamda şirketi geliştirip
büyüten bir ekip üyesinin kendi
özelinde de bu gelişim fırsatını
değerlendirmesi oldukça önemli.
Doğru ekibi kurmak ve daha da
önemlisi korumak konusunda bu
değişim kültürüne sahip olmak
bizler için çok kritik.
Buna ek olarak, tüm ekibin aynı
misyona inanması başarı için
kilit noktalardan biri diyebilirim;
bulunduğu pozisyon, tecrübesi
ya da sahip olduğu kaynaklar ne
olursa olsun bir fark yaratmaya
çalışan, karşılaştığı problemi
kalpten dert edip çözmek için
varını yoğunu ortaya koyan bir ekip
ile başaramayacağınız şey yok.

Sunduğunuz çözümlere
yakın ve orta vadede
yenileri eklenecek
mi? Yıl sonuna kadar
gerçekleştirmek istediğiniz
hedefler neler olacak?
FAZLA ile şu an İstanbul çapında,
on binlerce kullanıcımız ve
yüzlerce işletmemiz ile gıda
kurtarma hareketinde birlikte
yer alıyoruz. Yeni işletmeler
ve birbirinden lezzetli sürpriz
kutuları, tüketicilerimizin desteği
ve uygulamada yaptığımız
geliştirmeler ile 2022 yılında hem
İstanbul hem de İstanbul dışında,

herkes için #fazlaiyi hareketini
büyütmeye devam edeceğiz.
Fazla Gıda için konuşacak olursak
fazlayı faydaya çeviren ekip
olarak kurtardığımız ürünlerin en
yüksek ekonomik, çevresel ve
sosyal değeri ile geri kazanımını
sağlamaya ve döngüsel
ekonomiye katkıda bulunmaya
bu yıl da güçlenerek devam
edeceğiz.
Son 5 yıla baktığımızda
Türkiye’nin dört bir yanında,
tam 48 farklı şehirde, yapılan
operasyonlarla 30 bin tondan
fazla gıdayı çöpe gitmekten
kurtardık ve bu sayede 75
bin ton karbon salınımını da
engellenmiş olduk. 2021 yılında
hedeflerimizi %100 tutturarak
3 kat büyüme kaydetmiştik.
2022’de bu büyümeye daha
büyük bir ivme kazandırarak 7
kat büyümeyi hedefliyoruz. Yine
geçtiğimiz yıl, gıda alanındaki
uzmanlığımızı geliştirmeye
devam ederken gıda dışı alana
da açıldığımız ve elektronikten
kimyasala tekstilden ambalaja
gıda dışındaki tüm dikeylerde
fazlayı faydaya çevirmek için
çözümler geliştirdiğimiz bir yıl
oldu. 2022 yılında da gıda ve
gıda dışı tüm dikeylerde bulunan
atıl ürünlere talip olduğumuzu,
israf ile bütüncül şekilde
mücadele vermeye devam
edeceğimizi söyleyebilirim.
2020 yılından bu yana inovatif
çözümler geliştirmek adına
yaptığımız yatırımlara önümüzdeki
3 yıl boyunca devam ederek
tüm dikeylerdeki atıl ürünlerin
geri kazanımı için yeni ürünler
geliştirmeye de devam edeceğiz.
2022 yılında Avrupa’ya açılmanın
heyecanını ve gururunu da
yaşayacağımızı paylaşmak isterim.

ANALİZ

Konaklama
sektörü
değişen
beklentilerle
dönüşüyor

Pandemi dönemi, konaklama
sektöründe birçok kalıcı
etki ve zorluklar bıraktı. Bu
olağanüstü duruma yönelik,
misafirleri yiyecek ve içecek satış
noktalarına çekmeye çalışmak
ve tatilcilere bir otelde kalmanın
gerçekten güvenli olduğunu
garanti etmek gibi bazı yenilikçi
düzenlemeler, mevcut konaklama
endüstrisi trendlerini hızlandırdı
ve kalıcı değişimi tetikledi. Aynı
zamanda pandemiden sonra
gelişen yenilikler nedeniyle
toplumda da bir değişim
oldu. 2020 ve 2021 yıllarında
konaklama, hijyen protokolleri
22
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ve temassız teknolojilerin
popülaritesi ile birlikte tüm
konaklama işletmelerinin günlük
faaliyetlerine entegre edildi.
Bu yenilikler keskin bir şekilde
yükselirken, bazı yeni trendleri de
beraberinde getirdi.

Konaklama sektörünün yeni
trendleri
1. Bleisure gezginleri ve otel
çalışma alanları
Günümüzde birçok çalışan
için olağan hale gelen uzaktan
çalışmanın geçici bir trendten
daha fazlası olacağı tahmin

ediliyor. Küresel sağlık krizinin
hızlandırdığı bu değişim, benzeri
görülmemiş sayıda yüksek
profilli şirketlerde etkisini
gösterdi. Öyle ki büyük teknoloji
şirketlerinin başı çektiği birçok
kuruluş, uzaktan çalışmaya
hibrit veya esnek bir yaklaşım
benimseyeceklerini duyurdu.
Yalnızca 2021’de, dünya
genelinde sürekli olarak uzaktan
çalışanların yüzdesinin iki katına
çıkması bekleniyordu.
Bu durum, iş ortamını değiştirmek
isteyenler kadar, iş ve eğlencenin
bir arada olduğu seyahatler
yani bleisure’ler için konaklama
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mekanlarının geçici ofisler olarak
kullanıldığı anlamına geliyor. Bu
yönelim de oteller ve yiyecekiçecek sektörü için trendlere ayak
uydurmak ve gelişmekte olan bu
segmentin ihtiyaç ve isteklerini
karşılayacak şekilde uyarlamak
adına harika bir fırsat oluşturuyor.

2. Bütünsel konukseverlik,
sağlık ve memnuniyet
Sağlıklı yaşam sektörü, hızla
büyüyen trilyon dolarlık bir
pazara dönüşüyor ve konaklama
mekanları, özellikle mevcut spa
tesislerine sahip olanlar, bu pazar
için iyi bir konumda bulunuyor.
Spa hizmetlerine ek olarak
canlılık, iyileşme, stres yönetimi,
duygusal denge, farkındalık
ve daha iyi uyku geliştirmek
için kişisel veya grup seansları
yürüten uzmanlar tarafından
sunulan sağlık teşhis teknolojisi
ve ısmarlama tedavi planlarına
yönelik hızla artan bir talep de
bulunuyor.
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3. Dijitalleştirilmiş misafir
deneyimleri
Uygulamalar, otellerin
müşterilerine sağladıkları
hizmetleri yönetme biçimleri
açısından giderek daha önemli
hale geliyor ve artık misafir
döngüsünün ve deneyiminin
birçok yönünü kontrol edebiliyor.
Dijital ve temassız hizmetlere
yönelik eğilim, 2020 yılından beri
yeni bir ivme kazandı. Geleneksel
olarak, mobil check-in ve
temassız ödemeler gibi teknoloji
destekli seçeneklerin daha yaygın
kullanımı sayesinde müşteriye
yönelik hizmetlere de yenilikler
getiriliyor.
Yüz ve parmak izi tanıma özelliğini
kullanarak akıllı telefonlarının ve
dizüstü bilgisayarlarının kilidini
açmaya alışan tüketiciler, yakın
zamanda otel odalarına erişimde
de aynı kolaylığı bekleyecek. Ne
yazık ki onları ağırlamak isteyen

kuruluşlar için bu yükseltmelerin
kurulumu ve bakımı maliyetli
olabilir. Ancak, rekabet etmek ve
ayakta kalabilmek için bu alana
yatırım yapılması da gerekiyor.

4. Kişiselleştirme
Kişiselleştirilmiş e-posta
pazarlamasını kitleler için erişilebilir
hale getiren araçlar, yüksek oranda
hedef kitleye özel iletişimler
sağlarken kuruluşlar misafirlerini
kişisel olarak karşılamak
için de ekstra yol kat ediyor.
Veriler, e-posta karşılamalarına
müşterinin adını eklemenin çok
ötesinde, geçmiş satın alma
alışkanlıklarına ilişkin içgörü
sağlıyor. Ayrıca otellerin tekliflerini
ve promosyonlarını uyarlamasına
yardımcı oluyor ve otomatik olarak
önceki konaklamalara benzer
hizmetler sunuyor.
Otel operasyonları daha genel
olarak gelirleri, müşteri ilişkilerini,
mülkleri, kanalları ve itibarı
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izlemek ve optimize etmek için
yönetim sistemlerinin kullanımıyla
giderek daha fazla şekilleniyor.
Aynı zamanda entegre
mesajlaşma, tahmine dayalı
analitik, müşteri profili oluşturma
ve farklı sistemleri birbirine
bağlamaya çalışan ara katman
yazılımının önemi de giderek
artıyor.

5. Ekonomiyi ve
kapsayıcılığı deneyimleyin
Müşteriler hem aşırı
kişiselleştirme hem de benzersiz
deneyimler talep ediyor. Bu
pekala seyahat acentelerine olan
ihtiyacı azaltıp bağımsız yolcuların
yükselişine yol açabilir.
Gezginler seyahatlerinde gitgide
akıllıca, amaçlı harcamayı ve
dünya üzerinde olumlu bir
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etki yaratmayı tercih ediyor.
Topluluklara anlamlı şekillerde
geri dönen benzersiz deneyimler,
niş mülkler, maceralı tatiller
ve dinlenme inzivaları gibi
seçeneklere olan talep de artıyor.

6. Varlık yönetimi stratejisi
Varlık yaklaşımı sektörde oldukça
yaygınlaştı. Operasyonların
yönetimi ile gayrimenkul varlıkları
arasındaki ayrım, artık konaklama
şirketlerinin ana işlerine
odaklanmalarına ve böylece
verimliliği artırmalarına olanak
tanıyor.
Bununla birlikte, varlık yöneticileri
gibi yeni iş türlerinin ortaya çıkışı
ek karmaşıklık ve potansiyel
temsilcilik sorunlarını da

beraberinde getiriyor. Ayrıca,
konaklama endüstrisinin artan
karmaşıklığını takiben yeni iş
profilleri de ortaya çıkıyor. Buna
paralel olarak, nicel yeterliliklere
(tahmin, bütçeleme vb.) duyulan
ihtiyaç da artıyor.

7. Yalnız seyahat
İçinde bulunduğumuz farkındalık
çağında, çoğu kişi yalnız zaman
geçirmenin ve engelsiz büyük
dünyaya açılmanın, etkileşimde
bulunmanın ve uygun olan her
düzeyde arkadaş edinmenin
meditatif değerini benimsedi.
Yalnız seyahat edenlerin
kendilerini rahat hissetmelerini
sağlamak için otel personeli ve
misafirler arasındaki engeller
azaltılıyor, iç tasarım seçimleri
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de ev rahatlığı uyandırmak için
yapılıyor. Bu yaklaşım, yabancı
ve yerli turist arasında daha az
keskin bir ayrımla birlikte, bir otel
topluluğu hissini teşvik ediyor.

8. Sürdürülebilirlik
Hem güncel hem de son
yıllara damgasını vuran
“sürdürülebilirlik” konaklama
sektöründe de bir kez daha
yerini alıyor. Tek kullanımlık
plastiklerden kaçınmanın
doğal bir uzantısı, isteğe bağlı
makbuzlar sayesinde gereksiz
kağıt tüketimini ortadan kaldırma
ve gıda israfını azaltma, daha
geniş kapsamlı etik ve çevresel
hususlar, konaklama yönetimi
düzeyinde alınan kararları
şekillendiriyor. Bu, basit çevre
dostu anahtarları, organik
malzemelerden üretilmiş
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çarşafların seçilmesini ve akıllı
ampullerle enerji tüketiminin
azaltılmasını vb. içeriyor.
Vejetaryen ve vegan seçenekler
de iyi bilinen çevresel avantajları
barındırıyor.

9. Sanal ve artırılmış
gerçeklik
Görsel olarak çekici içeriğe
yönelik yönelimlerden sonra,
konaklama endüstrisindeki
işletmelerin sanal turlar gibi
özelliklerden yararlanmaya
çalışması ve tüketicilerin
kendilerini hayal etmeleri adına
dijital bir ortam yaratması artık
olağan görünüyor. Örneğin,
restoran ortamının 360 derecelik
manzarasını, yeşilliklerle çevrili
kafe teraslarını veya otel sahil
konumlarını sunan videolar, bu
yıl bir işletmeyi öne çıkarmak

için sadece basit bir adımı
oluşturuyor.

10. Daha az seyahat süresi
2020 ve 2021 yılındaki seyahat
kısıtlamaları, kalış süresinin
yükselmesini kolaylaştırdı.
Uluslararası seyahatlerin yeniden
açılmasına rağmen havayolu
fiyatlarındaki artışlar, COVID-19
testi gereklilikleri ve şu anda yurt
dışına çıkmanın getirdiği karmaşık
bürokrasi arasında, çoğu kişi
yurt dışı seyahatini ya büyük bir
aile tatili için çok pahalı ya da
geçmişteki hafta sonu tatilleri
için uğraşmaya değmeyeceğini
düşünüyor. Bu nedenle, bunun
yerine kalış eğilimini tercih etmek
veya pandemi öncesi seviyelerden
çok daha az seyahat etmek tercih
edilebiliyor.
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Turizm
sektöründe
akıllı seyahat
hizmetleri

Günümüzde dijital dönüşüm,
işletmelerin mevcut iş süreçlerine
modern teknolojileri uygulamaları
adına oldukça önemli. Dijital
dönüşüm sürecine girmek,
kuruluşları yalnızca zamandan
tasarruf etmek ve genel kurumsal
üretkenliği optimize etmekle
kalmıyor, aynı zamanda uzun
vadede rekabette önde olmalarını
da sağlıyor.
Sektör fark etmeksizin teknoloji,
eninde sonunda işin merkezinde
bir rol oynuyor. İşletmelerin yeni
teknolojileri entegre etmesi ise
rakiplerinin önünde olması adına
atacağı başlıca adım. Başarılı bir
dijital dönüşüm sağlamak için ise
seçilen teknolojilerin, işletmenin
değerlerine, misyonuna, kültürüne
ve mevcut süreçlerine mükemmel
şekilde uyarlanması gerekiyor.
Peki turizm endüstrisi ne tür
teknolojilere ihtiyaç duyuyor?
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Teknoloji kullanımı ile
zaman ve maliyetten
tasarruf
Bir seyahat planlarken, seyahatin
olabildiğince sorunsuz geçmesini
sağlamak için yapılması gereken
çok şey var. Önceden, yakınlardaki
bir seyahat acentesine uğrarken,
şimdilerde akıllı telefon, tablet
veya dizüstü bilgisayardan
birkaç tıklama ve kaydırma
ile seyahatin tüm detayları
öğrenilebiliyor, rezervasyon
ve ödeme yapılabiliyor. Uçak
biletini, gidilecek yere uçuşları
ve konaklama için oteli dakikalar
içinde rezerve etmek mümkün.
Geçmişte, sadece tek bir bilet
rezervasyonu yapmak için bile
birçok onay belgesi ve formdan
geçerek vakit kaybı yaşanıyordu.
Ayrıca otellerdeki check-in
masalarında sonsuz kuyruklar,
havaalanları, araç kiralama ve
daha fazlası gibi uzun süreli

detaylar karşımıza çıkıyordu.
Tüm bu işlemlerin bu kadar
uzun sürmesinin nedeni ise
hemen hemen tüm prosedürlerin
çoğunun manuel olarak yapılması.
Yıllarca unutulması, kaybolması
ve hatta sahte olması kolay olan
kağıt belgelerde de kapsamlı
bir arama gerekiyordu. Ancak
bugünlerde, isim ve kişisel
bilgiler artık bir veri tabanından
alınan bir ekranda bulunuyor.
Süreç otomasyonundan veri
analitiğine kadar teknolojilerin
ortaya çıkması, bu süreçleri son
derece hızlandırdı ve bu, turizm
endüstrisinin dijitalleşmesinin
sadece küçük bir parçasını
oluşturuyor.
IoT, konum tabanlı hizmetler,
yapay zeka, artırılmış ve
sanal gerçeklik ve blok zinciri
gibi teknolojilerin kullanımı,
eskisinden daha çekici, verimli,
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kapsayıcı, ekonomik, sosyal ve
çevresel olarak sürdürülebilir bir
turizm tecrübesiyle sonuçlandı.
Ayrıca, akıllı destinasyonlar
olarak da bilinen belirli turistik
lokasyonlardaki mevsimsel ve
durumsal etkileri tespit edebilen
teknolojileri uygulayarak,
seyahat edenlere en uygun
destinasyonları sağlamaya
yardımcı oldu. Örneğin, bu
tür algoritmaları kullanan bir
rezervasyon platformu, hava
koşullarının kötü olduğu veya aşırı
kalabalık olacağını tahmin ettiği
bir tatil yeri önermiyor.
İşte teknolojinin seyahat ve turizm
endüstrisi üzerindeki diğer faydalı
etkileri ve örnekleri:

Daha iyi bir deneyim için
akıllı seyahat
Akıllı vizeler; güvenlik süreçlerini
ve altyapıyı kapsayan birleşik bir
akıllı seyahat modeli olarak akıllı
telefonun telekomünikasyon
ve medyayı dönüştürmesiyle
turizmde devrim yaratacak. Tüm
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bu araçların birbiriyle bağlantılı
olması sayesinde yolcular online
bilet satın alabilecek, checkin yapabilecek, biniş kartlarını
akıllı telefonlarına ekleyebilecek,
otomatik geçiş kapılarından
geçebilecek ve hatta biniş
kartlarını elektronik olarak
doğrulayabilecek. Bu yöntemler,
güvenlik ve emniyetin yanı sıra
seyahat rahatlığını da büyük
ölçüde artıracak.

İş yaratma
Seyahatin geleceği dijitalleşmeye
odaklandığından, akıllı seyahat
hizmetlerini verimli bir şekilde
yürütmek ve yönetmek için turizm
işleri belirli teknik beceriler
gerektirecek. Turizmdeki dijital
değişimin en büyük toplumsal
etkisi, küresel ölçekte her on
işten birini oluşturan endüstrinin
iş gücü üzerinde olacak. Turizm
sektörünün daha da büyümesi
beklendiği için dijital destekli
büyüme de birçok yeni iş fırsatı
yaratacak.

Akıllı destinasyonlar
Akıllı lokasyon; seyahat öncesi,
sırası ve sonrasında tüm turizm
döngüsü boyunca teknoloji,
yenilik, sürdürülebilirlik,
erişilebilirlik ve katılım stratejisine
sahip olan bir lokasyondur.
Akıllı bir destinasyon ise turizmi
planlarken çok dillilik, kültürel
faktörler ve mevsimselliğin
yanında hem yerel halkı hem
de ziyaretçileri dikkate alır. Aynı
zamanda verimli karar verme,
önceliklendirme ve zorlukların
öngörülmesi için verileri sürekli
ve doğru bir şekilde izleyerek,
entegre ederek ve analiz ederek
yerel kaynakları sürdürülebilir bir
şekilde yönetirken turistler için
kusursuz bir deneyim sunar.

Dijital tur rehberleri
Dijital tur rehberleri, turistlerin
akıllı telefonlarında veya
tabletlerinde konumları
hakkındaki bilgilere çevrimiçi
ve çevrimdışı erişim sağlayarak
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yolculuklarını geliştirmelerine
olanak tanır. Topluluk
tavsiyelerinden konuma dayalı
sesli rehberlere kadar, seyahat
etmeyi daha kolay ve daha
heyecan verici bir deneyim haline
getirmek için dijital bir tur rehberi
sunulur. İnternette ve uygulama
mağazalarında bulunan mevcut
tur rehberlerinin yanı sıra, yerliler
çeşitli çevrimiçi platformlarda
kendi özel turlarını oluşturarak
kendileri de bir tur rehberi olmayı
seçebilirler.

Online rezervasyon ve
check-in
İnternetin ve akıllı telefonların
ortaya çıkmasından önce biniş
kartlarını almak ve checkin yapmak için havaalanında
sonsuz kuyruklarda beklemek
zorunda kalınıyordu. Günümüzde
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tüm bunlar daha havalimanına
gitmeden rahatlıkla yapılabiliyor.
Özellikle küresel bir pandemi
zamanında bu kolaylık, yolcular
tarafından check-in sürecinde
havalimanlarında sosyal mesafe
olasılığını artıran faydalı bir çözüm
olarak görülüyor.

Çevrimiçi topluluklar
Çevrimiçi topluluklar, turizm
endüstrisinde önemli oyuncular
haline geldi. Gidilecek yerde
bir otel veya restoran ararken,
görülmeye değer yerler olup
olmadığını öğrenmek için
inceleme bölümü anında
okunabiliyor. Bu anlamda bu
toplulukların, seyahat hedefindeki
ve çevresindeki en iyi noktaları
toplu olarak öneren yeni bir
tur rehberi türü haline geldiği
söylenebilir.

Seyahat güvenliği
yönergeleri
Küresel pandemi döneminde
hükümetler, ülkelerinde seyahat
ve turizmle ilgili özel düzenlemeler
getirdi. Örneğin, bazı ülkeler
sadece aşılı yolculara izin
verirken, diğerleri turizme hiç
izin vermiyor. Durum sürekli
değiştiği için bu düzenlemeler
de değişiyor. Dünyanın her
yerindeki hükümetler, tam
olarak nerede konaklanacağını
bilmek için turistlere ve
vatandaşlarına, ülkelerindeki kural
ve düzenlemelerle ilgili mevcut
durum hakkında gerçek zamanlı
bilgiler sağlayan dijital bilgi
platformları sağlıyor. Buna terör,
sel veya orman yangınları gibi
çevresel felaketler risklerine ilişkin
uyarı seviyeleri de dahil ediliyor.
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Konaklama, turizm ve seyahat sektöründe IT yönetim ve iş süreçleri,
pandemi öncesine kıyasla büyük bir değişimden geçti. Sektörde dijital
olgunluk kriterleri yeni nesil teknolojilerle ilişkilendirilmeye başlandı ve bu
teknolojilerin kullanımı konuklara sunulan hizmetlere de yansıdı. Peki sektör
hangi teknoloji/teknolojilerden faydalanmaya devam edecek? Hangi kriterler
rekabette fark yaratacak? Tüm bunları ve daha fazlasını Dedeman Hotels &
Resorts International Bilgi Teknolojileri Direktörü Serkan Durukan anlattı...
“Hedefimiz, tüm
departmanların süreçlerini
sanal robotlara entegre
etmek”

Serkan Durukan
Dedeman Hotels & Resorts
International Bilgi Teknolojileri
Direktörü

“Misafirler aldığı
hizmetlerde teknolojik
değişimleri görmek,
deneyimlemek istiyor”

Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin
daha da önem kazandığı ve ihtiyaç
haline geldiği günümüzde iş yapış
şekillerimize teknolojiyi yansıtmak
artık kaçınılmaz bir hal aldı. Gelişen
teknolojiyle, günlük yaşam ve ticari
hayat küresel bir düzlemde coğrafi
sınırlar olmadan ilerliyor. Görüyoruz
ki birçok ürün ekonomik değer
döngüsünü tamamlamadan yeni
ve daha gelişmiş teknolojik bir
ürün olarak hayatımızda yer almaya
başlıyor.
Teknolojinin hızla geliştiği bu
noktada, turizm sektörünün
standart misafir memnuniyeti
anlayışıyla sürekliliğini sağlaması,
misafirler tarafından kabul
edilen bir yaklaşım olamaz.
Misafir, aldığı hizmetlerde bu
değişimleri uygulamada görmek,
deneyimlemek istiyor.
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Türkiye’nin ilk uluslararası
otel zinciri Dedeman Hotels &
Resorts International olarak,
dijitalleşme her zaman ana
gündem maddelerimizden biri
oldu. Teknolojik imkanlardan
faydalanmak, kaynakları daha
verimli kullanıp özellikle pandemi
döneminde büyük önem teşkil
eden temassız hizmet sunabilmek
amacıyla tüm süreçleri sürekli
gözden geçirerek daha iyi ve güvenli
bir misafir deneyimi için çeşitli
projeler hayata geçirdik, geçirmeye
de devam ediyoruz. Bu çalışmalara;
online check-in ve check-out, Yeni
Nesil Dedeman Dijital Toplantı
Platformu, Dedeman Hotels mobil
uygulaması projelerimizi örnek
verebiliriz. Bunların yanı sıra, online
rezervasyonların artması nedeniyle
web sitemize yenilikler ekliyor,
böylece misafirlerimize çok daha
hızlı, kolay rezervasyon ve bilgi
edinme deneyimi sunuyoruz.
Yeni nesil etkinlikler için hayata
geçirdiğimiz “Yeni Nesil Dijital
Toplantı Platformu”muz ile
acentelere, kurumlara ve markalara
yaratıcı, etkili ve alanında fark
yaratan bir hizmet modeli
geliştirdik. Her içerikteki toplantı
ve her çaptaki organizasyon için
yapılanan platformumuz ile tüm
Dedeman otellerimizde hızlı, verimli
ve yaratıcı sanal etkinlik çözümleri
sunuyoruz. Çoğu sektörde olduğu
gibi, robotik süreçleri ve yapay zeka
teknolojilerini mevcut olan yapımıza

entegre ediyoruz. Kullandığımız
yapay zeka zeminli robot sistemi,
birçok departmanımız için aktif
durumda. Özel olarak geliştirdiğimiz,
farklı senaryoların cevabının
tanımlanarak yapay zeka ile karşılık
bulduğu projemizde, robotlar tüm
yazılımlarımızla da entegre çalışıyor.
İş yapış süreçlerimize hız katan,
sürekli gelişmekte olan projemiz
sanal robotları Şubat 2021’de
aktif kullanıma açtık. Hedefimiz
kısa sürede yeni departmanların
da süreçlerini projeye eklemek ve
robot sayımızı artırmak. Uzun vadeli
hedefimiz ise tüm departmanların
süreçlerini sanal robotlara entegre
etmek.

“Yapay zeka ve robot
projeleri sektörde daha da
öne çıkacak”
Rekabetin yoğun olduğu turizm,
seyahat ve konaklama sektöründe
sadece lokasyon olarak değil,
destinasyon için de teknolojiyi
misafir memnuniyeti ve misafirin
devamlılığını sağlamak amacıyla
aktif kullanmak, süreçlerimize
yansıtmak zorundayız. Pandemi
gibi bir deneyimden sonra geçiş
yaptığımız yeni dönemde iş yapış
süreçlerinde hiç kuşkusuz teknoloji
çok daha etkin bir kullanım alanına
sahip olacak. Sektör olarak,
misafirlerimize en iyiyi sunmayı
hedefleyen hizmet anlayışıyla,
temassız iletişimin ve teknoloji
yatırımlarının ağırlık kazandığı,
yapay zeka ve robot teknolojisinin
etkin kullanıldığı projeler çok daha
öne çıkacak.

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR

Yapay zeka destekli
“Online Biyogaz İzleme Sistemi”
Fatma Aouani: “CH+.ai ile biyogaz tesislerini online platformda izleyerek
erken uyarı vereceğiz. Böylelikle daha verimli çalışan tesisler elde edilecek ve
tesislerdeki verim düşüşleri ile proses arızalarının önüne geçilecek.”
Teknolojide çeşitliliği ve fırsat
eşitliğini artırmak amacıyla
Turkcell’in başlattığı “Geleceği
Yazan Kadınlar İklim Fikir
Maratonu”nda Fatma Aouani, CH+.
ai projesi ile üçüncülük ödülüne
layık görüldü. Enerji sistemleri
mühendisi olan ve Cantaş Soğutma
Firmasında İhracat Satış Temsilcisi
olarak çalışan Aouani, aynı
zamanda Marmara Üniversitesi
Çevre Mühendisliği bölümünde
doktora yapıyor. Kendisini teknoloji
meraklısı olarak tanımlayan Aouani,
boş zamanlarında yazılım ve robotik
konularında kendimi geliştirmeye
çalıştığını dile getiriyor.
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“Geleceği Yazan Kadınlar İklim
Fikir Maratonu” ve CH+.ai’yı
konuştuğumuz Aouani’den
Maraton serüveninin öncesini ve
sonrasını dinledik...

“Geleceği Yazan Kadınlar”
projesine katılmanızda sizi
motive eden faktörler neler
oldu?

Proje fikri doktora tezimde
çalışmak istediğim konudan gelişti.
Birkaç ay önce projenin bir iş
fikrine dönüşebileceğini anlayınca
iş modelini geliştirmeye başladım.
Belli bir yere kadar gelince projeyi
hızlandırmak istedim. İnternette

araştırırken “Geleceği Yazan
Kadınlar İklim Fikir Maratonu”nu
buldum. Başvurmak için beni
motive eden faktörler; yarışma
temalarının projemin konusu ile
örtüşmesi ve yarışmayı düzenleyen
tarafların Turkcell ve TOBB’un
olmasıydı.

Projenizi de dinlemek
isteriz…

Projenin ismi “Yapay Zeka Destekli
Biyogaz Online İzleme Sistemi”.
Biyogaz yenilenebilir bir enerji
türüdür. Biyogaz üretimi; tarımsal
atık, hayvansal atık niteliğine sahip
olan, belediye atığı, atık su çamuru,

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR

bitki artıkları, peynir altı suyu gibi
çok çeşitliliğe sahip olan gıda
endüstrisi atıkları, yeşil atık yahut
yiyecek atığı gibi ham maddelerden
elde edilir ve doğalgaza benzeyen
kullanım alanlara sahip bir
gazdır. Biyogaz üretim süreci
mikroorganizmalar tarafından
yapıldığı için ilerlemenin takibi
zahmetli ve karışık bir işlemdir.
Sektörde sistemin oturmuş bir
izleme sistemi olmadığından
ciddi verimsizlik ve uzun arıza
süreleri yaşanıyor. CH+.ai projesi
hayata geçince bu sorunların
çoğunu ortadan kaldıracağımıza
inanıyorum.

Turkcell tarafından sunulan
eğitim ve destek, projenizin
gelişmesine nasıl katkı
sağladı?
Prototip geliştirme sürecinde
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en önemli aşamalardan biri,
birkaç makine öğrenimi modelini
kullanarak belli tahminler
yapmaktan oluşmaktadır. Bu
aşamayı Turkcell mentorüm Atakan
Bey sayesinde çok hızlı ilerlettik
ve umut veren sonuçlar elde
edebildik.
Bunun yanında Turkcell ekibi,
bize patent başvurusu ve etkin
sunum teknikleri eğitimlerini
verdi. Bu eğitimlerin de projenin
gelişmesinde büyük bir katkı
sağladı.

Ödül alan bu değerli
projenizi ilerleyen dönemde
daha da geliştirmek
için neler yapmayı
planlıyorsunuz?
Proje şu an prototip aşamasında.
Bir yıl içinde prototipin bitmiş ve

test edilmiş olması planlanıyor.
Projenin web uygulaması da
hazır durumda. Sanal verilerle
makine öğrenimi modelleri de
geliştirildi.
Şu an prototip geliştirme
sürecinin kalan kısmı için veri
analizi ve elektronik konularında
uzman kişilerden bir ekip
kurmaya çalışıyorum. Atık
yönetimi ve enerjinin verimli ve
yenilenebilir kullanımı alanında
sürdürülen CH+.ai ile biyogaz
tesislerini online izleyen platform
sayesinde erken uyarı veren ve
daha verimli çalışan tesisler elde
edilecek.
Bunun sonucunda tesislerde
sık karşılaşılan verim düşüşleri
ve proses arızalarının önüne
geçilmesini hedefliyoruz.

TEKNOLIFESTYLE

Özelleştirilebilir çoklu monitör ile
daha esnek ve özgür çalışma
Birden fazla monitör kurulumu, profesyoneller için yüksek üretkenlik
sağlasa da çok fazla yer kapladığından dikkat dağıtıcı görünür.
Loughborough Design’dan bir yüksek lisans öğrencisi de
tamamen bu sorunu ele alıyor. Yuvarlatılmış köşelerinin
yanında çerçevesiz bir monitör tasarlayan öğrenci, ana
monitöre modüller veya ek ekranlar ekleme ve özelleştirilebilir bir çoklu monitör kurulumu oluşturma esnekliği
sağlamış. Bu ekstra ekranlar, kullanıcının ihtiyaçlarına
bağlı olarak, ana ekranın soluna, sağına ve üstüne bir
anda eklenebiliyor. Daha çok masa kurulumuna esneklik
kazandırmaya odaklanan bu konsept, gelecekte daha
kompakt çalışma ortamları sağlayabilir.

Minimalizmi ve
soft renkleri sevenlere
yönelik kahve makinesi
Tek bir tuş tıklamasıyla çalışan, seramik çelikten yapılmış minimalist kahve makinesi Muuto, mekanik
ve kalabalık kontrol panellerinin yakışmadığı modern evlerde oldukça şık görünüyor. Tasarım gereği
sezgisel olan Muuto’nun yuvarlak bölmesinde kolay tıklamalı bir güç anahtarı bulunuyor. Bu ana güç
anahtarının hemen üzerinde yer alan LED ışık ise farklı renklerde yanarak kullanıcılara üç farklı sinyal
gösteriyor. Çıkarılabilir bir filtre haznesi ve bölmesiyle Muuto, bilinen bir kuruluma da sahip: Ayrılabilir
su haznesinden su çeken yerleşik bir su damlatıcı, filtre ve kahve telvesi üzerine su dökerek kahveyi
lezzetli bir şekilde demliyor.

Sağlık sorunlarına teknolojik
çözümler
Dünya nüfusunun %40’ı ya kötü yaşam tarzı seçimleri ya da genetik
ve yaş gibi nedenlerle kronik diz ağrısı çekiyor. Reviiv’s Knee+ ise
rahat kullanımıyla ağrıları hafifletmeyi ve hatta iyileşmeyi kolaylaştırıyor. Yorucu bir antrenmandan sonra dinlenmek, burkulmalardan kaynaklanan ya da diğer kronik eklem ağrılarından
kurtulmak için hemen hemen herkese uygun olan Knee+,
ağrı bölgelerine denk gelen modüler tasarımıyla, güçlü
ancak rahat kayışlarla diz çevresini kavrıyor. Cilde doğru
yayılan LED ve lazer ışık terapisi sayesinde, dizin etrafındaki
hasarlı dokular kan akışı için uyarılıyor. Üstelik Knee+’ın
kullanıcısı için kalibre ettiği dozaj döngüsü de dahil olmak
üzere her şey çoğunlukla otomatik.
32

MAYIS 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

TEKNOLIFESTYLE

Takım elbise ceketinde
mini bir projektör!
İş dünyasında toplantılar, etkinlikler ve sunumlarda sıklıkla
kullanılan projektörlerin en büyük sorunu; büyüklüğü
ve karmaşıklığı nedeniyle kurulumunun oldukça zahmetli
olması. Peki ceket ya da pantolon cebinizde taşıyabileceğiniz
küçük bir cihazın, iş sunumunuzun en büyük destekçisi olmasını
ister miydiniz? Cebinize sığacak kadar küçük ve işlevsel olan bu PICO
projektör konseptinin, geleneksel projektörlere göre kurulumu çok kolay.
Cep dostu boyutuna ve kurulumuna ek olarak, kullanımı da basit olacak şekilde
tasarlanmış. Dahili hafızası ve katlanır standları, harici cihazlara olan ihtiyacı ortadan
kaldırsa da dilediğinizde bilgisayar, USB ya da bir video kaynağını bu mini projektörü bağlayarak
sunumlarınızı yapabilirsiniz.

Invoxia akıllı tasma ile can dostunuzun
tüm aktivitelerini takip edin!
CES 2022’de duyurulan Invoxia akıllı köpek tasması, hayati
istatistikleri izlemenin yanı sıra köpeğiniz için bir GPS ve
aktivite izleyicisi olarak da işlev görüyor. Bağlantı için Bluetooth, Wi-Fi, GPS ve LTE-M kullanan akıllı tasma yürüme,
koşma, dinlenme, tırmalama ve havlama gibi köpeğin
aktivite seviyeleri üzerinde sürekli çıktılar tutabiliyor, hatta beraberindeki uygulamada evcil hayvan sahiplerine köpeklerinin
günlük rutini ile ilgili veriler de sağlayabiliyor. Kalp ve solunum
sağlığı okumaları için radar sensörleri de bulunan tasma, köpeğin boynundaki ilk deri tabakası tarafından yansıtılan bir radyo
sinyali gönderiyor. Veriler daha sonra bir algoritma tarafından
tablo haline getiriliyor.

Otobüs ve biniş köprüsü
tek araçta birleşiyor
Uçak seyahatlerinde yolcular ya otobüsle uçağa taşınır
ve merdivenle uçağa binerler ya da biniş köprüsü ile
direkt uçağın içerisine girerler. Genellikle de biniş köprüsü daha konforlu bir seçim olur. X-ferry Bus konsepti
ise buna yeni bir çözüm getiriyor. Goldreed Endüstriyel Tasarım Ödülü’nde Geleceğin Yıldızı Ödülü’nü alan
X-ferry Bus, otobüsün gövdesinden ayrılan ve yukarı kalkan
bağımsız bir kabin ile geliyor. Kabin uçağın giriş kapısına göre
hizalanıyor ve otobüsteki yolcular doğrudan uçağa binebiliyor.
Kalabalık kuyruklar ve uzun bekleme sürelerini ortadan kaldıran
bu konsept, yağışlı hava koşullarında da hem yolcular hem de
havayolları için harika bir çözüm.
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Her yere gidebilen robot ‘böcek’
Böceklerin giremeyeceği alan
yok denecek kadar azdır. En
küçük çatlaklardan geçebilir, dar
alanlara rahatça sığabilir ve zorlu
ortamlarda hayatta kalabilirler.
Pittsburgh Üniversitesi’ndeki
araştırmacılar ise böceklerin
bu özelliğinden ilham alarak,
ulaşılması zor alanlardaki ve
yaşanmaz ortamlardaki görevleri
yerine getirebilen küçük “robot
böcek” geliştirdi. Çalışmayı
yöneten bilim insanı Junfeng
Gao, görüntüleme veya sınırlı
alanlara erişmek, su örnekleri
almak gibi yapısal ve çevresel
değerlendirmeler yapmak için
bu robotların kullanılabileceğini
söylüyor.
Tuzak çeneli karıncalar,
peygamberdevesi karidesleri
ve pireler gibi belirli bir boyutun
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altındaki birçok canlı için bir
yüzeyin üzerinden atlamak,
sürünmekten daha fazla enerji
verimlidir. İşte bu dürtüsel
hareketler, polimerik bir yapay
kastan yapılmış robotlarda
kopyalandı. Çalışmaya katkı
sağlayan bir diğer akademisyen
olan Prof. Dr. M. Ravi Shankar
ise robot böceklerin çalışma
prensibini, “Robot böcekler,
öncelikle enerji oluşturmak
için kilitleniyor ve daha sonra
ileriye doğru sıçramak için itici
bir patlamayla bu enerjiyi açığa
çıkarıyor.” şeklinde açıklıyor.
Shankar ayrıca çalıştıkları yapay
kaslardaki aktivasyonun oldukça
yavaş olduğunu, bu yapay kası da
zıplama aktivasyonu oluşturmak
için nasıl kullanabileceklerine
odaklandıklarını belirtiyor. Shankar

göre cevap, moleküler düzen
ve geometrinin etkileşiminde
yatıyordu; çünkü polimer kasın
kavisli kompozit şekli, çalıştırıldığı
zaman kasın enerji üretmesini
sağlıyor. Tüm bu süreç ise
birkaç volttan fazla olmayan
elektrik enerjisi kullanılarak
gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık bir cırcır böceği boyutunda
olan robotlar, çok yönlü hareket
ve hafif yapısı sayesinde kum gibi
hareketli yüzeylerden sert yüzeylere
kadar kolay bir şekilde hareket
edebiliyor. Hatta bu mini robotların
suyun üzerinden de atlayabileceğini
söyleyen araştırmacılar, bir böceğin
gidebildiği ancak bir kişinin
gidemediği kapalı yerlere erişmek
istenen her yerde bu robotların
faydalı olacağını dile getiriyorlar.

GÜNCEL

AI
yatırımları
3 yılda
ikiye
katlanacak

Analiz ve araştırma firması IDC’ye göre, yapay zeka çözümlerine yapılan
yatırımlar 2025 yılına kadar ikiye katlanacak.
Yapay zekaya yapılan yatırımlar,
IDC’nin yeni bir yapay zeka
rehberine göre 2021-2025
tahmin döneminde %26’lık
YBBO’yu temsil ederek 2025
yılına kadar 120 milyar dolara
yükselecek. 19 endüstrisinin
tümünün, yapay zeka
yatırımlarında %20 veya daha
fazla büyüme sağlayacağını
tahmin eden IDC, tahmin
dönemi boyunca perakendenin
AI yatırımları için en büyük
endüstri olmaya devam ederken,
bankacılığın ikinci en büyük
endüstri olmasını bekliyor. Bu
iki endüstri, 2025’te tüm AI
yatırımlarının yaklaşık %28’ini
temsil edecek. Yatırım kılavuzu
ayrıca AI yatırımlarında en hızlı
büyümeyi görecek sektörlerin,
tümünün %30’dan fazla YBBO’ya
sahip profesyonel hizmetler,
medya, menkul kıymetler ve yatırım
hizmetleri olacağını gösteriyor.
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Perakendede en fazla yatırımı
alacak yapay zeka kullanım
örnekleri; artırılmış müşteri
hizmetleri aracıları ve uzman
alışveriş danışmanları ve ürün
önerileri olacak. Bu iki kullanım
durumu, sektördeki yapay zeka
yatırımlarının yaklaşık %40’ını
oluşturuyor. IDC, çevrimiçi alışverişe
geçişin perakende sektöründe
yapay zekayı benimsemeye önemli
ölçüde katkıda bulunduğunu
söylüyor. Bankacılık sektöründeki
yapay zeka yatırımları ise müşteri
hizmetleri (program danışmanları
ve öneri sistemleri), operasyonlar
(dolandırıcılık analizi ve
soruşturması) ve güvenlik (artırılmış
tehdit istihbaratı ve önleme
sistemleri) dahil olmak üzere çeşitli
işlevsel alanlara yayılacak.
Tahmin boyunca toplam yatırımla
ilgili olarak, kılavuzda yer alan 30
yapay zeka kullanım örneğinden

ikisi; artırılmış müşteri hizmetleri
aracıları ile satış süreci tavsiyesi
ve satışı artırma olacak. Bu iki
kullanım durumu, 2025’te tüm AI
yatırımlarının %20’sinden fazlasını
oluşturacak. Büyüme açısından,
iki AI kullanım senaryosu (kamu
güvenliği ve acil durum müdahalesi
ve artırılmış talep işleme) %30’un
üzerinde 5 yıllık YBBO’ya sahip
olurken, üçüncü bir kullanım
senaryosu ise 2025’te üçüncü en
büyük AI kullanım senaryosu olmak
için %29,7’lik bir YBBO’ya sahip
olacak.
Yapay zeka kullanımında en
büyük potansiyel faydanın, yeni
iş geliştirme ve yeni iş modelleri
oluşturma olduğunu söyleyen
IDC, iş dünyasının geleceğinin
yapay zeka olduğunu ve bu fırsatı
değerlendirebilen şirketlerin hızla
yeni devler haline gelebileceğini
belirtiyor.

GÜNCEL

Turkcell’in yapay zeka uygulaması
uzaktan sürüş desteğiyle
hayatları kurtaracak
Turkcell’in Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki mühendisler, Kocaeli-Gebze’deki
Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme
şebekesi üzerinden başarıyla kullandı.
Türkiye’de dijitalleşmeye öncülük
eden Turkcell, geleceğe yönelik
yenilikçi teknolojiler geliştirmeye
devam ediyor. Bu kapsamda yerli
ve milli yapay zeka uygulamalarını
da geliştirip destekleyen Turkcell,
bağlantılı ve otonom araçlar için
çok önemli olan uzaktan sürüş
desteği alanında 5G altyapısı
kullanarak Türkiye’de önemli bir ilki
gerçekleştirdi.
Kocaeli-Gebze’deki Bilişim
Vadisi’nde kurulan 5G deneme
sahası parkurunda bulunan
akıllı otonom sürüş aracının
uzaktan kontrolü, Turkcell’in
İstanbul’da bulunan Yapay Zeka
Laboratuvarı’ndan başarılı bir
şekilde gerçekleştirildi. Bilişim
Vadisi’ndeki araçla gerçekleştirilen
uzaktan sürüş deneyimi için
Turkcell 5G altyapısıyla birlikte
araçta Eatron firmasının çözüm
ortaklığında geliştirilen yerli
yazılımlar kullanıldı.

ihtiyaç ve taleplerine yönelik
inovatif çözümler geliştiriyor
hem de Turkcell’in iç ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Hizmet sunduğumuz
sektörler arasında bankacılıktan
ulaşıma, sağlıktan perakendeye
birçok alanda ülke ekonomisinin
lokomotifi olan kurumlar ve
şirketler yer alıyor. Turkcell Yapay
Zeka ekibimizde yer alan 50’ye
yakın uzman mühendisimizle
özellikle ‘görüntü işleme ve
bilgisayarla görü’, ‘doğal dil
işleme ve ses analitiği’ ile ‘veri
analitiği ve kıymetlendirme’
alanlarında çalışmalar yürütüyoruz.
Turkcell’in kendi kaynaklarıyla ve
yetkinlikleriyle hızla yol alan bu
ekibimiz, geleceğin en önemli
teknolojilerinden biri olarak görülen
yapay zeka alanında görüntü-video
işleme, chatbotlar, sesli asistanlar,
kişiye özel öneri sistemleri ve
IoT veri analizi gibi yeteneklerle
geliştirmeler yapıp yeni ürün ve
hizmetler sunmaya devam ediyor”
dedi.

Serkan Öztürk: “Türkiye’ye
teknoloji alanında değer
katan yenilikçi çözümler
geliştiriyoruz”

“Can güvenliği sağlayan
yerli teknolojiler de
geliştiriyoruz”

Turkcell Yapay Zeka ekibinin
2018 yılından bu yana aktif olarak
çalışmalarını sürdürdüğünü belirten
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serkan Öztürk, “Türkiye’ye
teknoloji alanında değer katma
hedefiyle hem farklı sektörlerin

Turkcell’in başarıyla tamamladığı
yeni proje hakkında bilgiler veren
Serkan Öztürk, şunları söyledi:
“2020 yılında başlattığımız
Uzaktan Sürüş Desteği Ar-Ge
Projesi kapsamında, Turkcell yapay
zeka uygulamaları tarafından
tespit edilen acil durumda araç
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ile yönetim merkezi arasında
5G altyapısı üzerinden iletişim
kurularak, aracın uzaktan
yönetilmesi sağlanıyor. Acil Durum
Tespit sisteminin farklı alanlarda
kullanımına yönelik projelerini
sürdüren Turkcell, bu kapsamda
yerli yazılım ve ürünler geliştiren
firmalarla yaptığı iş birliği sayesinde
Türkiye’deki teknoloji ekosisteminin
gelişmesine de büyük katkılar
sağlıyor.”
Yapay zeka destekli bu projede,
araç içine yerleştirilen sürücü
odaklı kameradan alınan
görüntülerin 5G deneme şebekesi
aracılığıyla gerçek zamanlı

GÜNCEL
Başarıyla test edilen proje;
uzaktan sürüş istasyonu, kontrol
edilecek araç içi yazılım ve
fiziksel donanımlar ile internet
bağlantısından oluşan entegre
bir sistemden oluşuyor. Araç ile
merkez arasında anlık veri akışını
sağlayan internet bağlantısı, test
aracının içine monte edilmiş 5G
modem üzerinden sağlanıyor.
Araç içi cihazlar arasındaki iletişim
için projenin yerli paydaşlarından
Eatron firması tarafından başta
ROS (Robot Operating System)
olmak üzere farklı yazılımlar
kullanıldı.

işlendiğini belirten Serkan Öztürk,
“Bu sayede sürücünün baş, göz ve
yüz hareketleri sistem tarafından
algılanarak, sürüş güvenliğini
tehlikeye atacak durumlar anında
tespit edilebiliyor. Sürücünün araç
kullanırken direksiyon başında
bayılması, kriz geçirmesi veya
uykuya dalması gibi herhangi
bir acil durum, yapay zeka
uygulaması tarafından otomatik
olarak tespit edilerek Uzaktan
Sürüş Merkezi’ne ikaz gönderiliyor.
Destek merkezindeki operatör
ise hemen kontrolü devralarak,
aracı en yakın noktaya güvenli bir
şekilde ulaştırıyor. Bu sayede hem
olası bir kazayla can kaybı veya
yaralanma önlenmiş oluyor hem de
gerektiğinde polis ve ambulans gibi
merkezlere çok kısa sürede haber
verilerek hızlı acil müdahale imkanı
sağlanıyor” ifadelerinde bulundu.
Bütün iş süreçlerinde insan
odaklı ve etik ilkelere uygun
hareket eden Turkcell’in insanların
hayatını kolaylaştıran ve koruyan
teknolojiler geliştirdiğine dikkat
çeken Genel Müdür Yardımcısı
Öztürk, “Aynı zamanda bu projemiz
kapsamında, Turkcell Yapay Zeka
ekibinin geliştirdiği ‘görüntü
analitiği çözümleri’ sayesinde sürüş
güvenliğini riske atacak sürücü
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davranışlarının takibi ve tespiti de
mümkün oluyor. Mühendislerimiz
tarafından yerli imkanlarla
geliştirilen bu uygulama sayesinde
sürücülerin yorgunluk seviyesinin
takibi ile telefon, sigara veya
sürüş dışı bir durumla ilgilenmesi
gibi dikkat dağınıklığına sebep
olabilecek dış kaynaklı ihlaller de
anlık olarak tespit edilerek, anında
sürücüye uyarı bilgilendirmesi
yapılabiliyor” diye konuştu.

Turkcell’in güçlü şebeke
altyapısının avantajıyla
cihazların iletişimi
hızlanıyor
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon
üssü Bilişim Vadisi ile yerli
teknoloji firması Eatron’un çözüm
ortaklığıyla gerçekleştirilen
Turkcell projesinin test sürüşünde,
otomobil ile uzaktan sürüş
istasyonu arasındaki iletişimin hızla
sağlanabilmesi amacıyla sahada
deneme amaçlı kurulan düşük
gecikmeli 5G deneme şebekesi
kullanıldı. 5G altyapısının desteğiyle
5 adet HD kamera, sensör ve kısa/
uzun mesafe radar bilgileri gerçek
zamanlı olarak Uzaktan Sürüş
Merkezi’ndeki ekranlara aktarıldı.
Aracın içindeki tüm veri işleme ve
karar alma işlemleri bilgisayarlar
üzerinden gerçekleştirildi.

Gelecekte uzaktan
sürüş kullanımının
uygulanabileceği öngörülen
bazı alanlar şunlar:

1) Yanlış yere park edilen paylaşımlı
otonom araçların uzaktan uygun
park alanlarına çekilmesi
2) Kampüs ve iş merkezi gibi kapalı
alanlarda belli lokasyonlar arasında
düşük hızlarda yolcu taşınması
sırasında ortaya çıkacak acil
durumlarda araca uzaktan komuta
edilmesi
3) Aracın kameralarından canlı
olarak gelen çevresel görüntülerin,
yapay zeka teknolojisiyle hızlıca
analiz edilip işlenerek harita
güncellenmesi ile bölgedeki diğer
araçlarla paylaşılması
4) Limanlarda otonom araçlarla
taşıma yapılması ve olabilecek acil
durumların uzaktan takibi
5) Mevcut uzaktan kontrol
merkezinin vinç ve kepçe
kontrolüne göre güncellenerek,
limanlarda ve inşaatlarda hava
koşullarından bağımsız kullanılması
6) Yeni ehliyet almış ve trafiğe
çıkacak kişilere belli süreliğine
uzaktan sürüş istasyonu üzerinden
takip ve destek verilmesi
7) Otonom araçlarda kötü yol
koşulları gibi durumlarda ortaya
çıkacak riskler nedeniyle aracın
güvenli sürüş ihtiyacı halinde
uzaktan sürüş istasyonunun
devreye girmesi

GÜNCEL

Modern
CIO’lar için
değişen 3 öncelik

Uzaktan çalışma ve dijital dönüşümün hızlanması, CIO rolünün
genişlemesine yol açtı. CIO’ların sorumlulukları ise teknoloji ortamına paralel
olarak sürekli olarak gelişiyor ve yeni öncelikler beliriyor.
Bugünün CIO’ları; değişen BT
mimarisiyle mücadele eden,
kuruluşun teknoloji ürünü yol
haritasına yatırım yapan, insan
operasyonlarının bir parçası olarak
teknoloji yeteneklerini denetleyen
ve kendi kapsamlarında güvenlik
projeleri başlatan proaktif karar
vericiler olarak konumlanıyor.
Görev, iş içinde daha fazla
sorumluluk taşımaya devam
ederken, modern CIO’ların bu yıl
dikkate alması gereken üç kritik
öncelik ise şunları kapsıyor:
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1. Siber güvenlik
bilginizi artırın
Güvenlik riskleri kaçınılmazdır.
Uzaktan çalışmaya büyük geçişten
iki yıl sonra, CIO’lar dağıtılmış
bir iş gücü içinde kötü niyetli
güvenlik saldırılarını önlemeye
yönelik eylemlere dahil oldu.
Kuruluşlar küresel siber tehditlerde
bir artışla karşı karşıya kaldıkça
da güvenlik ve BT ekiplerinin
öncelikleri birleşiyor. CIO’lar, güvenli
olmayan Wi-Fi ağlarını ve kişisel

cihazlarını karmaşık kimlik avı ve
siber tehditlerle birlikte kullanan
çalışanların bulunduğu hibrit iş
yerlerini yönetirken yeni karmaşık
katmanlarla karşı karşıya kalıyor.
Uzak iş yeri yapısı, şirketlerin veri
ekosistemine daha fazla yol ve ağ
erişim noktası oluşturdu. Buna
karşılık, veri koruma ve güvenlik
protokollerinin seviyelerinin
sağlanması ve uygulanması ile
ilgili daha fazla zorluk oluşuyor.
Bu noktada CIO’ların, çalışanları

GÜNCEL

siber suçlular tarafından saldırıları
önlemek için kullanılan sosyal
mühendislik taktikleri konusunda
eğitmesi gerekiyor. Çalışanları
eğitmeye bir örnek ise dahili bir
siber güvenlik farkındalığı girişimi
oluşturmaktır.
Çalışanların da uzaktan çalışma
ve bir kuruluşun veri güvenliği
protokolleri için akıl yürütme gibi
daha büyük resimde rollerinin nasıl
oynadığını anlamaları gerekiyor. Her
ağ bağlantısını temelde güvenilmez
olarak ele almak, kuruluş içinde de
değişiklikleri yönlendirmeye devam
edecek. Bu, birleşme ve satın
alma entegrasyonuna da yardımcı
olduğu için güvenlik dışında
faydaları olan bir yaklaşım olacak.

2. ‘Her yerden çalışma’
sırasında teknolojiyi elde
tutma oranını artırın
Ekipler içindeki roller genişledikçe,
çalışanların birden fazla rolde veya
seviyelerinin üzerinde çalışması
bekleniyor. Kaliteli yeteneği bulmak
da burada bir zorluk olmaya devam
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ediyor. Bu durum, CIO’ların insan
operasyonlarına yakından bağlı
olduğu, yetenek yönetimine ve iş
büyümesine yardımcı olduğu nokta.
Bazı çevrelerde yetenek zorlukları,
esnek çalışma yerleri seçeneklerine
ek olarak yeniden beceri kazanma
tartışmasını başlattı. İşe alma
taktiklerinden bazıları, elde tutmayı
artırmak için eğitim ve hızlı kariyer
büyüme fırsatları sunmak da dahil
olmak üzere, CIO öncelikleriyle de
uyumlu bir hal aldı.
‘Her yerden çalışma’ modelinde
çalışan katılımını sürdürmek her
zaman zor olsa da elde tutma
için temel stratejileri uygulamak
burada bir çözüm sağlıyor. CIO’ların
ekiplere liderlik etmek ve iş
birimlerindeki ihtiyaçları anlamak
için yumuşak becerilerine ve
duygusal zekalarına güvenmeleri
gerekecek. Teknolojik rollerin
kapsamı genişledikçe ve iş
beklentileri arttıkça da açık iş
piyasası zorlu olmaya devam
edecek.

3. BT mimarisini hızlandırın ve
ürün yol haritaları geliştirin
İş tanımlarının temel özünde,
CIO’lar ortaya çıkan teknoloji
trendlerinin organizasyonlarını nasıl
etkilediğini ve şirket hizmetlerinin
verimli bir şekilde çalışmasını
sağladığını anlıyor. Birçok CIO,
herhangi bir yerden çalışmaya
geçiş sırasında ihtiyaçtan dolayı
altyapıyı buluta kaydırdı. Bununla
birlikte, kuruluşlar artık BT
mimarilerindeki değişimle birlikte
uzun vadeli teknoloji uyumluluğunu
göz önünde bulundurmalıdır.
Hızlı dijitalleşme, CIO’lara modern
kurumsal ortama göre ayarlanmış
yeni ürün yol haritaları geliştirirken
kuruluşlarının sistemlerini de
yeniden şekillendirme fırsatı veriyor.
CIO’ların en iyi etkiyi elde etmek
için nereye yatırım yapacaklarını
bilmeleri ve kurumsal ihtiyaçlara
uyum sağlamak için kapsamlı, yönlü
değişiklikler yapmaları gerekiyor.
Öyle ki Gartner tahminlerine göre,
küresel BT harcamaları bu yıl %5’ten
fazla büyüyerek neredeyse 4,5
trilyon dolara ulaşacak.

GÜNCEL

İşletmelerin %43’ü
IoT altyapılarını korumuyor
İşletmelerin neredeyse yarısı, siber güvenlik ürünlerinin IoT performansını
etkileyebileceğinden (%46) veya uygun bir çözüm bulmanın çok zor
olabileceğinden (%40) endişe ediyor.
Belirli siber güvenlik taleplerinin
nasıl ele alınacağını ve IoT’nin
nasıl korunucağını irdeleyen yakın
tarihli bir rapor, beş işletmeden
ikisinde (%43) IoT altyapılarının bazı
bölümlerinin henüz herhangi bir
korumaya sahip olmadığını ortaya
koydu. Raporda, birçok işletmenin
IoT projelerinin uygulanmasının
önündeki ana engelin ise siber
güvenlik ihlalleri ve veri ihlalleri riski
olduğu da belirlendi.
IoT Analytics’e göre, küresel
bağlantılı IoT cihazlarının sayısı
%9 artarak 2025 yılına kadar 27
milyar IoT bağlantısına ulaşacak.
Söz konusu rapor ise bağlantılı
cihazlarda yaşanan bu çarpıcı
artışın bir güvenlik ihtiyacını da
beraberinde getirdiğini gösteriyor.
Gartner, son 3 yılda kuruluşların
yaklaşık %20’sinin ağlarındaki IoT
cihazlarına yönelik siber saldırıları
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zaten gözlemlediğini vurguluyor
ancak küresel olarak kuruluşların
üçte ikisi (%64) IoT çözümlerini
kullanırken, %43’ü bunları
tamamen korumuyor. Bu durum,
bir EV şarj istasyonundan bağlantılı
tıbbi ekipman işletmelerine kadar
herhangi bir şey olabilecek bazı IoT
projeleri için herhangi bir koruma
aracı kullanmadığı anlamına
geliyor.
Güvenlik uzmanlarına göre bu
durumun arkasındaki nedenler,
güvenlik çözümleriyle her zaman
uyumlu olmayan IoT cihazlarının
ve sistemlerinin çok çeşitli olması
olabilir. İşletmelerin neredeyse
yarısı, siber güvenlik ürünlerinin IoT
performansını etkileyebileceğinden
(%46) veya uygun bir çözüm
bulmanın çok zor olabileceğinden
(%40) endişe ediyor. Kurumların
siber güvenlik araçlarını uygularken

karşılaştıkları diğer yaygın sorunlar
ise yüksek maliyetler, personel veya
belirli IoT güvenlik uzmanlığı (%35)
eksikliği.
Ayrıca siber güvenlik riskleri,
kuruluşların yarısından
fazlası tarafından (%57) IoT’yi
uygulamanın önündeki ana engel
olarak görülüyor. Uzmanlar, IoT
uygulaması durumunda her türlü
eski sistem, fiziksel kısıtlama,
etki alanı protokolü, çoklu satıcı
çözümü vb. ile ilgilenilmesi ve
kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik
ve güvenlik açısından bir denge
sağlanması gerektiğini dile
getiriyor. Uçtan iş uygulamalarına
veri aktarımının yerleşik güvenliğini
ve güvenilirliğini sağlayan özel bir
IoT ağ geçidi kullanılmasını da
öneriyor.

GÜNCEL

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü
Gürkan Arpacı oldu
Gürkan Arpacı, yaptığı açıklamada Dijital İş Servisleri’nin Türkiye bilgi
teknolojileri hizmet pazarındaki liderliğini vurgulayarak, gelecek dönemde
dijital çözüm ihracatına yoğunlaşacaklarını söyledi.
“Dijital çözüm ihracatı
alanında vites yükselterek
ülkemize katkı sağlamaya
devam edeceğiz”
Dijital İş Servisleri olarak,
Türkiye’nin dijital dünyadaki
potansiyelinin farkında olduklarını
belirten Gürkan Arpacı, “İş
süreçlerini dijitalleştirmek hem
kamunun hem de özel sektörün
ana gündem maddelerinden
biri haline geldi. Dijital İş
Servisleri olarak, Türkiye’nin
dijital ekosistemine katkı sunma
hedefimiz çerçevesinde, güçlü ve
güvenli altyapımızın da desteğiyle
kurumların dijital dünyaya
entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz.
Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz
7 binden fazla proje sayesinde
kurumlar, faaliyet gösterdiği
alanlardaki rekabetçi konumunu
daha da güçlendirdi. Yılda yüzde 29
büyüyerek bilgi teknolojileri hizmet
pazarının liderliğini üstlenen Dijital
İş Servisleri şirketimiz ile gelecek
dönemde dijital çözüm ihracatı
alanında da vites yükselterek
ülkemize katkı sağlamaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürkan Arpacı Hakkında
Gürkan Arpacı, 1992 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümü’nde lisans
eğitimini, 2010 yılında Cornell
Üniversitesi Stratejik Yönetim
Programı’nı tamamladı. İş hayatına
Schneider Electric’te başlayan
Arpacı, Turkcell’in kurulum
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aşamasında Teknoloji bölümünde
çalıştıktan sonra, 1995-1998
yılları arasında EreNet ve EreSis
şirketlerinin Kurucu Ortağı ve
Yöneticisi olarak görev aldı.
Sonrasında Global One’da (ExEquant) Kıdemli Danışman, 20002008 yılları arasında da HP’de
Network ve Servis Sağlayıcılar
Kurumsal Müşteriler Bölüm
Müdürü olarak çalışan Arpacı,
2008 yılında Türk Telekom’da
Kurumsal Müşteri Segmentlerinin

yapılandırılmasından sorumlu
Direktör olarak göreve başladı.
2015 yılının sonuna kadar
Türk Telekom, TTNET ve Avea
şirketlerinin KOBİ, Orta & Büyük
Ölçekli ve Stratejik olmak üzere
tüm kurumsal segmentlerini,
Innova ile grup sinerjisi de
dahil olmak üzere yöneten
Arpacı, 2015 yılından bu yana
Turkcell’de Stratejik Müşteriler
Yönetimi Direktörü olarak görevini
sürdürüyordu.

GÜNCEL

BT sektörünün %93’ü
5 yıl içinde bulutu benimseyecek
Yeni bir anket çalışması, BT endüstrisinin %93’ünün 5 yıl içinde bulut
teknolojisini benimseyeceğini tespit etti.
Bir güvenlik şirketi tarafından
yürütülen anket, hibrit bulut
çözümlerinin üç şirketten ikisi için
uzun vadeli hedef olduğunu ortaya
koydu. Katılımcıların %29’u tam
bulut ortamına geçiş için bir adım
olarak hibrit bulut çözümlerini
kullandıklarını söylerken, %67’si
şirket içinde kalması gereken iş
yükleri nedeniyle hibriti, altyapıları
için son bir hedef olarak gördüğünü
belirtti. Geri kalanlar ise şirket
içinde %100 kalacaklarını söyledi.
Şirketlerin neden şirket içinde
kaldıkları sorulduğunda ise birçok
katılımcı, bulut teknolojisiyle ilgili
veri kontrolü, güvenlik ve maliyet
endişelerini dile getirdi.

İş yüklerinin şirket içinde
kalmasının en büyük nedeni:
Güven
Anket, genel bulutla ilgili güven
sorunlarının her büyüklükteki
şirkette mevcut olduğunu ve tüm
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şirket büyüklüğü kategorilerinin
%31 ila 36’sının endişelerini
bildirdiğini de gösterdi. Ayrıca
katılanların yarısının, eski sistemleri
veya yazılımları belirli iş yüklerinin
şirket içinde kalmasının bir başka
önemli nedeni olarak tanımladığını
ortaya koydu. Uygulama
uyumluluğu da 10 şirketten 4’ü
için buluta geçişin önündeki bir
engel olarak rapor edildi. GDPR,
HIPAA ve CMMC gibi sektör
düzenlemeleri, ankete katılanların
%29’u tarafından bulutun
benimsenmesinin önünde bir engel
olarak gösterildi.
Şirketlerin tam bulut geçişinden
uzak durmalarının bazı nedenleri
arasında teknik bilgi veya sertifikalı
personel eksikliği (%48), şirket
içinde en iyi uygulamaların
uygulanmasındaki zorluklar
(%33), bağlantı sorunları (%33)
ve güvenli erişim (%29) de yer

aldı. BT departmanlarının tüm
hizmetleri buluta taşımasını
engelleyen en yaygın iş yükü ise
baskı ve görüntüleme hizmetleriydi
(%55). Veritabanları (%50), dosya
depolama (%45) ve uygulama
hizmetleri (%43) de kısmen yerinde
kalma nedenleri olarak bildirildi.
Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika
ve Avrupa’da bulunan 900’den
fazla BT uzmanının katıldığı
hibrit bulut benimseme anketi,
tüm bu endişelere rağmen çoğu
işletmenin (%93) bulut ve şirket
içi çözümleri hibrit benimsediğini
veya 5 yıl içinde tamamen buluta
geçeceğini saptadı. Ankete katılan
BT uzmanlarının yarısı, şirket
içinde bir veya iki iş yükü kalacak
şekilde, 5 yıl içinde çoğunlukla
bulutta olacaklarını söylerken,
%28’i bulutta bir veya iki iş yüküyle,
öncelikli olarak şirket içinde
kalacaklarını bildirdi.

GÜNCEL

SEC’nin ESG kuralları
CIO’lar için ne anlama geliyor?
CIO’lar ESG’nin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olan dijitalleşme ile
daha da öne çıkıyor ve CIO’nun artık ‘etik bir koruyucu’ olması bekleniyor.
Bugün birçok şirket, yatırımcıların
ve düzenleyicilerin giderek daha
fazla talep ettiği verileri üretecek
sistemlere sahip değil. ABD
hükümeti ise çevresel, sosyal
ve kurumsal yönetişim (ESG)
stratejisine artan ilginin ortasında,
iklim riskinin açıklanmasını
standart hale getirmek için hareket
ediyor ve CIO rolü burada bir
dönüm noktasında.
Geçtğimiz haftalarda ABD Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun
(SEC) iklim riski hakkında çığır açıcı
bir kural önerdi. Kural onaylanırsa,
şirketlerin yıllık raporlarda ve diğer
zorunlu dosyalamalarda, sera gazı
emisyonları dahil olmak üzere iklim
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riskini açıklamasını gerektirecek.
SEC açıklamasında, “Önerilen
kurallar, bir tescil ettirenin işi,
faaliyet sonuçları veya mali durumu
üzerinde makul ölçüde önemli
bir etkisi olması muhtemel olan
iklimle ilgili riskler hakkında bilgi
gerektirecektir.” ifadelerine yer
verdi.
Çoğu şirket bugün bazı verileri
açıklasa da bu genellikle gönüllü
olarak yapılıyor. CFO’lar genel
olarak SEC uyum çalışmalarını
denetlese de karbon bir veri sorunu
olduğu için CIO’lar da konuya dahil
oluyor. Uzmanlar, CIO’nun gelişen
rolünün ESG’deki “E” yani çevre ile
sınırlı kalmayacağını tahmin ediyor.

CIO’ların insanlarla ilgili
konuları ölçmenin yollarını da
belirleyebildiklerini dile getiren
uzmanlar, bir bakıma verilerden de
sorumlu oldukları için CIO’ların artık
yapay zeka modelinin çalıştığından
ve verileri çarpıtmadığından emin
olmaları gerektiğini ekliyorlar.
SEC kuralı onaylanırsa, şirketler
gerçek zamanlı karar verme
sürecini bilgilendirmek ve
düzenlemelere uymak için veri
toplayan ve analiz eden yeni
gelişmiş sistemleri benimsemek
durumunda kalacak. Uzmanlara
göre, siber meydan okuma da dahil
olmak üzere her şey CIO’ların görev
alanına giriyor.

GÜNCEL

İnovasyon için
otomasyon
artık “zorunluluk”
Kuruluşlar dijital dönüşüm yol haritalarını geliştirmeye devam ederken,
piyasaya sürülen ve güncellenen yeni uygulamalar, hizmetler ve yazılım
ürünlerinin çoğalması bulut ekosistemlerinde ve BT altyapılarında
karmaşıklıkları artırıyor.
Günümüzde işletmeler, geliştirme
ekipleri arasında daha fazla uyum
sağlamak ve bir kuruluştaki
çeşitli ekiplerin süreçleri ölçekte
otomatikleştirmesini ve iş, güvenlik,
kalite ve performans hedeflerinin
eşit olarak karşılanmasını
sağlayacak en iyi uygulamaları
tanımlamak için site güvenilirlik
mühendisleri (SRE) ekiplerine
giderek daha fazla yöneliyor. 150’si
ABD’de, 150’si EMEA’da ve 150’si
Asya Pasifik’te olmak üzere çeşitli
bölgelerdeki büyük işletmelerdeki
450 SRE’den yanıt toplayan
küresel bir anket ise inovasyon için
otomasyonun artık “zorunluluk”
olduğunu gösteriyor.
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Artan güvene rağmen, SRE’ler
hala manuel emek ve mevcut
bulut ekosistemlerini genişleten
çok sayıda uygulama, mikro
hizmet ve yazılım ürünüyle
birlikte gelen güvenlik açıklarını
ve uygulama hatalarını gidermek
için harcanan büyük miktarda
zaman nedeniyle çıkmaza giriyor.
Bu nedenle SRE’lerin %85’i, SRE
uygulamalarının ölçeklenebilirliğinin
otomasyon ve AIops yeteneklerinin
kullanılabilirliğine bağlı olacağını
bildiriyor. Bunların her ikisi de
genellikle zaman alıcı manuel
çaba gerektiren bazı süreçleri
hafifletirken, inovasyonu ve
dönüşümü hızlandırmak için de
gerekli unsurlar.

Bu çabalara harcanan zamanı
en aza indirmek, SRE’lerin
dijital dönüşüm stratejisi söz
konusu olduğunda işletmelerin
onlara verdiği daha kritik role
dönüşmesine yardımcı olacak.
Aslında, SRE’lerin %88’i, özellikle
kuruluşlar bir karmaşıklık
patlaması yaratan bulutta yerel
dağıtımda yeni teknolojilerin,
dillerin, platformların ve
araçların büyümesi dahil olmak
üzere, yeni zorluklarla mücadele
ederken rolleriyle birlikte gelen
stratejik sorumluluğu daha
iyi anladığını ve kabul ettiğini
belirtiyor.

GÜNCEL

Tedarikçiler projelerini
Turkcell teknolojileri ve tecrübesiyle
geliştiriyor
Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’yla Turkcell; kendi iş süreçleri,
tedarikçileri ve sektör için katma değer sunan ürün, hizmet ve yeni
çözümlerin hayata geçirilmesini hedefliyor.
Teknolojinin öncüsü Turkcell,
sektörde ve iş süreçlerinde
verimlilik odaklı ürün-hizmet
kullanımını artırmak amacıyla
inovasyon odaklı çalışmalarını
sürdürüyor. Turkcell ekiplerinin
tedarikçilerle birlikte, inovatif fikir
ve çözümlerin projelendirilmesini
sağlayan Tedarikçi Eksenli
İnovasyon Programı’yla hem
Turkcell’e hem de ekosisteme ve
sektöre katma değer yaratan ürün,
hizmet ve çözümler geliştiriliyor.
Turkcell’in teknik, satış ağı ve proje
yönetimi yetenekleri sayesinde
geliştirilen ürün ve hizmetler;
firmalara iş süreçlerinde gelişme,
ek tasarruflar, kalite ve gelir artışı
sağlıyor. Program sayesinde
tedarikçiler, gelişime açık ürün
ve hizmetlerinin yanı sıra yeni
projelerini de hayata geçirebiliyor.

İnovatif projelerin ilk
müşterisi Turkcell
Projelendirme, değerlendirme
ve geliştirme aşamaları sonrası
ortaya çıkan ürün veya hizmetlerin
ilk müşterisi Turkcell oluyor.
Turkcell, inovatif çözümleri kendi
iş süreçlerinde kullanıyor. Ayrıca
geliştirilen ürün ve hizmetler,
Turkcell’in grup şirketlerinden
birisi olan Dijital İş Servisleri
aracılığıyla kurumsal müşterilere
de sunuluyor. Tedarikçiler, bu
sayede sektörel erişimlerini ve
kazancını da artırıyor.
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Ali Türk: “Sadece kendi
iş süreçlerimizi değil,
ekosistemi de geliştiren bir
şirketiz”
Tedarikçi desteği ve inovasyona
odaklanan proje hakkında
değerlendirmelerde bulunan
Turkcell Tedarik Zinciri
Yönetiminden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Ali Türk, şunları
söyledi: “Turkcell olarak, sadece
kendi iş süreçlerimizde ihtiyaç
duyduğumuz çözümleri tedarik
etmekle kalmayıp ürünlerin iş
verimini artırarak sektörümüz
için sürdürülebilir hale getirecek
çalışmalar da yapıyoruz.
Ekosisteme katma değer
sağlayan birçok projeyi sürdüren
bir teknoloji şirketi olarak, kendi
işlerimizin yanı sıra paydaşlarımızı
geliştiren, yerlilik ve inovasyon
hedeflerimizi de sürdürüyoruz.
Bu hedef doğrultusunda devam
eden Tedarikçi Eksenli İnovasyon
Programımızla hem çalışanlarımız
hem de tedarikçilerin iş
süreçlerine dair farkındalıklarını
ve katılımlarını artırmayı, bu
sayede ürün ve hizmetler özelinde
geliştirici olmalarını amaçlıyoruz.
Program, çalışanlarımıza şirket
içindeki inovasyon konusundaki
yetkinliklerini artırmaları için
bir araç, eğitim ve motivasyon
kaynağı olurken, tedarikçilerimiz
için ise ürün ve hizmetlerinin
fonksiyonlarını geliştirerek iş

kapasitelerini, sektörel erişimlerini
ve ticari gelirlerini artırabilecekleri
bir işlev görüyor. Turkcell olarak,
geliştirilen projelerin ilk müşterisi
biz oluyoruz. Proje fikirleri olan
ve fikirlerini geliştirmek isteyen
firmalara ‘Bu projelerinizi Turkcell
ile geliştirebilir, Turkcell’in
tecrübe ve kapsayıcı üstün
teknolojilerinden faydalanabilir, iş
ortağımız olabilirsiniz’ diyoruz.”
Proje fikirlerini Turkcell ile
geliştirmek isteyen firmalar,
supplychain@turkcell.com.
tr e-posta adresinden veya
Turkcell’in Tedarikçi Yönetim
Sistemi üzerinden programa
başvurabiliyor. Tedarik Zinciri
İnovasyon sorumluları tarafından
değerlendirildikten sonra, farklı
kriterler sonrası ticari olarak da
gelişime açık proje fikirleri, Turkcell
Genel Müdür Yardımcılarından
oluşan bir komitenin onayıyla
hayata geçiriliyor. Komite; projeleri
inovatiflik, uygulanabilirlik, fizibilite
ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre
değerlendiriyor.

