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COVID-19’dan önce dijital 
dönüşüme (DX) öncelik vermiş 
olan kuruluşlar, gelişen piyasa 
koşullarına daha hızlı adapte oldu. 
DX girişimlerini şimdi başlatan 
kuruluşlar ise 2022 ve sonrası 
için planladıkları dijitalleşme 
yatırımlarını hızlandırıyor. Kurumsal 
yazılım sağlayıcısı Micro Focus’a 
göre bu hızlanma birçok teknoloji 
ortamını kapsıyor:
 
1- Esneklik gücü
“İhlali varsayma” birkaç yıldır 
CISO’ların sloganı oldu. Esneklik 
ise güvenlik ve risk yönetimi 
ekiplerinin bir sonraki gücü olacak. 
Otomasyon, makine öğrenimi (ML) 
ve analitikteki gelişmelerle birlikte 
ihlalleri hızlı bir şekilde tespit 
etme, yanıt verme ve bunlardan 

kurtulma yeteneği de işletmelerin 
ihlal koşulları altında çalışmaya 
devam etmesini sağlayacak. Bu da 
CISO’ların kriz anında dirençli olma 
ve durumu kontrol altına alırken 
işlev görme becerisine sahip 
olmalarını mümkün kılacak.
 
2- IoT güvenliği ön plana 
çıkıyor
IoT cihazlarına güven katlanarak 
artsa da güvenlik, IoT dünyasının 
ön saflarında yer almadı. İlerleyen 
süreçte, OEM’ler ve IoT güvenlik 
satıcıları bu mevcut boşluğu 
gidermeye devam edecek. Eski IoT 
cihazları ise ihlal edilmeye devam 
edecek. IoT güvenlik tedarikçileri 
üretim öncesinden üretime kadar 
güvenli IoT cihazlarını dağıtmak 
için IoT OEM’leriyle birlikte 

çalıştıklarından, yönetilen IoT 
güvenlik oyuncuları da pazardaki 
varlıklarını artıracak ve hatta 
değiştirilene kadar eski cihazların 
güvenliğini sağlayabilecek.
 
3- Uzak iş gücündeki hiper 
bağlantı, güvenlik açıkları 
yaratıyor
Ofis içi iş gücü modeli ile uzak 
iş gücü modeli arasında çoğu 
kuruluşta zorunlu kılınan birkaç 
boşluk bulunuyor. İşletmeler, 
uzaktan çalışmayı ofis içi çalışmaya 
olabildiğince yakın hale getirmeye 
çalışıyor ve uygulamaların 
performans ve güvenlik testleri; 
kurumsal ağlara erişmek için 
güvenli bir kanal sağlayan kimlik 
ile sanal özel ağın aşınması; gizlilik 
ve uyum için güvenli iş birliği ve 

Dijital dönüşüm yatırımlarındaki hızlanma siber esneklik, uygulama 
dağıtımı, analitik ve BT dönüşümü dahil olmak üzere teknoloji 
ortamındaki birçok alanı kapsıyor. 

2021 yılının

8 dijital 
dönüşüm 
trendi
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herhangi bir cihazdan herhangi bir 
zamanda ve ölçekte uyumluluk ve 
erişim ile verimliliği artırmak için bu 
fırsatı kullanıyor.
 
4- DX hayali artık uyanmalı
Pandemi, DX’in zorunlu doğası 
için sert bir uyandırma çağrısını 
temsil ediyor. 2021 yılı, 
kanıtlanmış değişim yöntemlerini 
izleyen kaynaklara daha fazla 
odaklanıldığına tanıklık edecek. 
Güvenilir ve değerli varlıklardan 
yararlanabilen kuruluşlar, rekabet 
avantajı sağlayacak. 2021, 
stratejik modernizasyonun akıllı 
DX’in sloganı haline geldiği zaman 
olacak. 
 
5- COBOL’un dönüşü
Temel iş sistemlerinde ertelenmiş 
BT bakımı ve küresel sağlık 
olaylarından kaynaklanan artan 
talep ile beslenen hükümetler, 
geçmiş BT yatırımlarını yeniden 
gözden geçirmeye çalışacak. 
Bazıları, mevcut temel iş 
uygulamalarından ve şirket 
içi beceri kümelerinden en iyi 
şekilde nasıl yararlanacaklarını 
keşfedecek ve geleceğe köprü 
kuracak. Diğerleri ise COBOL 
ve ana bilgisayar sistemlerinin 

yeniden yazılması ve değiştirilmesi 
dahil olmak üzere daha riskli 
önlemleri keşfedecek. Bütçe 
sıkıntısı çeken kurumların zorlu 
bir finansal ortamda ilerlerken 
modernizasyonun, BT endişelerini 
anında gidermeye olanak tanıyan 
bir strateji olması bekleniyor.
 
6- Ana bilgisayar güvenliği 
her zamankinden daha 
önemli olacak
Kuruluşlar ihlallerin artması, iş 
açısından kritik uygulamalar 
ile veriler için ana bilgisayarın 
sürekli kullanımı ve gelişen 
düzenleyici gereksinimleri 
çerçevesinde, ana bilgisayarların 
güvenliğini sağlamalıdır. Çoğu 
kuruluşun güvenlik kontrolleri 
olsa da aynı güvenlik önlemlerini 
ana bilgisayarda kullanmakta 
zorlanıyorlar. Önümüzdeki yıllarda 
kurumsal düzeyde güvenliği ana 
bilgisayara genişletmek çok önemli 
bir girişim olacak.
 
7- Veri gölü okyanusa 
dönüşüyor
Yerleşik veri gölleri ve ilgili 
analitik yeteneği ile birlikte 
gelen birçok çözüm olsa da 
gölleri birbirine bağlamak, 

giderek daha önemli hale geldi. 
Önümüzdeki dönemlerde, 
kuruluşları otomatikleştirmek ve 
optimize etmek için veri göllerinin 
bağlanması üzerindeki baskı 
artacak. 2021’de ise giderek 
daha fazla kuruluş, bu eksikliğe 
yönelik geleneksel yaklaşımların 
birçoğu ile işletmeleri için gerçek 
bir 360 derecelik iç görü modeli 
uygulamaya çalışacak.
 
8- BPMS ve RPA birleşecek
İş süreci yönetim sistemleri 
(BPMS) ve robotik süreç 
otomasyonu (RPA), geliştiricilerin 
tüm iş uygulamalarında süreçleri 
tanımlamasını, uygulamasını ve 
otomatikleştirmesini sağlamak 
için tek bir harmanlanmış çözümle 
birleşecek. Yapay zeka, makine 
tarafından öğrenilen nesne 
tanıma yoluyla bilişsel esneklik 
sağlamak için hem BPM hem de 
RPA işlevlerini destekleyecek. 
Kuruluşlar, giderek uzaklaşan iş 
gücünden kaynaklanan güvenlik 
riskleri ve uç cihazları sıkı güvenlik 
politikalarıyla kapsamamamanın 
maliyetli olması nedeniyle, hassas 
bilgileri korumak için erişim 
güvenliği, analitik ve otomasyona 
yatırım yapacaklar.
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Küresel salgın, yapay zekayı 
kurumsal gündemin en üstüne 
taşıyarak iş esnekliğini ve alaka 
düzeyini güçlendirdi. “IDC 
Worldwide Semiannual Artificial 
Intelligence Tracker” adlı çalışması 
ise AI Yazılımı, AI Uygulamaları ve 
AI Hizmetleri kategorisini ele aldı. 
Rapor, 2024 yılına kadar yapay 
zeka pazarını beş yıllık bileşik 
yıllık büyüme oranının (YBBO) 
yüzde 17,5 ve toplam gelirlerin 
554,3 milyar dolara ulaşmasıyla 
500 milyar dolar sınırını aşmasını 
öngörüyor.
 
Üç teknoloji kategorisi arasında 
yazılım, 2020’deki toplam AI pazarı 
gelirlerinin yüzde 88’ini temsil 
ederken yüzde 17,3’lük büyüme ile 
en yavaş büyüyen kategori olacak. 
Yazılım kategorisi içerisindeki AI 
Yazılım Platformları pazarının ise 
yüzde 32,7’lik beş yıllık YBBO ile en 
güçlü alan olacağı tahmin ediliyor. 
AI Sistem Altyapı Yazılımı ise AI 
Yazılımı gelirlerinin yaklaşık yüzde 
36’sını oluştururken, beş yıllık 

yüzde 13,7’lik YBBO ile en yavaş 
büyüyen alan olacak.
 
Bir diğer kategori olan AI 
Hizmetleri’nin 2021’de yıldan yıla 
yüzde 17,4 büyüyerek genel AI 
pazarını yaklaşık yüzde 1 oranında 
geride bırakacağı ve beş yıllık 
YBBO’nun 2024 yılına kadar 
37,9 milyar dolara ulaşmasıyla 
yüzde 18,4 olacağı tahmin 
ediliyor. AI Hizmetleri kategorisi, 
iki pazar segmentine ayrılıyor: 
BT Hizmetleri ve İş Hizmetleri. 
Verilere göre BT Hizmetleri, AI 
Hizmetleri kategorisinin yaklaşık 
yüzde 80’ini oluşturarak İş 
Hizmetleri segmentini geride 
bırakacak. BT Hizmetleri ve İş 
Hizmetleri 2024 yılında biraz daha 
yüksek performans gösterecek 
fakat büyüme perspektifinden 
bakıldığında, 2024’e kadar BT 
Hizmetleri daha hızlı büyüme 
eğiliminde olacak. Analiz firmasına 
göre, genel olarak BT Hizmetleri 
ve genel AI Hizmetleri pazarındaki 
rekabet ortamı, hizmet değer 

zincirindeki oyuncuların müşteriler 
için sektöre ve alana özgü 
sorunları çözmek adına yapay 
zeka uygulamasında teknoloji 
varlıklarına, inovasyon kaynaklarına 
ve uzmanlığa yatırım yapmaya 
devam ettiği bir alan.
 
Son kategori olan AI Donanımı, 
2020’de toplam AI gelirlerinin 
yaklaşık yüzde 5’lik payıyla en 
küçük kategorisi olacak. Buradaki 
payın, AI Yazılımı’na rağmen 
2021’de biraz daha artması 
bekleniyor. Kategorinin içerisindeki 
AI Sunucu pazarı, 2020’de AI 
Depolama pazarından daha hızlı 
büyüdü. 2021’de ise AI Sunucu 
pazarının yüzde 26,4’lük oranına 
kıyasla Depolama pazarının yıldan 
yıla yüzde 31,8 büyüyeceği tahmin 
edilerek bu sonuçların tersine 
dönmesi bekleniyor. 2024 yılına 
kadar AI Donanımı’nın 30,5 milyar 
dolarlık bir pazar olacağı ve AI 
Sunucu pazarının yüzde 82’lik bir 
gelir payını temsil edeceği tahmin 
ediliyor.

IDC’nin son verilerine göre yazılım, donanım ve hizmetler dahil olmak 
üzere yapay zeka pazarının 2021’de yüzde 16,4 artarak 327,5 milyar 
dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

550 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Yapay zeka pazarının
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Türkiye’nin iki dev şirketi ASELSAN 
ve Turkcell, güvenli dijital iletişim 
çözümü için bir araya geldi. Turkcell 
mühendislerinin geliştirdiği BiP 
uygulaması üzerinden ASELSAN’a 
özel tasarlanan a-ileti platformu 
sayesinde 9 bine yakın ASELSAN 
çalışanı güvenle mesajlaşmaya 
devam ediyor. Tamamen yerli ve 
milli olan a-ileti platformundaki 
veriler ‘Türkiye’nin verisi 
Türkiye’de kalsın’ prensibine 
uygun olarak ASELSAN’ın kendi 
veri merkezlerinde saklanıyor. 
Türkiye’nin iletişim ve yaşam 
platformu BiP’in uygulama 
özelleştirme altyapısı kullanılarak 
tasarlanan a-ileti platformunda 
ASELSAN çalışanları kendi 
aralarında yazılı, sesli ve görüntülü 
görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca 
platformda bulunan Keşfet 
bölümündeki kapalı grup kanalları, 
ASELSAN ve çalışanları arasındaki 
iletişimin dijitalleşmesine 
imkan tanıyor. Veri gizliliğinin 
son dönemde daha da önem 
kazanmasıyla kullanıcılara güven 
veren uygulama, bir şirkete özel 
geliştirilen ilk iletişim platformu 
olma özelliği taşıyor.

“Gizlilik bizim için çok 
önemli”
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, a-ileti platformu hakkında 
şunları söyledi: “ASELSAN, güvenlik 
güçlerimiz başta olmak üzere 
devletimizin stratejik kurumları 
için önemli sistemler geliştiriyor. 
Bunun yanı sıra, ulaşımdan 

enerjiye pek çok alanda da önemli 
altyapı hizmetleri veriyor. Bu tür 
çalışmalarla ilgili tüm bilgiler 
ticari ve askeri olarak gizlilik 
taşıyabiliyor. ASELSAN ile ilgili 
anlık iletişimimizde yerli ve milli 
bir çözümü kullanıyor olmayı çok 
önemli buluyoruz. Ayrıca, a-ileti 
platformumuz aracılığı ile hızlı ve 
kolay bir şekilde iletişim kurarak 
operasyonel verimliliğimize de katkı 
sağlıyoruz. ASELSAN için böylesine 
önemli bir ihtiyacı karşılayan 
Turkcell yönetimi ve çalışanlarına 
teşekkür ediyoruz.”

“ASELSAN ile iş birliğine 
imza atmanın gururunu 
yaşıyoruz”
Turkcell Genel Müdürü Murat 
Erkan ise bu önemli iş birliğinin 
Türkiye için önemine dikkat 
çekerek şöyle konuştu: “Türk 

savunma sanayisinin lider 
elektronik kuruluşu ASELSAN 
ile önemli bir iş birliğine imza 
atmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bu iş birliği sayesinde yerli 
uygulamamız BiP’in uygulama 
geliştirme altyapısını kullanarak 
ASELSAN’a özel güvenli 
iletişim platformu a-ileti’yi 
tasarladık. Büyük çoğunluğunu 
mühendislerin oluşturduğu 
ASELSAN çalışanlarının a-ileti’yi 
güvenle kullanmasından mutluluk 
duyuyoruz. Bundan sonra da 
tüm kurumların ihtiyaçlarına özel 
uygulama ve çözümler geliştirmek 
için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu vesileyle 
başta ASELSAN yönetimi olmak 
üzere iş ortaklığımızda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, 
yeni projelerimizi hayata geçirmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışan ASELSAN ve Turkcell, 
yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi.

güvenli iletişim için iş birliği 
ASELSAN ve Turkcell’den 
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Frost&Sullivan tarafından yapılan 
yeni bir çalışma, dünya çapında 
devam eden yüksek seviyelerdeki 
teknoloji dağıtımı ile oluşturulan 
verilerin çoğalacağını gösteriyor. 
Bu da veri işleme ve depolama 
kapasitesi ihtiyacını artıracak ve bu 
ihtiyaç, kurumsaldan büyük ölçekli 
buluta kadar büyük hacimli veri 
merkezlerinin inşası ile sonuçlanak. 
Çalışmaya göre, veri merkezi 
operatörleri tarafından artan 
yatırımlar; IoT ve büyük verilerin 
artan dağıtımı ve kullanımı; bulut 
ve geleneksel veri merkezleriyle 
hibrit bir modelin benimsenmesi 
ve gelişmekte olan ekonomilerdeki 
güçlü büyüme pazarın itici 
güçleri olarak hizmet edecek. Bu 
çerçevede, veri merkezi pazarına 
2025 yılına kadar 432,14 milyar 
dolar yatırım yapılacak.
 
Analistlere göre, kuruluştan 
buluta ve ortak yerleşim veri 
merkezlerine geçiş ivme kazanacak 
çünkü şirketler donanım veya 

yazılım altyapısına yapılan 
yatırımlardan kaçınarak ve bakım 
ile alan gereksinimlerini azaltarak 
sermaye ve işletme maliyetlerini 
düşürebilecek. Ek olarak 5G 
teknolojisi, işlemeyi veri toplama 
noktasına yaklaştırarak mikro ve uç 
veri merkezlerinin dağıtımını ve yeni 
nesil veri merkezi teknolojilerine 
yatırımları artıracak.
 
Sınır bilişim, 5G devrimi ve yapay 
zekanın artan benimsenmesi ise 
veri merkezi etkinliğini artırarak 
piyasa katılımcılarına şu fırsatları 
sunacak: 
 
Sınır bilişim: Bağlı cihazlar, 
bağlantılı yaşam/evler, yapay 
zeka, oyun ve video akışı, 
otonom arabalar, sanal ve 
artırılmış gerçeklik üst düzey veri 
merkezlerini ileriye taşıyacak. 
 
Yapay zeka: Veri merkezlerinde 
artan yapay zeka kullanımı, veri 
merkezi uygulamaları ve mimarisi 

için yapay zeka tabanlı çözümlerde 
gelişmiş elektronik ve uzmanlara 
olan talebi doğuracak.
 
Yeni yetenekler: Veri işleme, 
kaynağa yakın bir şekilde 
gerçekleştiğinden işlem süresi 
kısalacak. Bu da otonom araçlar, 
akıllı cihazlar ve sensörler, artırılmış 
gerçeklik vb. gibi teknolojileri 
artıracak. 
 
Coğrafi genişleme ve ortaklıklar: 
Pazar katılımcılarının, veri 
oluşturmanın henüz başlangıç 
aşamasında olduğu ve veri merkezi 
inşasının erken döneminde 
olduğu yüksek büyüme oranına 
sahip gelişmekte olan pazarlara 
odaklanmaları gerekecek.
 
Frost&Sullivan ortak yerleşim ve 
bulut hizmeti sağlayıcıları ile yapılan 
ortaklıkların, ekipman üreticilerine 
yeni veri merkezi pazarlarına 
erişim ve ihtiyaç duyulan desteği 
sağlayacağına inanıyor.

Frost&Sullivan’ın yeni analizine göre, veri merkezi pazarına 2025 yılına 
kadar yüzde 9,9’luk bir YBBO ile 432,14 milyar dolar yatırım yapılacak.

küresel veri merkezi pazarını yönetecek
Sınır bilişim, yapay zeka ve 5G
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Pandemi sonrası kazanılmış 
bazı alışkanlıkların ve iş 
yapış tarzlarının kalıcı 
olacağını söyleyen 
Eti Yönetim Bilgi 
Sistemleri Grup 
Başkanı Cemal 
Akyel, “Gelecek 
dönemde 
dünyadaki 
belirsizliğin 
devam edeceğini 
düşünüyorum. 
Bu açıdan bilgi 
sistemlerinin esnek 
ve hızlı olması giderek 
daha da önemli 
olacak.” diyor. 

Bilgi sistemlerinin
esnekliği ve hızı 
daha da önem 
kazanacak
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normalini, dijital dönüşümünü ve 
mobil çözümlerden üretkenliğe 
kadar teknolojinin kullanımını ve 
şirket için konumunu sorduğumuz 
Eti Yönetim Bilgi Sistemleri Grup 
Başkanı Cemal Akyel ile keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik...
 
“IoT sensör tabanlı veri 
analitiği, derin öğrenme, 
robotik süreç otomasyonu 
projelerini hayata 
geçiriyoruz” 
Dijital dönüşüm hızının arttığı, tüm 
dünyada benzer şekilde etkilerini 
gördüğümüz bir dönemden 
geçiyoruz. Bu dönemde Eti’nin 
süreçlerini sorduğumuz Cemal 
Akyel, Eti olarak stratejilerindeki 
değişiklikleri ve teknoloji 
yatırımlarını anlattı:

Kariyeri boyunca yönetim bilgi 
sistemleri tasarımı, yazılım ve 
sistem geliştirme, proje/program 
yönetimi, operasyonel yönetim 
gibi konularda farklı şapkalarla 
çeşitli roller alan Eti Yönetim Bilgi 
Sistemleri Grup Başkanı Cemal 
Akyel, 1990’larda ODTÜ İşletme 
Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak, 
bu konularda akademik bakış 
açısıyla da çalıştı. 

Sonrasında, o zamanki adıyla 
Siemens Business Services 
(bugünkü adıyla ATOS) firmasında 
büyük ölçekli e-devlet dönüşüm 
projelerinin kavramsal ve 
sistemsel gelişiminde ve hayata 
geçirilmesinde rol aldı. Bilişim 
endüstrisinde satış/pazarlama 
alanında da çalışan Cemal 
Akyel’in Microsoft Türkiye’de 
Yeni Teknolojiler etrafında 
Ekosistem Geliştirilmesi ve Kamu 
Sektörü satış sorumlulukları 
oldu. Akyel, daha sonra startup 
ekosistemlerinin geliştirilmesi, 
operasyonel yönetim etkinliğinin 
artırılması konularında bağımsız 
danışman şapkasıyla görev aldı 
ve şu anda Eti Yönetim Bilgi 
Sistemleri Grup Başkanı olarak 
masanın diğer ucunda, bilişim 
endüstrisinin müşterisi olarak 
çalışmaya devam ediyor. Cemal 
Akyel, bu geniş yelpazeli kariyer 
yolculuğu hakkında, “Aynı resme 
farklı açılardan bakabilme 
şansını yakalamış olmanın 
önemli bir ayrıcalık olduğunu 
düşünüyorum.” diyor. 
 
Türkiye’nin köklü ve lider 
kuruluşlarından biri olan Eti, güçlü 
satış ve ihracat ağıyla Türkiye’yi 
global pazarlarda başarı ile temsil 
ediyor. Bugün 7 bini aşkın çalışanı, 
9 üretim tesisi, 50 markası ve 
300’den fazla ürünüyle dünyanın 
dört bir yanında insanların 
hayatına dokunuyor. Eti’nin yeni 

“Şirketlerde dijital dönüşüm 
hızının artmasında Covid-19 
pandemisinin çok belirleyici bir 
rolü olduğunu düşünüyorum. 
Uzaktan çalışma zorunluluğu, 
halihazırda kullanıma hazır olan 
teknolojik altyapıların çok hızlı 
benimsenmesini sağladı. Oluşan 
“yeni normal”de, Bilgi Sistemleri 
altyapısı perspektifinden 
stratejik yönelim önemli ölçüde 
aynı kalmakla birlikte, ilgili iş 
süreçlerinin uyarlanmasında ve 
projelerin önceliklendirilmesinde 
bazı gereklilikler ortaya çıktı. 
Örneğin; kağıtsız ortam 
kabiliyetlerinin artırılması için 
bazı süreçsel düzenlemeler 
yapmaktayız. Operasyonel 
verimliliğin ve saha etkinliğinin 
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ve Süreçlerimizi” güncelledik. 
Paralelde genel mimarimizin 
sağlamasını yaparak teknoloji ve 
yönetilen hizmetler konularında 
gelişim alanlarımızı belirledik.
 
Öncelikli projelerimizi hızla 
devreye almaya başladık. Siber 
güvenlikten risk/uyumluluk 
ve erişim yönetişimine, veri 
tasnifinden veri mahremiyetine, 
ağ güvenliğinden istemci ve 
yazılım güvenliğine, mevzuat 
uyumluluğundan sertifikasyonlara 
uyum konularına kadar birçok 
alanda yeni projelerimizi hayata 
geçirmekteyiz.”

“Endüstri 4.0 ile verimliliği 
ve etkinliği artırmak için IoT, 
yapay zeka ve izlenebilirlik 
projeleri üzerinde 
çalışıyoruz”
Cemal Akyel’e üretim hacmi 
oldukça büyük olan bir şirket 
olarak, verimlilik ve üretkenlik 
konularında önceliklendirdikleri 
teknoloji alanlarını da sorduk. 
Akyel, Eti’nin yeni nesil teknoloji 
kullanımlarını aktardı:
 
“Faaliyet gösterdiği sektöre 
yenilikler ile öncülük eden ve 

artırılmasına yönelik bazı dijital 
transformasyon projelerine öncelik 
veriyoruz. IoT sensör tabanlı veri 
analitiği, derin öğrenme, robotik 
süreç otomasyonu projelerini 
hayata geçiriyoruz.”
 
“Dijitalleşmenin önündeki 
en büyük sorun; bilgi 
güvenliğinin nasıl garanti 
altına alınacağı”
Dijitalleşme, şirketler için büyük 
oranda pozitif etkiler gösterdi. 
Dijitalleşmeyle birlikte, verinin 
depolanmasından güvenliğine 
kadar birçok konu da gündeme 
geldi. Eti’nin bu alanda 
faydalandığı teknoloji ve hizmetleri 
Akyel ise şöyle ifade etti: 
 
“Dijital çalışma ortamının sağladığı 
kolaylık ve esnekliğin önündeki 
en büyük sorun bilgi güvenliğinin 
nasıl garanti altına alınacağı 
hususudur. Bu meselenin 
kalıcı bir biçimde aşılmasında 
“insan ve süreç” boyutlarının 
“teknoloji” boyutundan çok daha 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu noktadan hareketle yeni 
çalışma şartlarını da gözeterek, 
“Bilgi Güvenliği Politikamızı 

ürünlerini ileri teknolojiyle en 
yüksek kalite standartlarında 
üreten Eti, sahip olduğu “know-
how” ile sektöründe standartları 
belirlerken Ar-Ge ve teknoloji 
yatırımlarıyla da öne çıkıyor. 
Bugün Eskişehir, Bilecik, Konya 
ve Romanya’daki toplam 9 
tesisiyle üretim faaliyetlerini 
gerçekleştiren Eti, Avrupa ve 
dünyanın önde gelen üretim 
tesislerine sahip. Eskişehir’deki 
Eti Kek Fabrikası, Avrupa’nın 
en büyük kek üretim tesisi 
olma özelliğini taşırken üstün 
kalitedeki üretim teknolojisine 
sahip olan Eskişehir’deki Eti 
Bisküvi Fabrikası ise alanında 
dünyadaki en büyük ilk üç tesisten 
biri konumunda yer alıyor. Üretim 
tesislerimizin yanı sıra, Bilim ve 
Sanayi Bakanlığı tarafından gıda 
sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi 
olarak kabul edilen ve Eti’ye kendi 
teknolojisini üretme gücünü 
sağlayan Eti Makine, üretime ek 
olarak yeni ürünler ve otomasyon 
sistemlerinin geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynuyor.
 
Dolayısıyla, üretimden aldığı 
güç ve sahip olduğu Ar-Ge 

Dijital çalışma ortamının 
sağladığı kolaylık ve 
esnekliğin önündeki 
en büyük sorun bilgi 
güvenliğinin nasıl 
garanti altına alınacağı 
hususudur. Bu meselenin 
kalıcı bir biçimde 
aşılmasında “insan 
ve süreç” boyutları 
“teknoloji” boyutundan 
çok daha önemli
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önemli bir girdi oluşturduğumuzu 
düşünüyorum. Bu kabiliyetlerimizi 
sahadaki ekipmanların analitik ve 
yapay zeka kapasitesini artırarak 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu 
sayede uzak lokasyonlarda konum 
bazlı analizler yapılarak satış 
ekibinin daha etkin yönlendirilmesi 
sağlanabilecek.”
 
“Mevcut sistemlerimizin 
kabiliyetlerini ve kullanımını 
sürekli geliştirmek, en 
önemli hedefimiz”
Cemal Akyel’e son olarak içinde 
bulunduğumuz süreç gereği, 
gelecek planlamalarının nasıl 
değiştiği sorusunu yönelttik. 
Akyel, önümüzdeki dönemde 

yetkinlikleri düşünüldüğünde, Eti 
için üretim ve verimlilik açısından 
teknoloji kullanımı kritik bir 
öneme sahiptir. Bu doğrultuda, 
Dijital Sanayi (Endüstri 4.0) 
konusunda verimliliği ve etkinliği 
artırmaya yönelik IoT, yapay zeka 
ve izlenebilirlik projeleri üzerinde 
çalışmaktayız. Üretim hatlarından 
akan büyük verinin işlenerek hat 
kontrol ve takip kabiliyetlerimizin 
artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 
kestirimci analitik, kesikli olay 
simülasyonu, sonlu elemanlar 
analizi gibi yöntemlerle dijital 
ikiz kabiliyetlerimizi artırmaya 
yönelik projeler hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Bu çerçevede büyük 
verinin işlenmesinde buluttaki 
teknolojik kabiliyetleri değerli 
buluyoruz, yakından tanımaya 
çalışıyoruz.
 
Bilgi sistemlerimizle her gün 
yüzbinlerce noktaya değen bir 
saha satış/pazarlama ve lojistik 
ekibine destek vermekteyiz. Söz 
konusu operasyonlar zincirinde 
araç takip, stok takip, soğuk 
zincir yönetimi, saha elemanı 
mobil uygulama desteği gibi 
birçok konuda çalışmaktayız. 
Mobil teknolojiler tarafında da bu 
sistemlerin, karar vericilerin Eti’nin 
saha etkinliğini artırma yönünde 
karar verebilmelerine dair çok 

ajandalarında yer alacak başlıkları 
paylaştı:
“Pandemi sonrası bir dünyaya 
baktığımızda bugün kazanılmış 
bazı alışkanlıkların, iş yapış 
tarzlarının kalıcı olacağı 
inancındayım. Ayrıca küresel 
gelişmelerin de etkisiyle 
değişken/belirsiz/karmaşık/
muğlak (VUCA) dünyanın da 
devam edeceğini düşünüyorum. 
Bu açıdan bilgi sistemlerinin 
esnekliği ve hızı giderek daha da 
önem kazanacaktır. 
 
Sistemler farklı çalışma 
senaryolarına ve iş süreçlerine 
hızla uyum sağlayabilmelidir. 
Birtakım yapay zeka kabiliyetleri 

Bilgi sistemlerimizle 
operasyonlar zincirinde 
araç takip, stok takip, 
soğuk zincir yönetimi, 
saha elemanı mobil 
uygulama desteği 
gibi birçok konuda 
çalışıyoruz
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ile kullanıcıların karar vermesinde 
katma değer üretilebilmelidir. 
Bu kabiliyetler uzak/saha 
lokasyonlarında, düşük 
hesaplama gücü ortamlarında 
gerçekleştirebilmelidir. Kolay 
kullanım arayüzleriyle etkin 
kullanım mümkün olmalıdır. 
Önümüzdeki dönemde mevcut 
sistemlerimizi bu yönde 
sürekli geliştirmek en önemli 
hedefimizdir.
 
Dijital transformasyon projeleri 
üretkenliği artırmada önemli 
faydalar sağlamaktadır. Bu 
yönde (büyük) veri analitiği, derin 
öğrenme projelerine hız vereceğiz. 
Dijital ortamlarda bilgi güvenliği de 
odağımızda olmaya devam edecek. 
Gerek güncellenen teknolojiler ve 
hizmetlerle, gerekse yeni ortaya 
çıkabilecek iş ihtiyaçlarına bağlı 
olarak güvenlik yaklaşımımız ve 
sistemlerimiz etrafında sürekli 
iyileştirme çalışmaları yapmaya 
devam edeceğiz.
 
Sistemlerimizin etkin kullanımını 
sağlamak amacıyla İnsan 
Kaynakları birimimizle birlikte 
Dijital Teknolojiler konusunda ileri 
düzeye kadar gidebilen çalışan 
eğitimleri planlıyoruz.”

Pandemi sonrası bir 
dünyaya baktığımızda 
bugün kazanılmış 
bazı alışkanlıkların, 
iş yapış tarzlarının 
kalıcı olacağı 
inancındayım. Ayrıca 
küresel gelişmelerin 
de etkisiyle “VUCA” 
dünya devam 
edecektir

“Pandemi sürecinde çalışanlarımızın bağlantı 
sürekliliğini Turkcell altyapısı ile sağladık”

Şirketimizin farklı lokasyonları arasındaki MPLS bağlantısında 
Turkcell/Superonline ile çalışmaktayız. Çalışanlarımızın kendi veri 
merkezimizdeki uygulamalara erişimlerinde ve lokasyonlar arası 
iletişimlerinde bu bağlantıdaki süreklilik iş sürekliliğimiz açısından 
önemli rol oynadı. Pandemi koşullarında, çalışanlarımızın bir 
bölümü “evden-çalışma” ortamındaki internet erişimlerinde Turkcell 
Data altyapısından da faydalandı ve böylelikle bağlantı sürekliliği 
sağlanmış oldu. Ayrıca, Turkcell ekosisteminden çözüm sağlayıcı 
bir firma ile satış ekiplerimizin mobil ihtiyaçlarına yönelik yazılım 
hizmetleri de temin ediyoruz. Yakın zamanda devreye aldığımız 
Turkcell Gebze Bulut’taki Felaket Kurtarma Merkezi vasıtasıyla 
da canlı sistemlerimizin RTO ve RPO ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
İleriye yönelik olarak ise sistemlerimizin iş sürekliliğini artırmak 
amacıyla veri merkezimizdeki bazı uygulamalarımızı buluta taşımayı 
planlıyoruz. Bu amaçla Turkcell’in kabiliyetlerini de değerlendiriyoruz.
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milyonları ilgilendiren çalışmaları 
kapsıyor. TEDER, işin daha çok 
regülasyon ve politikası üzerinde 
çalışıyor; kalıcı çözümler, 
yasal düzenlemeler ve yol 
haritaları oluşturma üzerine 
çalışmalar yapıyor. Üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 

2002 yılında kurulan 
Telekomünikasyon İnternet 
ve Bilgi Teknolojileri Derneği 
(TEDER), üniversiteler ve iş 
dünyasından telekomünikasyon 
konusunda uzmanlar ile 
çalışmalar yürütüyor. TEDER’in 
ilgilendiği konular ise bireysel 
problemlerden daha çok, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve 
özel şirketler ile ortak çalışmalar 
yürütüyor. 5G ile bilgiye erişmenin 
artık daha hızlı olacağını söyleyen 
TEDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren ile yeni nesil 
teknolojilerin dünyaya etkisini 
ve sektörün geleceğini masaya 
yatırdık...

Bilgi Teknolojileri ile çağ atlayan iletişimin telekomünikasyon ile zirveye 
yerleştiğini söyleyen TEDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, 
“Sektörde yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojiler 
yaygınlaşarak hem günlük yaşamı hem de endüstriyi dönüştürecek.” dedi.

yaygınlaşması
5G’nin
yeni yatırımları da 
beraberinde 
getirecek
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kaldıraç vazifesi görüyor. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından en son açıklanan 
3 aylık pazar verileri raporuna 
göre, 2020 yılı üçüncü çeyrek 
sonunda sabit telefon abone 
sayısı yaklaşık 12,3 milyon, mobil 
abone sayısı yaklaşık 82,8 milyon 
oldu. Mobil yaygınlık oranı yüzde 
99,6 olurken M2M abone sayısı 
ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu 
çıkarıldığında mobil yaygınlık oranı 
yüzde 109’a ulaştı. Yine 2020 yılı 
üçüncü çeyreğinde ülkemiz, 575 
dakikalık ortalama aylık mobil 
kullanım süresi ile incelenebilen 
Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada 
yer aldı. Geniş bant verilerine 
bakıldığında ise 15,9 milyon sabit 
abone, yaklaşık 65 milyonu mobil 
abone olmak üzere toplamda 

Pandemi sürecinde 
TEDER’in çalışmalarında 
neler değişti? Bu süreci, 
sizin tarafınızda farklı kılan 
noktalar neler oldu?
Tüm dünyayı etkileyen pandemi 
ile mücadele süreci hiç şüphesiz 
ki herkesin çalışma koşullarında 
değişikliğe gitmesine neden oldu. 
Yeni normal olarak adlandırılan bu 
yeni düzende, yazılım ve donanım 
sektörünün tüm süreçlere daha 
çok dahil edilmesi gerekiyor. 
Bu süreçte dijital altyapının 
çok büyük önem taşıdığını 
söyleyebilirim. Süreç içerisinde 
insanlar, ofislerinden daha çok 
evlerinde oldular ve uzaktan 
çalışmaya başladılar. Biz de daha 
çok bireysel zaman geçirilen 
bu süreçte, tüm rutinlerimizi 
teknoloji sayesinde online ortamda 
sürdürebildik. Online ortamda 
çalıştık, toplantılarımızı ve iş yapış 
şekillerimizi bu yeni düzene göre 
revize ettik. 
 
Telekomünikasyon 
sektörünün 2020 yılını nasıl 
değerlendirirsiniz? Salgın 
sürecinin sektöre etkilerini 
konuştuğumuzda daha 
çok olumlu tarafı mı yoksa 
olumsuz tarafı mı ön plana 
çıkıyor?
Telekomünikasyon sektörü, 
günümüzde değişim ve gelişime 
en açık sektörlerden birisi. Dahası, 
ülkemizde diğer sektörler için bir 

yaklaşık 80,9 milyon geniş bant 
internet abone sayısına ulaşıldı. 
Fiber altyapı açısından da önemli 
aşamalar katedildi, fiber kablo 
uzunluğumuz 413 bin 309 km’ye 
ulaştı.

Salgın sürecinde birçok kurumun 
uzaktan çalışmaya başlaması 
kuvvetli altyapı ve sürdürülebilir 
hizmet ihtiyacının önemini bir kez 
daha gözler önüne serdi. Dünya 
geneline baktığımızda, salgın 
sürecinde veri trafiğinin yüzde 
80 oranında arttığını ifade etmek 
isterim. Salgın sürecinde pek çok 
sektör olumsuz etkiler yaşamasına 
rağmen telekomünikasyon 
sektörünün buradaki krizi 
fırsata çevirdiğini ve olumlu 
tarafının daha ön plana çıktığını 

Günümüzde değişim 
ve gelişime en açık 
sektörlerden birisi olan 
Telekomünikasyon 
sektörü, ülkemizde 
diğer sektörler için bir
kaldıraç vazifesi görüyor
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girmesi ve IoT (nesnelerin interneti) 
olarak adlandırılan teknoloji ile akıllı 
binalar, akıllı şehirler, akıllı ulaşım 
gibi alanlarda daha fazla nesne 
birbirine bağlı olacak. İnsanlar 
arası iletişim artık yerini makineler 
arası iletişime bırakacak, teknoloji 
önce insanları sonra makineleri 
birbirine bağlayacak. Ülkemiz 
açısından düşündüğümüzde, 
hayatımızı kolaylaştıran, bilişim 
ürünlerinin sadece “kullanıcısı” 
durumunda olmamızın yeterli 
olmadığının, bu teknolojileri 
“üreten” bir konumda olma azmi ve 
gayreti içinde olmamız gerektiğinin 
de altını çizmek istiyorum.

Sektör özelinde 2021 ve 
hatta 2022 öngörülerinizi 
neler olacaktır?
Telekomünikasyon sektörü 
dünyada ve ülkemizde geleceğin 
parlayan yıldızı konumundadır. 
Günümüzde Bilgi Teknolojileri 
ile çağ atlayan iletişim, 
telekomünikasyon ile zirveye 
yerleşti. Sektörde yapay zeka 

belirtmeliyim. Aslında pandeminin 
Bilgi Teknolojilerinin gelişmesi 
açısından bir katalizör vazifesi de 
gördüğünü söyleyebilirim.
 
COVID-19, 5G’ye olan 
yatırım ihtiyacını da 
artırdı. Bu noktada sizin 
görüşleriniz ne yönde?
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 nedeni ile pek çok 
sektörde yatırımlar ve büyüme 
planlamaları en azından pandemi 
bitene ve etkileri geçene kadar 
askıya alınsa da Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinde yatırımlar, artan 
talebe bağlı olarak devam ediyor. 
Bunlardan birisi de çok önemli 
olduğuna inandığım 5G konusudur. 
Bu pandemi süreci bize, 5G 
konusunun önemini bir kez 
daha gösterdi. Salgın öncesinde 
ülkemizdeki şirketlerimizin 5G 
konusunda yaptığı çalışmalar ve 
yatırımların salgın sonrasında 
da artarak devam etmesini ümit 
ediyorum. 

Teknolojide yaşanan hızlı 
gelişmeler iş yapış biçimlerini de 
değiştiriyor. Bu yeni teknolojilere 
ayak uyduramayan toplumlar 
maalesef geri kalacaklardır. 5G’nin 
gelmesi ile birlikte bilgiye daha hızlı 
erişebilir hale geleceğiz. Özellikle, 
5G teknolojisinin hayatımıza 

teknolojilerinin, nesnelerin 
interneti ve 5G gibi teknolojilerin 
yaygınlaşarak hem günlük yaşamı 
hem de endüstriyi dönüştüreceğini 
ifade edebilirim. Akıllı telefon 
pazarının daha da büyüyeceğini ve 
akıllı telefonlar ile yapay zekanın 
hayatımızda daha çok girmesi 
ile yapay zeka çipi pazarının da 
hızla büyüyeceğini düşünüyorum. 
Dünya üzerinde ve ülkemizde 
birçok şirketin 5G teknolojilerinin 
test ve kullanımlarına başlaması 
ile yeni iş gücü ve yatırımı da 
gerçekleşecektir.
 
Sektör oyuncularını sizce 
orta vadede neler bekliyor, 
bu yöndeki tavsiyeleriniz 
neler olacaktır?
Telekomünikasyon sektörü 
özelindeki şirketler, müşterilerine 
internet ve konuşma hizmeti 
sağlayan bir konum ile birlikte 
daha fazla ve geniş bir yelpazede 
hizmet veren bir konuma gelecektir. 
Sağlık, eğitim, finans gibi birçok 
önemli sektörde başlayan değişimin 

Tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVID-19 
nedeni ile pek çok 
sektörde yatırımlar ve 
büyüme planlamaları 
askıya alınsa da Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinde 
yatırımlar, artan talebe 
bağlı olarak devam ediyor
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birlikte hareket etmelidir. Önce 
bireylerin kendi güvenliklerini, sonra 
çalıştığı kurumların güvenliklerini, 
sonra da ulusal güvenliği sağlamak 
için ülkelerin ve şirketlerin siber 
güvenlik farkındalığında olmaları 
ve siber güvenliğe yönelik en iyi 
uygulamaları hayatlarının ayrılmaz 
bir parçası haline getirmeleri 
gerekiyor.
 
Ülkemizde siber güvenlik alanında 
gerekli hamlelerin yapılması için 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi tarafından Siber Güvenlik Daire 
Başkanlığı kuruldu. Siber Güvenlik 
Daire Başkanlığı’nın görevlerinden 
bazıları; Cumhurbaşkanımızca 
belirlenen politikalar kapsamında 
kamu kurumları ve kritik altyapılara 
yönelik siber güvenlik stratejilerini 
geliştirmek, ulusal siber güvenlik ve 
bilgi güvenliğini destekleyici projeler 
geliştirmek, kritik altyapıların 
belirlenmesine yönelik çalışmalar 
yapmak, siber güvenlik ile ilgili 
politika, strateji ve eylem planlarının 
ülkemiz çapında etkin şekilde 
uygulanmasına yönelik gelişmeleri 
takip etmek, kamu-özel sektör ve 
üniversiteler arasındaki iş birliğinin 

merkezinde de telekomünikasyon 
sektörü bulunacaktır. Son 
zamanlarda yaşanan teknolojik 
gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu 
gibi telekomünikasyon sektöründe 
de dijital dönüşümü başlattı. 
Bu dijital dönüşüm, daha hızlı 
ve kullanım kolaylığı olan hizmet 
ve ürünleri ortaya çıkaracaktır. 
Gelişmekte olan teknoloji ve 
değişen müşteri beklentilerinin 
şekillendireceği dijital dönüşüm 
ile telekomünikasyon sektörünün 
fırsatlarla dolu olduğunu 
söyleyebilirim. 
 
Son olarak, 
Türkiye’de internet ve 
telekomünikasyon alanında 
güvenliği ve bu çerçevede 
regülasyonları nasıl 
değerlendirirsiniz?
Ülkemizde telekomünikasyon 
sektörü ve internet bize sunduğu 
geniş olanakların yanında güvenlik 
risklerini de beraberinde getiriyor. 
Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelen internet hayatımızda 
olduğu sürece, siber güvenlik 
konusu sürekli gündemde olacaktır. 
Hayatın bir izdüşümü olarak 
değerlendirdiğimiz internette de 
kötü niyetli kişiler ve kurumlar 
varlığını sürdürecektir. Siber 
güvenlik, kurumların sorumlulukları 
ile kesişen çok boyutlu ve stratejik 
olarak düşünülmesi gereken bir 
konudur. Bu konuda birçok aktör 

artırılarak ulusal siber güvenlik 
ekosisteminin oluşturulmasına 
katkı sağlamak, yerli ve milli siber 
güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine 
ve bu çözümlerin kamuda 
kullanılmasının yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak olarak 
sıralayabiliriz. Ek olarak, siber 
güvenlik konusunda İçişleri 
Bakanlığımıza bağlı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı bünyesinde 
oluşturulan Siber Operasyon 
Merkezi de geçtiğimiz sene hizmete 
girdi. Siber suçlarla mücadelede 
atılan bu adımlar, ülkemizin ve 
şirketlerimizin güvenliğini artıran 
önemli çabalardır.

İnternetin hayatımıza girişinden 
bugüne geçen süre, insanlık tarihi 
için son derece kısa bir zaman 
dilimi. Ancak varlığı ve etkisi, 
inanılmaz bir hızla büyüyor, gelişiyor. 
Kuralları ve uygulamaları aynı hızla 
oluşuyor ve kullanıcıları, hakları 
korumayı hedefliyor. Elbette zaman 
ve uygulama biçimleri, tüm kural ve 
yasalarda olduğu gibi sürdürülebilir 
gelecek çerçevesinde oluşturulacak 
ve sürekli gelişecektir.

Telekomünikasyon 
sektörü özelindeki 
şirketler, müşterilerine 
internet ve konuşma 
hizmeti sağlayarak 
daha fazla ve geniş bir 
yelpazede hizmet veren 
bir konuma gelecek
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çalışan mutluluğunu ve
performansını artırıyor

Turkcell 
Genel Müdürü 
Murat Erkan

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra profesyonel iş hayatına 1997 
yılında Dun&Bradstreet - Türkiye 
Ofisi’nde başlayan Serhat Demir, 
2003-2007 yılları arasında da 
Yıldız Holding Hukuk Müşavirliği 
bünyesinde görev aldı. Daha 
sonra da Çalık Holding’in Hukuk 
Müşavirliği görevini üstlendi 

ve 2009-2015 yılları arasında 
Çalık Holding Hukuk İşleri 
Direktörü ve eş-zamanlı olarak 
da Holding, telekom ve finans 
alanında faaliyet gösteren grup 
şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak bulundu. Mayıs 
2015 itibarıyla da Hukuk ve 
Regülasyondan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak Turkcell’e 

katılan Demir, bu görevlerine ek 
olarak da Mart 2020’den bu yana 
Turkcell İnsan Kaynaklarından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Serhat Demir yeni 
dönemdeki iş gücünü, dönüşen 
çalışma modellerini ve İK 
süreçlerinde teknolojinin kullanım 
alanlarını anlattı...

“Turkcell’de çalışma arkadaşlarımız, kendilerine özel kişiselleştirilmiş 
dijital süreçleri, dijital uygulamalarımız sayesinde en iyi şekilde 
deneyimleyebiliyor.” diyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat 
Demir, bu süreçleri belirli noktalarda yapay zekâ ve RPA teknolojileri ile 
de desteklediklerini belirtiyor. 

Deneyimin dijitalleşmesi
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Turkcell olarak biz; “Deneyimin 
Dijitalleşmesini” ve bunun 
da hem çalışan mutluluğuna 
hem de iş performansına olan 
katkısını oldukça önemsiyoruz. 
Örneğin, platform ortamları ile 
ihtiyaca uygun servis verebilmek, 
çalışanın kendi profilini kendi 
tanımlayabilmesine imkân 
sağlayabilmek, bunun üzerinden 
çalışana ve ihtiyacına özel öneriler 
getirebilmek çok önemli.
Aynı şekilde işin ihtiyacına uygun 
yetenekleri, iş ile zamanında 
buluşturabilmek, performansı 
en üst noktada tutabilmek, ekibi 
çok iyi tanıyıp yönlendirebilmek 
dijitalleşme ile çok daha etkili 
şekilde yönetilebiliyor. Turkcell’de 
çalışma arkadaşlarımız, iş 
başvurusundan itibaren kendilerine 

Dijital dönüşümün çok 
hızlı bir şekilde arttığı bu 
dönemde süreçlerinizi nasıl 
değiştirip geliştirdiniz? 
Yeni nesil teknolojileri iş 
süreçlerinizde nerelerde ve 
nasıl kullanıyorsunuz? 
Bir senesini doldurduğumuz 
pandemi dönemi ile birlikte, 
şirketler artık yeni çalışma 
modellerine geçmeye başladılar. 
Özellikle uzaktan çalışma 
modeli şirketler için birincil 
öncelik haline geldi. Turkcell 
olarak 2016 yılından bu yana 
çalışanlarımıza haftanın bir günü 
mobil çalışma imkânı sunuyoruz. 
Bu noktada, uzaktan çalışmada 
dijitalleşen şirketlerin bir adım 
önde sürece başlamış olduğunu 
da vurgulamak gerekir. Biz de 
Turkcell olarak, uzun yıllardır 
başladığımız İnsan Kaynakları 
süreçlerinde dijitalleşme 
yolculuğumuzda aslında ne 
kadar doğru adımlar attığımızı bu 
dönem daha net olarak görüyoruz. 
Dijitalleşme sürecimiz elbette 
devam ediyor. İnsan Kaynakları 
ekiplerimiz ile Bilgi Teknolojileri 
departmanlarımızın bir arada 
ve etkili çalışmaları sonucunda 
altyapının dijitalleşmesine ve 
teknolojimizin değişimine devam 
ediyoruz.

özel kişiselleştirilmiş dijital 
süreçleri, dijital uygulamalarımız 
sayesinde en iyi şekilde 
deneyimleyebiliyor. Ayrıca bu 
süreçleri, ihtiyaç duyduğumuz 
noktalarda yapay zekâ ve RPA 
teknolojileri ile de destekliyoruz.
 
Bugünlerde en çok heyecan 
duyduğumuz projelerimizden birisi 
de çalışanlarımıza “Ofis Cebinde” 
dediğimiz “Turkcell Life” mobil 
uygulamamız. Turkcell Life ile 
tüm İK süreçlerimizi tek bir çatı 
altında toplayıp deneyimi tamamen 
dijitalleştirerek tüm çalışanlarımızın 
gerçek anlamda “Aplikasyon 
Deneyimi” yaşayacağı, yapay zekâ 
ve makine öğrenmesi destekli yeni 
nesil mobil uygulamamızı hayata 
geçirdik. Çalışanlarımız uygulama 

Turkcell olarak 
“Deneyimin 
Dijitalleşmesini” 
ve bunun da hem 
çalışan mutluluğuna 
hem de iş 
performansına olan 
katkısını oldukça 
önemsiyoruz
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Uzaktan çalışma modelinde 
iletişimin önemi kurumlar için 
birincil öncelik haline geldi. Biz de 
hemen düşünmeye başladık ve 
çalışanlarımız ile yöneticilerimiz 
için Turkcell Life’a canlı yayın 
özelliği getirdik. Canlı yayın 
özelliğimiz ile yöneticilerimiz tek 
tuş ile çalışanlara telefonlarından 
canlı yayın yapabiliyor, onların 
sordukları soruları yanıtlayabiliyor 
ayrıca emojilerle desteklediğimiz 
ara yüzümüz sayesinde 
çalışanlarımızın tepkilerini anında 
görebiliyorlar.
Turkcell olarak ‘Esnek Çalışma 
Modeli’mizde çalışanlarımıza 
zorunlu durumlarda 
kullanabilmeleri için ofislerimizi 
de kısıtlı olarak hizmete açtık. 
Bu süreci de Turkcell Life 

üzerinden kendi profillerini 
oluşturabiliyor ve bu profil bilgileri 
sayesinde onlara kendilerine özel 
proje ve iş fırsatlarını sunabiliyoruz. 
Büyük veriden yola çıkarak biz de 
Turkcell olarak ihtiyacımız olan 
özel yetenekleri daha yakından 
tanıyıp gerekli durumlarda rol 
ve sorumluluklarından bağımsız 
farklı işlerde konumlandırabilmeyi 
de hedefliyoruz. Bu özelliğin 
organizasyonumuzun çevikliğini 
daha da artıracağına inanıyoruz.
 
Turkcell Life’ta kişiselleştirilmiş 
özelliklerimizden biri de “Benim 
Yerim”. “Benim Yerim” sayesinde 
çalışanlarımız kendilerine ait tüm 
bilgileri, görevleri toplu halde 
görebiliyor ve aksiyon alabiliyor. 
Örneğin, üzerinde bekleyen bir işi 
onaylayabiliyor, yemek kartında 
ne kadar bakiyesi var görebiliyor. 
İsterse de çalışma arkadaşlarına 
“Benim Yerim” alanında bulunan 
geri bildirim aracımız “ReFlex” 
ile geri bildirim verebiliyor veya 
kendisine verilen ReFlex’leri 
takip edebiliyor. “Benim Yerim” 
alanında yöneticilerimize de özel 
modüller geliştirdik. Yöneticilerimiz 
“Ekibimin Takvimi” modülünden 
çalışanlarının iş takvimlerini toplu 
olarak görerek iş planını ona göre 
hazırlayabiliyorlar.

ile dijitalleştirerek uygulama 
üzerinden masa, otopark, yemek 
ve özel alanları (spor salonu, 
kuaför vb.) rezervasyon yaparak 
kullanmalarını sağladık.
Ofis cebinde dediğimiz 
Turkcell Life uygulamamızda 
çalışanlarımız ayrıca “Seyahat 
Talepleri”ni oluşturabilir, izin 
girişi yapabilir, vekalet verebilir 
ve hatta o gün doğum günü olan 
çalışanlarımızı görüp doğum 
günlerini kutlayabilirler. Turkcell 
Life’a entegre ettiğimiz yüz tanıma 
sistemi ile telefonlarından bu 
sistemi kullanarak ofislere kart 
kullanmadan giriş yapabilirler. 
Yine yöneticilerimiz için 
sunduğumuz “Turkcell Life Anlık 
Ödüllendirme” modülü sayesinde 
üstün efor sergilemiş veya 

Turkcell Life’ta 
kişiselleştirilmiş 
özelliklerimizden 
“Benim Yerim” 
sayesinde 
çalışanlarımız 
kendilerine ait tüm 
bilgileri, görevleri toplu 
halde görebiliyor ve 
aksiyon alabiliyor
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ve sabit elektronik haberleşme 
hizmetleri sunmanın çok ötesinde 
dünyanın 200 ülkesinde üstün 
dijital hizmetler sunan, çağrı 
merkezinden enerji sektörüne, 
ödeme sistemlerinden tüketici 
finansmanına kadar geniş bir 
yelpazede faaliyetleri olan bir 
topluluk. Turkcell ayrıca ülkemizin, 
hisseleri hem Türkiye’de hem de 
yurt dışında işlem gören tek şirketi 
ve bu yönüyle Türkiye’nin iletişim 
ve teknoloji alanındaki bayrak 
taşıyıcısı. Bu büyük sorumluluğun 
getirdiği yükün bilinciyle hareket 
etmek, çalışmalarımızın odağına 
insana faydayı ve eşsiz müşteri 
deneyimini koymak bizi Turkcell’li 
yapan en önemli unsurlar. Bu 
açıdan bakıldığında aday seçme 
ve yerleştirme süreçlerini son 
derece hassas bir şekilde 
yönetmeye gayret ediyoruz. 
Kullandığımız teknolojiler sadece 
şirketimiz için değil ülkemiz için 
de önemli katkılar sağlıyor. Bu 
anlamda bizimle çalışmak isteyen 
potansiyel Turkcell’lileri işe alım 
süreçlerimizi onlara “mükemmel 
aday deneyimi” yaşatmak üzerine 
kurguluyoruz.
 
İşe alım sürecimizin ilk etabında, 
görüşmeye davet ettiğimiz 
adaylarımıza görüşme öncesinde 
online kişilik envanteri uyguluyor, 
ardından envanter değerlendirme 
sonuçlarını e-posta yolu ile 
adayımızla paylaşıyoruz. Bu 
uygulamamız ile adaylarımıza 
kendi güçlü ve gelişim alanlarını 
objektif olarak görme fırsatını 
vererek, kişisel farkındalıklarını 
arttırmalarına katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Dileyen adaylarımız 
kişilik envanteri üzerinden işe 
alım uzmanlarımızdan koçluk da 
alabiliyor. Turkcell’deki pozisyonlara 
başvuran ve ilk görüşme için davet 
edilen adaylarımızı, mülakat öncesi 
“Turkcell Akademi” tarafından 

başarılı çalışmalara imza atmış 
çalışanlara, yöneticilerimiz anlık 
olarak ödül gönderebilmekte ve 
çalışanlarımızın motivasyonlarını 
her daim üst seviyede tutmayı 
amaçlamaktadır.
 
Turkcell Life’ta ofis hayatı 
dışında müşterilerimiz için de 
geliştirdiğimiz “Önce Müşterim” 
modülümüz bulunuyor. 
“Önce Müşterim” modülü ile 
çalışanlarımız çevrelerinde 
duydukları müşteri talep ve 
problemlerini anlık olarak “Turkcell 
Life Önce Müşterim” ekranına 
girerek Turkcell müşterilerinin 
memnuniyetine katkıda 
bulunuyorlar.
 
Turkcell olarak 27 yıldır insanları 
hem birbirine hem de hayata 
bağlıyoruz. Turkcell Grubu 
bugün sadece Türkiye, Kuzey 
Kıbrıs, Belarus ve Ukrayna’da 
yüz milyonu aşkın kişiye mobil 

özel olarak hazırlanan “mülakata 
hazırlık” videolarıyla destekliyoruz. 
Çevrimiçi olarak sunduğumuz bu 
hizmet ile adaylarımızın mülakat 
stresini minimuma indirerek daha 
verimli bir görüşme yapmalarını 
istiyoruz. Mükemmel bir aday 
deneyimi için adaya özel hazırlanan 
portalımızda; pozisyon detayları, 
görüşmeye katılacak kişiler, öz 
geçmişleri ve işe alım süreç haritası 
gibi bilgiler veriyoruz. Mülakat 
sonrasında ise adaylarımızı dijital 
ürünlerimizden fizy, Lifebox ve 
TV+’tan oluşan hediyelerimizle 
uğurluyoruz. İşe alım sürecimizi 
daha da iyi noktalara taşıyabilmek 
için görüşmemiz sonrası 
adaylarımızdan yaşadıkları deneyimi 
değerlendirmelerini istiyoruz.

Türkiye’nin lider dijital operatörü 
olarak hem işe alım süreçlerimizi 
hem de bunu takiben çalışan 
deneyimini maksimum seviyede 
dijitalleştirmiş durumdayız. İşe 
alım sürecimizde daha önce 
manuel olarak çalıştığımız ve 
kâğıt üzerinden yaptığımız 
tüm işlemleri “Turkcell Kariyer 
Platformu”nu hayata geçirerek 
dijital ortama taşımış olduk. 
 
GNYTNK gibi toplu işe alım 
programlarımızda başvuruları BiP 
uygulaması içindeki kanalımız 
üzerinden chatbot yardımıyla 
alabiliyoruz. Bununla birlikte işe 
alım uzmanlarımız aday işlemlerini 
yine sistem üzerinde tamamlayıp 
yöneticilerimiz de mülakat 
notlarını ve aday süreçlerini 
dashboard üzerinden kolayca takip 
edebiliyorlar. Gelecek teknolojileri 
ve dijital dönüşümü oldukça iyi 
okuyabildiğimiz için ihtiyacımızı 
önceden tahmin edip proaktif bir 
yaklaşımla istihdam süreçlerimizi 
de yönetebiliyoruz. Turkcell olarak 
odaklı işe alım programlarımız ön 
plana çıkıyor. Özellikle teknolojik 
uzmanlıklar alanındaki yetenek 
rekabeti oldukça yoğun. Bunun 

Turkcell Life’ta 
ofis hayatı dışında 
müşterilerimiz için de 
geliştirdiğimiz “Önce 
Müşterim” modülümüz 
bulunuyor. “Önce 
Müşterim” modülü 
ile çalışanlarımız 
çevrelerinde duydukları 
müşteri talep ve 
problemlerini anlık 
olarak “Turkcell Life 
Önce Müşterim” 
ekranına girerek 
Turkcell müşterilerinin 
memnuniyetine katkıda 
bulunuyorlar
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tüm sorularını yapay zekâ destekli 
dijital asistana sorarak cevap 
bulabiliyorlar.
 
GNÇYTNK programımızın bu 
sene altıncı yılında sadece bir ay 
içinde 66 binin üzerinde başvuru 
aldık. Bu programımızın yanında, 
dünyanın en geniş katılımlı dijital 
ofis/çalışma deneyimi olan 
“Sınırsız Yetenek” programımızla 
10 bin 10 üniversite öğrencisi 
ve yeni mezun gence Turkcell’de 
seçtikleri bölümlerde deneyim 
kazanma imkânı sunduk. Burada 
da programın başvuru sürecinden 
aday değerlendirme ve seçim 
aşamasına kadar olan tüm 
süreçler Turkcell’in teknolojik 
altyapısı sayesinde yapay zekâ 
robotları ile değerlendiriliyor.
 
Ayrıca operasyonel yükümüzü 
azaltmak için seçme ve 
yerleştirme süreçlerimizde 
kullandığımız envanter raporlarını 
robotlarımız aracılığıyla 
sistemlerimize entegrasyonlarını 
sağladık. Yine robotlarımız işe alım 
portallerimiz üzerinden arama 
yaparak pozisyona en uygun 
adaylara ulaşabiliyor. 
 
Turkcell’de pandemi 
süreci ve sonrasında iş 
gücü yatırımlarında ne tür 
değişimlere tanık olacağız?
2020 yılında pandemiyle 
birlikte tüm dünyada devrimsel 
dönüşümler yaşandı. Turizm, 
lojistik, yeme-içme, spor gibi 
pek çok sektörde iş olanakları 
azalırken sağlık, dijital servisler, 
e-ticaret gibi sektörlerde yeni 
istihdam fırsatları doğdu. Telekom 
sektörü özelinde baktığımızda 
ise artan ve çeşitlenen iletişim 
ihtiyaçlarıyla birlikte dijital 
servislere olan ilgi nedeniyle 
yeni istihdam alanları açıldığını 
gördük. Turkcell ekosisteminde 

için kendi eğitim programlarımıza 
da yatırım yaptık: CyberCamp’te 
Siber Güvenlik Uzmanları, 
DataCamp’te Veri Bilimcileri, 
AppCamp’te ise Mobil Uygulama 
Geliştiricileri yetiştiriyoruz. Bu 
teknoloji kampları aynı zamanda 
potansiyel Turkcell profesyonelleri 
ile adayların tanışması için de bir 
fırsat oluyor. Bu kamplara katılan 
ve ardından da Turkcell’li olan pek 
çok çalışma arkadaşımız var.
 
Son beş yıldır 1000’i aşkın 
yeni mezun genci istihdam 
ettiğimiz Türkiye’nin en kapsamlı 
genç istihdam programı olan 
“GNÇYTNK” işe alım sürecimizde, 
video mülakat aşamasında her 
yıl yaklaşık 3 bin adayımızın 
duygu-durum değerlendirmesi 
yapay zekâ aracılığı ile yapılıyor. 
Gerçekleştirdiğimiz birebir 
mülakatlardaki sonuçlarla yapay 
zekâ analiz sonuçlarının uyuşması, 
değerlendirme sürecimizin 
başarısının göstergelerinden 
biri oldu. Ayrıca yapay zekâyı 
“İK Seninle” isimli dijital asistan 
uygulamamızda da kullanmaya 
başladık. Çalışma arkadaşlarımız 

gerek mevcut çalışma sisteminde 
gerek işe alım süreçlerinde 
pandemi nedeniyle herhangi bir 
duraksama yaşanmadı. Turkcell 
İnsan Kaynakları olarak stratejik 
planlamamızda yer alan işe 
alım programına uygun şekilde 
istihdam sağlamaya devam ettik 
ve önümüzdeki dönemde de iş 
hacimlerinde artış öngörüyoruz. 
Turkcell olarak, stratejik 
odaklarımızdan birisi dijital ürün 
ve servislerde küresel rekabetin 
bir parçası olmak. Bu kapsamda, 
artan iş hacmimizle birlikte, 
özellikle teknoloji alanıyla ilgili 
eğitimi, deneyimi ve yetkinlikleri 
olan profesyoneller odağımızda 
olmaya devam ediyor.
 
Yeni normalle birlikte 
şirketler çalışanlarına da 
daha esnek çalışma şekilleri 
ve bu duruma uygun faydalar 
sunmak için çalışmalara 
başladı. Siz de Turkcell 
olarak bu konuda öncüsünüz 
ve yeni bir çalışma sistemi 
açıkladınız, detaylarını 
öğrenebilir miyiz? 
Çalışma hayatımız her anlamda 
esnek bir yapıya doğru 
evriliyor. Mobil çalışmayı hiç 
deneyimlememiş şirketler 
bile artık pandeminin de 
etkisiyle mobil çalışmaya 
adapte oldu. Beş gün ofise 
gitme, esnek olmayan mesai 
saatleri ile çalışma modelleri 
belli istisnalar dışında büyük 
ölçüde hayatımızdan çıkacak. 
Şirketlerin esnek çalışma modeli 
sunup sunmaması iş ve özel 
hayat dengesini kurmak isteyen 
çalışanların ve yeni jenerasyonun 
iş başvurusu yaparken göz 
önünde bulunduracağı önemli 
bir kriter olacak. Türkiye’de 
mobil çalışmanın öncüsü olarak, 
“Sen Varsan Her Yer Turkcell” 
dedik ve lokasyon bağımsız 

Şirketlerin esnek 
çalışma modeli 
sunup sunmaması 
iş ve özel hayat 
dengesini 
kurmak isteyen 
çalışanların ve yeni 
jenerasyonun iş 
başvurusu yaparken 
göz önünde 
bulunduracağı 
önemli bir kriter 
olacak
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Kadınların iş hayatında 
istihdamı noktasında 
Türkiye’deki gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Turkcell’de kadın istihdamı 
ve kadınların iş gücüne 
katılımı noktasında 
neler yapılıyor? Kadın 
mühendislerin iş hayatına 
katılması noktasında bir 
projeniz var. Şu anda proje 
hangi aşamada ve orta 
vadede ne hedefleniyor? 
Yüzde 55’i kadın çalışanlardan 
oluşan 25 bin 500 kişilik Turkcell 
ailesi olarak, kadın çalışanlara 
istihdam imkânı sağlamak için 
yıllardır pek çok örnek uygulamaya 
imza atıyor ve iş hayatında 
kadınlar için eşit fırsat sağlıyoruz. 
Bu kapsamda çalışanlara esnek 
çalışma modeli ve özel yan 
haklar sunuluyor. Turkcell’in 
“Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” 
kadınları yazılım konusunda 
eğitmeyi, teknoloji alanında 
kadının istihdamını artırmayı ve 
kadınların bu alanda kapasitelerini 
geliştirmeyi amaçlıyor. 2018 
yılından bugüne kadar Turkcell 
yaklaşık 150 kadını test uzmanı 
olarak istihdam etti.
 
2020 yılında Türkiye’de teknoloji 
geliştirme alanında fırsat eşitliğini 
desteklemek için kadın çalışan 
sayımızı artırmayı hedeflediğimiz, 
‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar 
Eşit’ söylemi ile yola çıktığımız 
‘Teknoloji Kampı’mız tamamlandı. 
Burada test ve mülakat süreçlerini 
başarı ile tamamlayan 101 kadın 
adayımız altı haftalık online Kadın 
Teknoloji Kampı’nı tamamladılar. 
Kampımızda başarılı olan 
arkadaşlarımıza istihdam imkânı 
sağlıyoruz. Bu program sayesinde 
ilerleyen dönemlerde de bu 
tür çalışmalara devam ederek 
kadın çalışan sayımızı arttırmayı 
hedefliyoruz.

esnek çalışmayı sınırların 
ötesine taşıdık. Çalışanlarımız 
ile birlikte geliştirdiğimiz (Dijital 
Ofis Deneyimi komiteleriyle, 
çalışan anketleriyle, odak grup 
çalışmalarıyla) ‘Esnek Çalışma 
Modeli’nde çalışanlarımız 
istedikleri kadar uzaktan, 
istedikleri kadar da ofisten 
çalışabiliyorlar. İşinin gereklilikleri 
lokasyon bağımsız üretmeye 
uygun olan Turkcell çalışanları, 
ister uzaktan çalışabiliyor, 
isterlerse Turkcell ofislerini 
tercih edebiliyorlar. Sınırları 
kaldıran ‘Esnek Çalışma Modeli’ 
ile çalışanlar istedikleri zaman 
yurt içinden veya yurt dışından 
da çalışma hayatlarına devam 
edebiliyor. Bunların yanı sıra, 
Turkcell çalışanları olarak 
‘Esnek Çalışma Saatleri’ ile 
günümüzü planlayabiliyor ve 
mesai başlangıcını 10:00’a, 
mesai bitimini 19:00’a kadar 
esnetebiliyoruz. Ayrıca, Toplantısız 
Saatler uygulamamız ile iş-
özel yaşam dengesini kurup 
odaklanma gereken işlerimize 
yoğunlaşabiliyoruz.

Bu projenin ikinci fazı olarak da 
kariyerine farklı sebeplerle ara 
vermiş (doğum, taşınma vb.) 
kadınların tekrar iş hayatına 
kazandırılması ile ilgili aksiyon 
planımızı 8 Mart’ta Dünya Kadınlar 
Günü’nde lansmanını yaparak 
paylaştık.
 
Son olarak da 2021`in 
önümüzdeki dönemi için 
planlarınızdan bahseder 
misiniz?
Dijital Operatör vizyonumuz 
doğrultusunda, gelişen dijital 
servislerimizdeki büyümeye 
paralel olarak; yeni teknolojileri 
takip eden, rutin süreçlerden 
uzak, üretken, proaktif ve 
inovatif yetenekleri şirketimize 
kazandırma hedefi doğrultusunda 
işe alımlarımızı gerçekleştireceğiz. 
Türkiye’nin AR-GE ve inovasyon 
merkezi olan Turkcell’de 
dijital servisler ve çözümler, 
dijital kanallar, CRM, network 
teknolojileri geliştirmeleri, finansal 
teknolojiler ve hastane bilgi 
yönetim sistemleri alanlarında 
2020 yılında toplam 7 bin 892 
kişiyi bulan istihdamlarımız 2021 
yılında da hız kesmeden devam 
ediyor.
 
Baş döndürücü bir değişim ve 
dönüşüm süreci yaşadığımız 
bu dönemde, küresel çapta 
faaliyet gösteren şirketler 
online platformlara geçti ve 
bu kapsamda özellikle dijital 
pazarlama, search engine 
optimization (arama motoru 
optimizasyon) uzmanı, web 
analytics, ürün yöneticisi, kategori 
yöneticisi gibi e-ticaret ile ilgili 
pozisyonlar daha da önem 
kazanacak. Turkcell olarak bu 
pozisyonlardaki işe alımlarımızı 
2021 yılında fazlalaştırmayı 
hedefliyoruz.

Yüzde 55’i kadın 
çalışanlardan 
oluşan 25 bin 500 
kişilik Turkcell 
ailesi olarak, kadın 
çalışanlara istihdam 
imkânı sağlamak 
için yıllardır pek çok 
örnek uygulamaya 
imza atıyor ve iş 
hayatında kadınlar 
için eşit fırsat 
sağlıyoruz
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devam etti. 1983 yılında 
akademik hayattan ayrılıp Biruni 
Laboratuvarları’nın kuruluşunu 
gerçekleştirdik. 1989 yılında 
ise gıda ve çevre alanlarında 
hizmet veren laboratuvarımıza, 
2002 yılında Centro ve 2018 
yılında da Biruni Genetik Tanı 
Merkezimizi ekledik. Grubumuz 
test ve analiz hizmetleri 

Ömer Bey, öncelikle sizi 
ve Biruni Laboratuvarlar 
Grubu’nu tanımak isteriz...
Biyokimya ve Endokrinoloji 
alanında 8 yıl üniversitede 
eğitim verdim. 1975 yılında 
Cerrahpaşa Biyokimya anabilim 
dalında başlayan bu süreç, 
1976-77 de ABD Colorado 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

alanında kapsamlı bir hizmet 
spektrumuna sahip olmakla 
birlikte, ülkemizde alanında ilk 
Kalite Sistem ve Akreditasyon 
belgelerine sahip bir yapıdır. 
Ek olarak, pandemi sürecinde 
maske analizlerinde ilk akredite 
olan kuruluş olduk. Yurt dışına 
gıda ve çevre alanında hizmet 
ihracatı da yapıyoruz.

Sağlık hizmeti veren bir kuruluş olarak herhangi bir aksamaya geçit 
vermediklerini söyleyen Biruni Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Ömer Güzel, “Turkcell ekibinden aldığımız 7/24 teknik destek ve 
problemlerimizin hemen çözülüyor olması, faaliyetlerimizi aksatmadan 
yürütebilmemizi sağlıyor.” dedi.

faaliyetlerimizi 
aksatmadan
yerine getiriyoruz

teknolojileri ile
Turkcell
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Biruni Laboratuvarlar Grubu, 
her konudaki öncü rolünü 
dijital dönüşümde de gösterdi. 
Laboratuvar bilgi sistemimiz, 
muhasebe, doküman yönetim 
sistemi ve tüm yazılımlarımız 
entegre bir şekilde çalışıyor. 
Birbirlerinden veri paylaşarak 
sonuçlar üretiyorlar.
 
Güncel olarak yazılım firmaları 
ile yapay zeka konusunda ortak 
projeler yürütüyoruz. Pandemi 
döneminde de daha hızlı ve esnek 
bir yönetim yapısına ulaşmak için 
destek yazılımları inceledik ve 
uygulamaya aldık.
 
Bildiğimiz gibi güçlü 
internet altyapısı, 
kurumların verimliliğini 
artıran başlıca teknik 

Özellikle pandemi süreciyle 
birlikte, dijitalleşme 
hayatımızın her alanında 
çok hızlı bir şekilde 
konumlandı. Dijital 
dönüşüm yolculuğunda 
sizin stratejiniz ne oldu?
Biruni Laboratuvarlar Grubu’nun 
dijitalleşme süreci 1985 yılında 
başladı. İlk olarak IBM PC cihazı ile 
yola çıktık. Logo yazılım firmasının 
ilk müşteirlerinden birisiyiz. 90’lı 
yılların başında şube sayımız 
artmaya başlayınca PC’lerle bu işi 
sürdürmenin zorluğu ortaya çıktı. 
Digital VAX çözümü ile ilk VPN 
sistemimizi kurduk. Bu yapı da 
bizi 2000’li yılların başına kadar 
taşıdı. 2002 yılında web tabanlı 
sisteme geçtik. O yıllarda bulut 
terimi henüz telaffuz edilmiyordu. 
Türkiye’de bulutu kullanan ilk 
5 firma arasındayız. O tarihte 
büyük cesaret isteyen bir adımdı. 
Sistemimiz web tabanlı olduğu 
için ülkenin her köşesindeki sağlık 
kurumları ile gerçek zamanlı 
iletişim içinde olmanın avantajını 
yaşadık.

unsurlardan birisi. 
Bu noktada, altyapı 
güçlendirme için 
çalışmalarınız oldu mu?
Bulut sisteminde çalışmalarımızı 
sürdürmekle birlikte, güçlü ve 
kesintisiz bir internet altyapısına 
da sahip olmamız gerekir. 
İstanbul’daki şube sayımızın, 
Türkiye genelinde hizmet 
verdiğimiz sağlık kuruluşlarının 
sayısının artması ve cihaz 
parkurumuzun sürekli gelişmesi 
nedeniyle internet altyapımızı 
sürekli güçlendirmemiz gerekiyor.
 
Turkcell ile olan iş birliğimiz 
sonucunda ise internet ile ilgili 
yaşadığımız sorunlar minimum 
düzeye indi. Şu an için hizmet 
noktalarımızın yarısında metro 
ethernet veya radyolink üzerinden 
bağlantı sağlıyor, 4.5G ile de 

Biruni Laboratuvarlar 
Grubu, her konudaki 
öncü rolünü dijital 
dönüşümde de 
gösterdi. Laboratuvar 
bilgi sistemimiz, 
muhasebe, doküman 
yönetim sistemi ve 
tüm yazılımlarımız 
entegre bir 
şekilde çalışıyor. 
Birbirlerinden veri 
paylaşarak sonuçlar 
üretiyorlar
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hizmetinin yanında da DDoS atak 
önleme hizmeti, yedekleme ve 
yük dengeleme hizmetleri ile 
verilerimizi koruyoruz.
 
Turkcell ile çalışmanın 
proje sürecine ve 
faaliyetlerinize katkısını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bizim adımıza tüm süreci takip 
eden bir müşteri temsilcimizin 
olması ve hayatımızı kolaylaştıracak 
ürün ve hizmetleri sunması büyük 
bir kolaylık ve rahatlık sağlıyor. 
Sağlık hizmeti veriyor olmamız 
nedeniyle herhangi bir aksamaya 
tahammülümüz yok. Turkcell 
ekibinden aldığımız 7/24 teknik 
destek ve problemlerimizin hemen 
çözülüyor olması, faaliyetlerimizi 
aksatmadan yürütebilmemizi 
sağlıyor. Turkcell, teknoloji altyapısı 
olarak Türkiye’de 1. sırada.

yedekleme hizmeti alıyoruz. 
Kalan noktalarımızdaki internet 
altyapılarımızın güçlendirilmesi için 
Turkcell ile birlikte çalışmalarımız 
devam ediyor.
 
Artan dijitalleşme ile 
ortaya çıkan verilerin 
barındırılması ve 
güvenliğinin sağlanması 
da kurumlar için hayati 
konular arasında yer alıyor. 
Bu noktada kullandığınız 
çözümler, aldığınız 
hizmetler nelerdir?
Biruni Laboratuvarlar Grubu 
olarak tüm sunucularımız bulutta 
yer alıyor. Günümüzde lokalde 
konumlandırılan sunucuların 
güvenliğini sağlamak zor olmakla 
birlikte maliyeti de çok yüksek. 
Bulutta tutulan tüm verilerimiz 
için Turkcell tarafından aldığımız 
güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, 
çalışanlarımıza veri güvenliği 
noktasında sertifikalı siber 
güvenlik eğitimleri de veriyoruz. 
Tüm şubelerimiz MPLS ağ yapısı 
ile birbirine bağlı. Güvenlik duvarı 

2021 için yeni 
planlarınızdan da 
bahsetmek isteriz. Özellikle 
dijital dönüşüme dair 
strateji ve yatırımlarınızda 
değişimler olacak mı? Yeni 
projeler planlıyor musunuz?
Özellikle pandemi süreciyle birlikte 
bireysel teması azaltacak ve iş 
verimini artıracak her türlü dijital 
değişime ve gelişime açığız. 
Bu kapsamda, sistemler arası 
entegrasyonlarımızı artırdık, 
hastalarımızın temaslarını 
azaltmaları için online 
platformlara yatırımlar yaptık. 
Çağrı merkezimizin kapasitesini 
4 katına çıkardık. Hastalarımızın 
test sonuçlarına ulaşabilecekleri 
platform sayısını da artırdık. 
Gelecek dönemde de bu gibi 
projelerle ürün ve hizmetlerimizi 
geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bulutta tutulan 
tüm verilerimiz için 
Turkcell tarafından 
aldığımız güvenlik 
hizmetlerinin 
yanı sıra,  
çalışanlarımıza 
veri güvenliği 
noktasında 
sertifikalı siber 
güvenlik eğitimleri 
de veriyoruz
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çok çalışmak ve doğru bir ekip!

2011 yılında Koç Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nde eğitimini 
tamamladıktan sonra uluslararası 
kurumsal bir şirkette finans 
departmanında çalışmaya 
başlayan Duygu Akbudak, 
kariyerinin ilk yıllarında, farklı 
departmanlarda deneyim 
kazandı. Önce finans daha sonra 
pazarlama departmanı olmak 
üzere Frito-Lay, Coca-Cola, 
Kimberly Clark gibi şirketlerde 
yaklaşık 7 sene kurumsal 
dünyada çalıştı. 2016 yılında 

kurumsal hayattan ayrılan 
Akbudak’ın Denebunu hikayesi de 
böylelikle başlamış oldu.

Duygu Akbudak ile girişimcilik 
ekosistemi ve elbette Denebunu 
üzerine konuştuğumuz keyifli 
sohbetimize Denebunu’nun 
başarı öyküsü ile başladık. 
Akbudak, ürün deneyimini 
dijitalleştiren Denebunu’nun 
ortaya çıkış hikayesini şöyle 
anlattı: “Denebunu’dan önceki 
firmamda marka yönetimi 

yaptığım sırada tüketicinin ürün 
deneyim sürecinin önemini çok 
yakından inceleme ve bu anlamda 
çalışmalar yapma şansı buldum. 
Denebunu’dan önce Türkiye’de 
numune dağıtımı maalesef 
hala geleneksel metotlarla 
yürütülüyordu. Ürün denetmenin 
asıl amacı olan satışa yönlendirme 
ve deneyenlerin geri bildirimlerini 
almak pek mümkün değildi. 
Ürün deneyim sürecinin dijital 
transformasyona uğramasının 
zamanı geldiğini anladım. 

Girişimcilere, fikirleri hakkında geri bildirime açık olmalarını ifade 
eden Denebunu Kurucu Ortağı ve CEO’su Duygu Akbudak, “Eğer bir 
girişimci, fikrine onu devamlı rüyalarında bile görecek kadar inanıyorsa, 
bir saniye beklemeden fikrini hayata geçirmek için ilk adımları atmalı.” 
tavsiyesinde bulunuyor.

Başarılı girişimlerin ortak noktası
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yakalamak ve yüz milyonlarca 
insanın hayatına dokunabilmek.

Denebunu, çoğunlukla 
hızlı tüketim ve kozmetik 
sektörlerindeki markaların 
ürünlerini, tüketicilere satın 
almadan önce deneme şansı 
sunan, tüketicilerin de ürünlerle 
ilgili görüşlerini hem markalar 
hem de diğer tüketicilerle 
paylaşan bir dijital pazarlama 
platformu. Özel bir algoritma 
ile iş ortağı markalarımızın 
ileri seviye segmentasyon ile 
doğru hedef kitleye ulaşmalarını 
sağlıyoruz. Üyelere satın alma 
eğilimleri olabilecek ürünleri 
denetiyor ve üyelerin denebunu.
com üzerinden paylaştığı ürün 
yorumlarını makine öğrenmesi 

Denebunu, ağındaki 2,5 milyon 
tüketicinin yaş, cinsiyet, alışveriş 
alışkanlıkları gibi çok detaylı 
profil bilgileri ile markaları bir 
araya getiren, özel algoritması 
sayesinde ürün-kullanıcı 
eşleştirmesi yaparak ürünlerin 
potansiyel kullanıcılar tarafından 
denenmesine olanak sağlayan ve 
e-ticaret kanallarına Türkiye’de 
ilk ve tek yorum tedariği yapan 
bir ürün deneyim ve geri bildirim 
platformu. Denebunu ileri 
seviye segmentasyon sağlayan 
algoritması ve veri odaklı iş 
modelleri ile bir pazarlama 
teknolojisi platformu olmanın 
yanı sıra, Türkiye’nin en büyük 
dijital topluluklarından da biri. 
Tüketicinin sesi yaptığımız her işin 
ve ürününün kalbinde yer alıyor.”

Denebunu, yakın zamanda 
yeni bir yatırım daha aldı ve 
günden güne büyüyor. Bu 
başarıyı sürdürmek için ne 
tür girişimleriniz bulunuyor? 
Denebunu ile 2,5 milyonun 
üzerinde üyeden oluşan, sadakati 
çok yüksek güçlü bir tüketici 
ailesi yarattık. İşin doğduğu 
ülkemizde yakaladığımız 
başarımızı, diğer potansiyel ve 
gelişmiş pazarlarda da devam 
ettirmek üzere bu ay içerisinde 
İngiltere’ye açılıyoruz. İlerleyen 
süreçte hayalimiz, İngiltere 
dışında farklı pazarlara da 
açılarak uluslararası bir başarı 

gibi teknolojilerden yararlanarak 
birçok e-ticaret web sitesine 
aktarıp işletmeler arası teknolojik 
çözümler sağlıyoruz.

Türkiye’deki girişim 
ekosistemini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce 
istenilen noktaya ulaşıldı 
mı, ekosistemdeki artılar/
eksiler neler?
Türkiye’deki girişim 
ekosisteminde son 10 senelik 
bir dönemde çok fazla gelişme 
oldu. Özellikle bazı girişimlerin 
global pazarda başarılı ilerlemesi 
sonucu kültürel anlamda da 
heyecan verici bir hal aldı. 
Ekosistem değerli inkübasyon 
sistemleri, melek ağları, melek 
yatırımcılar ve hızlandırma 

Denebunu ile 2,5 
milyonun üzerinde 
üyeden oluşan, 
sadakati çok yüksek 
güçlü bir tüketici 
ailesi yarattık
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Denebunu ile gelecekte 
hayata geçirmeyi 
planladığınız yeni hizmetler 
olacak mı? Platformun 
ihracı konusunda ne tür 
çalışmalarınız olacak?
Şu anda İngiltere pazarına 
açılıyoruz ve ilerleyen süreçte hem 
yurt içi hem yurt dışı pazarlarda 
ağırlıklı olarak Hızlı Tüketim ve 
Kozmetik sektöründe faaliyet 
gösteren 300’ü aşkın markamızın 
arasına telekomünikasyon, 

programları ile özellikle 
girişimcilere çok destek oluyor. 
Son yıllarda kurumsal kariyerini 
bırakıp, kendi işini kurmaya ya da 
bir girişimde çalışmaya yönelen 
çok kişi var.

Türkiye’de çok değerli yatırım 
fonları var, ancak sayımız hala 
yurt dışındaki sayılara göre 
az. Dilerim bu sayı ekosistem 
büyüdükçe artacaktır.

Türkiye’deki Denebunu 
gibi başarılı girişimlerin 
sizce ortak noktası nedir? 
Girişimcilere bu yolculukta 
ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz?
Başarılı girişimlerin ortak 
noktasının kesinlikle çok 
çalışmak ve doğru ekibi güzel 
sinerjileri bir araya getirmek 
olduğunu düşünüyorum. 
Girişimcilere tavsiyem, fikirlerine 
aşık olmamaları, geri bildirime 
açık olmaları kısacası onu hep 
eleştirdikleri ama sonsuz sevdikleri 
bir sevgili, aile gibi görmeleri. Eğer 
bir girişimci fikrine onu devamlı 
rüyalarında bile görecek kadar 
inanıyorsa, bir saniye beklemeden 
fikrini hayata geçirmek için ilk 
adımları atmalı. “Bütçem ya da 
birikimim yok, güvenli alanımı nasıl 
terk ederim” diye düşünmemeleri 
gerek, hiçbir mükemmel fikir 
sadece yatırımla gerçek olmadı, 
ona çok inanan bir ekiple var oldu.

elektronik, otomobil sektöründen 
de markalar kazandırarak müşteri 
portföyümüzü genişletmeyi ve 
onlara farklı iş modelleri sunmayı 
planlıyoruz.

Aynı zamanda geliştirmekte 
olduğumuz mobil uygulama ile 
Türkiye’de ve İngiltere’de kullanıcı 
deneyimini teknolojinin geldiği son 
noktadan olabildiğince yararlanarak 
maksimize edeceğimiz çözümler 
sunuyor olacağız.

Başarılı girişimlerin 
ortak noktasının 
kesinlikle çok çalışmak 
ve doğru ekibi güzel 
sinerjileri bir araya 
getirmek olduğunu 
düşünüyorum
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İşletmeler üzerinde muazzam 
bir baskı oluşturan küresel 
salgın, teknolojiyi pek çok 
kuruluşun ajandasında en üst 
sıraya taşıdı. Şirketler bu süreçte 
çevik ve uyarlanabilir olmanın, 
inovasyonun ve değişimin hızını 
kısa sürede artırabilmenin 
önemine odaklandı. COVID-19 
salgının işletmelere öğrettiği 
en kritik faktör ise piyasadaki 
ani kesintilere her an yanıt 
vermeye hazır olmaktı. Bu da 
dijital dönüşümü bir gecede 
zorunlu hale getirdi. Geçmişte 
teknolojiyi benimsemekte yavaş 
olan çoğu şirket, son aylarda 
ayakta kalabilmek için teknoloji 
yatırımlarını hızlandırdı. Dijital 
değişim, hızla bir norm haline 
geldi ve işletmeler hızla, güvenle 
ve sakinlikle yön değiştirebilen 
akıllı işletmeler olmaya başladı. 
Ekonomi yeniden toparlanmaya 
başlarken teknoloji de hayatın 
genelinde daha büyük bir rol 
oynamaya devam edecek. 

1- Büyük veri, yapay zeka ve 
tahmine dayalı analitik ile 
doğru hamleler
Hiper bağlantılı bir dünyada, artık 
en ufak eylemler bile şirketlere 
büyük miktarda veri sunuyor. 
Birçok işletme büyük veriyi 
yakalamanın ve kullanmanın 
avantajlarını fark etmiş olsa 
da bazıları henüz bundan 
yararlanabilmiş değil. Bu konuda 
en hızlı hareket eden işletmeler 
de sunulan ödülleri rakiplerinden 
daha hızlı bir şekilde elde ediyor. 
Önceden iş operasyonunun bir 
yan etkisi olan veriler, şirketlerin 
artık itici gücü olarak varlığını 
sürdürüyor.
 
İşletmeler kritik kararlar 
almak için verilere daha fazla 
güvenmeye başladıkça bağımsız 
güvence, bu kararları doğru almak 
için giderek daha önemli hale 
geliyor. Bu nedenle ileri görüşlü 
ve veri odaklı kuruluşlar, verinin 
doğruluğundan olduğundan 

emin olmalıdır. İşletmeler 
kendi verilerinin kalitesini ve 
doğruluğunu garanti etmekte 
%100 emin olamıyorsa üçüncü 
taraflardan destek almalıdır.
 
Uzun yıllar daha ilerlemesi 
beklenen veri trendi, tahmine 
dayalı analitiğin kullanımını da 
artıracak. İşletmeler geçmiş ve 
anlık faaliyetler hakkında fikir 
oluşturmak için veri analitiğini 
kullanacak. Veri analitiği, değişimi 
yönlendirmek ve iş avantajını 
gerçekleştirmek için isteğe 
bağlı aşamaları belirlemeye 
yardımcı olacak. Öte yandan, 
sezgisel teknoloji ilerledikçe ve 
daha erişilebilir hale geldikçe, 
önümüzdeki 12 ay boyunca her 
ölçekteki şirket, akıllı analitiği 
yönlendirmek için yapay zekayı 
(AI) benimsemeye başlayacak. Bu 
bağlamda AI, gelecekteki olaylara 
ilişkin değerli tahmine dayalı 
içgörüler bulmak ve bunların 
kilidini açmak için “dağınık” büyük 

dijital dönüşüm artık seçim değil!
Veri miktarı arttıkça
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verileri eleyerek makinelerin 
öğrenmesine izin verecek. 
Bu, işletmelerin stratejilerini 
gelecekteki olası sonuçlara daha 
iyi uyarlamalarına ve pazarda 
avantaj elde etmelerine olanak 
tanıyacak.
 
2- 5G ile teknoloji ve 
mühendisliğin inşası
İleri görüşlü şirketler, önümüzdeki 
dönemde uzak iş gücü 
yeteneklerini geliştirmek için 
5G ağlarını iş stratejilerine dahil 
etmeye çalışacak. Bu bakış 
açısının arkasında ise nesnelerin 
interneti (IoT) stratejisini 
geliştirmek yer alıyor. Şirketler 
kendi ürün veya teklifleriyle 
kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi, 
büyük verileri analiz ederek ve 
daha hızlı uyarlayarak ürünlerini 
pazara daha hızlı sunmayı 
hedefliyor. Giderek artan ağlarla 
da işletmelerin erişilebilir ve 

kullanılabilir verilerdeki büyük 
artıştan yararlanmaları bekleniyor.
 
Dünya genelinde 5G ağlarına 
daha fazla erişim ve kullanım, 
tartışılan tüm temel eğilimleri 
destekleyecek ve hızlandıracak. 
Veri çıkarma ve analizi ise 
işletmeler için günlük yaşamın 
bir parçası haline gelecek. 
Hiper otomasyona yönelik 
bu eğilim de teknoloji ve 
mühendisliğin birleştirilmesini 
her zamankinden daha 
önemli kılacak. İşletmelerin 
bu yeni teknolojilerden 
gerçekten yararlanabilmeleri 
için teknolojilerin doğru bir 
şekilde geliştirilmeleri ve 
benimsenmeleri gerekecek.

3- Siber güvenlik dijital 
dönüşüme dahil edilmeli
Teknoloji ilerledikçe, kuruluşların 
siber risk seviyesi de artıyor. 

Öyle ki veriler dijital dönüşümün 
sadece büyük işletmeler, şirketler 
ve devlet kurumları için değil, 
her büyüklükteki işletme için bir 
öncelik haline geldiğini ortaya 
koyuyor. 5G ile yapay zeka, 
büyük veri ve veri analitiğini 
besleyen veri üretimindeki 
sıçrayışa uzaktan çalışma trendi 
de eklenerek siber tehdit ortamı 
genişlemeye devam ediyor ve 
mobil uç noktalar, tercih edilen 
saldırı vektörü haline geliyor. 
Yeni normal gerçeklerinin 
teşvik ettiği bulut bilişimde 
hizmet olarak yazılım, bulutta 
barındırılan süreçler ve yükü 
artıran depolamayla günden güne 
hızlanıyor. Şirketler bulut yapılarını 
korumaya çalışırken bulut 
güvenliğine ait bütçe tahsisleri 
tek haneli rakamlardan iki haneli 
rakamlara yükseliyor. Yapay 
zekanın savunma uygulamaları 
da giderek artıyor ve bu da hiper 
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otomasyon trendini tetikliyor. 
5G’ye geçiş sürecinde ise şirketler 
istismar edilecek güvenlik 
açıkları, bu güvenlik açıklarını 
düzeltme süresi ve güvenli 5G 
ağları kullanılarak uygulanan 
protokoller gibi durumlarla 
karşı karşıya kalıyor. Buradaki 
potansiyel tehditlere ilişkin 
çok sayıdaki güvenlik uyarısı, 
BT uzmanlarının tek başına 
üstesinden gelemeyeceği kadar 
fazla. 
 
Dönüştürücü teknolojilere 
yapılan yatırımlar şirketleri, 
onların müşterilerini ve diğer 
hayati varlıkları koruyamadığı 
durumda herhangi bir anlam ifade 
etmiyor; çünkü BT ve operasyonel 
teknoloji (OT) entegrasyonu, yeni 
bağlantılar ve veri kaynakları 
potansiyel güvenlik açıklarını da 
beraberinde getiriyor. Burada, 
şirketlerin kendisi ve iş ortaklarını 

kapsayan ekosistemdeki noktaları 
birleştirmesi gerekiyor. Dijital 
dönüşüm söz konusu olduğunda 
ise BT karar vericileri, en önemli 
öncelikler arasına siber güvenliği 
dahil etmekle kalmıyor, aynı 
zamanda en büyük ikinci yatırım 
önceliği olarak konumlandırıyor. 
Siber güvenliğe yapılan yatırımlar, 
kuruluşların kritik iş varlıklarına, 
tehdit ortamlarına ve siber 
yeteneklerinin olgunluğuna 
dayalı olarak siber dayanıklılık 
düzeylerini anlamalarına olanak 
tanıyor. Ek olarak entegre 
gösterge panoları, kuruluşların 
siber dayanıklılık düzeylerini 
izlemelerine olanak tanıyor ve 
operasyonel ve yönetsel kitleler 
için özelleştirilebiliyor. Siber 
güvenlikteki etkili uygulamalar, 
kurumsal dengesizliği gidermekle 
kalmıyor, güvenlik standartlarını, 
politikalarını ve uygulamalarını 
ele alarak, iş birliğini ve bilgi 

paylaşımını artırıyor. Bu da 
ortaklar arasındaki iş birliğini 
artırarak siber güvenliği yüksek 
olan kuruluşun büyük resmini 
sunuyor.
 
Kalite güvencesi, güven ve 
güvenlik, geleceğin teknolojisinin 
başarılı olmak için bağlı olduğu 
üç temel gereksinimdir. Bu 
gereksinimlerin herhangi bir 
dijital dönüşümün merkezinde 
olması ise sistemlerin test 
edilmiş ve garanti edilmiş 
olarak güvenilir bir şekilde 
çalışmasını sağlar. Dijital 
çözümler oluşturma, test etme, 
ölçeklendirme, operasyon 
hızı ve güvenlik becerisini 
birleştirilen kuruluşlar ise bu yeni 
teknolojilerin ortaya çıkardığı 
potansiyelden yararlanırken 
sektördeki mümkün olan en iyi 
konumda yer alacak.
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Enerji verimliliği endüstriyel 
üretim, dağıtım ve lojistik, inşaat 
ve gayrimenkul vb. gibi pek çok 
faaliyet alanındaki şirketler için 
önemlidir. Enerji verimliliğinin 
performansı ise kullanılan 
ekipmanın kalitesine ve aynı 
zamanda bunları muhafaza 
etme becerisine bağlıdır. Bu 
noktada iyi bir çalışma düzeni, 
dijital teknolojiler ve sensörler 
enerji verimliliğine yardımcı olur. 
Bir diğer önemli faktör ise bu 
sektörde ihtisaslaşmış enerji 
hizmetlerinin uygulanması, enerji 
tüketim süreçlerinin analizi ve 
distribütör-tedarikçi-nihai tüketici 
ilişkisidir.Küresel salgın, tüm 
sektörlerde olduğu gibi enerji 

endüstrisinde de dijitalleşmeyi 
ve yeni hizmetlerin yaratılmasını 
teşvik etti. Peki 2021’de enerji 
sektöründe neler görmeyi 
bekleyebiliriz?

Müşteri odaklılık çok önemli 
hale geliyor
Belirgin bir belirsizliğin yaşandığı 
ekonomik bir ortamda müşterileri 
çekmek, elde tutmak ve 
nihayetinde sağlıklı bir iş sağlamak 
için müşteri odaklılık çok 
önemlidir. İnsanlar yaşamlarının 
diğer birçok alanında yüksek 
kaliteli dijital hizmetlere alıştılar 
ve şeffaflık ile esneklik beklentileri 
artık çok daha yüksek seviyelere 
ulaştı. Ev tüketicileri için elektrik 

piyasasının serbestleştirilmesinin 
ardından da müşterilerin enerji 
tedarikçilerini değiştirme 
olasılıkları artıyor, tüm son 
kullanıcıların ihtiyaçları değişiyor. 
Örneğin elektrikli araçların, 
özel güneş panellerinin ve ısı 
pompalarının sayısının artması; 
entegre çözümler, ürünler 
ve hizmetler için bir ihtiyaç 
yaratıyor. Elektrik tedarikçilerinin 
her kararın merkezinde yer 
alan müşteriye odaklanıp, 
iklimlendirme ekipmanlarının 
elden geçirilmesi ve akıllı 
evler gibi ilgili ekipmanların 
kurulmasında teknik destek 
hizmetleri sunarak müşterilerle 
buluşma vakti geldi.

belirleyecek eğilimler
Enerji sektörünü
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Nesnelerin interneti ve akıllı 
şebekeler
Elektrik tedarik ağlarının ve 
akıllı şebekelerin daha verimli 
çalışması, enerji sektörünün 
dönüştürülmesinde kilit bir 
unsurdur. Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ve bu alanda kullanılan 
varlık izleme sensörleri, inceleme 
drone’ları veya uydular çok 
fazla veri üretiyor. Bu verileri 
tüm paydaşlarla paylaşmak 
ve verimlilik sorularına doğru 
yanıtları bulmak için kullanmak, 
ağ oluşturmayı daha dirençli, 
esnek ve sürdürülebilir hale 
getirmek için çok önemli 
olacak. Ayrıca, enerji ve kamu 
hizmetleri sektöründe üretilen 
büyük miktardaki verilerden 
ilgili korelasyonları çıkarmak 
için Veri Analitiği teknolojisinin 
kullanılması, müşteri kullanım 
modellerine ilişkin bilgileri 
de beraberinde getiriyor. Bu 
bilgiler, talep tahmini ve verimli 
enerji yönetimi sağlarken 
sahtekarlığı önlemeye, kayıpları 
azaltmaya, yasal gerekliliklere 
uyumu ve müşteri hizmetlerini 
iyileştirmeye de yardımcı oluyor. 
Aynı zamanda, Blockchain 
teknolojisinin piyasaya sürülmesi, 
enerji arzının ve yenilenebilir 
kaynaklardan üretim tarzının 
izlenebilirliğini sağlayacak. 
Verileri bu şekilde kullanmak, 
kullanıcı memnuniyetini artıracak 
ve şirketlerin verileri paraya 
dönüştürmesine yardımcı olacak.

Akıllı sayaçlar, üreticiler 
ve tüketiciler arasındaki 
dinamikler
Üreticiler, tüketiciler ve ağ 
sağlayıcıları arasındaki etkileşim 
yakınlaşıyor. Son yıllarda 
hem enerji üreticisi hem de 
tüketicisi olan kişilerin sayısı 
artış gösterdi. Her bir tüketici, 
elektrik üreticileri ve tedarikçileri 
ile çalışmak zorunda olan 
potansiyel bir enerji yöneticisidir 

ve sayıları ile etkileri artar. 
Ancak sistemde artan sayıda 
“mikro varlık” varken, üretim 
ve talep hala çok dalgalıyken 
enerji şirketleri girdilerini nasıl 
değerlendirebilirler? 
 
Akıllı sayaçlar tüketiciler, üreticiler 
ve enerji tedarikçileri arasındaki 
boşluğu azaltmaya yardımcı 
oldukları için burada değerlerini 
gösteriyor. Tüketiciler, tüketim 
profillerine genel bir bakış elde 
ediyor ve rutinleri değiştirerek 
veya altyapıyı uyarlayarak 
tasarruf potansiyelini tespit 
edebiliyor. Elektrik üreticileri ve 
tedarikçileri için akıllı sayaçlar, 
kullanıcı davranışı hakkında bilgi 
sağlıyor ve böylece, büyük ölçekli 
talebe yanıt vermenin temelini 
oluşturuyor. Bu dönüşümün 
omurgası, düşünen ve enerjinin 
ne zaman depolanacağı, 
satılacağı, dönüştürüleceği veya 
tüketileceği konusunda pazara 
dayalı öneriler sunan akıllı bir 
şebekedir. Tüm enerji verimliliği 
projelerinin temeli olan akıllı 
ölçüm, şu anda akıllı sayaçların 
takılmasına yönelik zorunlu 
Avrupa mevzuatını getirerek bu 
etkiyi artıracak ve enerji verimliliği 
ile sonuçlanacak.
 
Otomatik enerji yönetimi ve 
yapay zeka
Veri Analitiği çözümleri, 
operasyonel performansı ve karar 
vermeyi optimize etmek için 
gereken gerçek zamanlı analizi 
sağlar. Piyasadaki daha kısa 
teslimat süreleri nedeniyle enerji 
yönetimine odaklanma, uzun 
vadeli planlamadan değişime 
neredeyse gerçek zamanlı bir 
yanıt vermeye olanak tanıyor. Bu 
olanak da otomatik teklif verme 
ve teslimat süreçlerinin yanı 
sıra, hem enerji şirketleri hem 
de yoğun enerjili sektörlerde 
çalışan şirketlerin tahminleri 
için büyük hacimli veri ve yapay 

zeka gerektiriyor. Enerji ve 
altyapı hizmetleri sektöründe 
bulut platformlarının artan 
şekilde benimsenmesinin, pazar 
büyümesi üzerinde olumlu 
bir etkisi olması bekleniyor. 
Bununla birlikte pazar, büyük 
veri güvenliği zorluklarının yanı 
sıra, gizlilik sorunları ile karşı 
karşıyadır. Bazı enerji şirketleri 
Veri Analitiği uzmanlığına henüz 
sahip değil ve yeni yazılım 
çözümlerini eski BT mimarilerine 
entegre etmekte zorlanıyorlar. 
Bu faktörleri dengelemek ve 
pazar gereksinimlerine uyum 
sağlamak için enerji şirketlerinin 
yatırım yapması ve BT becerilerini 
artırması gerekiyor.
 
Donanım ve dijital 
teknolojilerin evrimi
Donanım ve dijital teknolojiler 
birlikte gelişmeye başlayacak 
ve her ikisi de verimlilik 
ve dayanıklılık açısından 
gerekli etkiyi sağlamak için 
birbirine ihtiyaç duyacak. 
Donanım teknolojisi, makine 
ve ekipmandaki gelişmeler ve 
bunların nasıl çalıştırılacağı 
gelecekte de aynı derecede 
önemli olacak ancak bir fark 
yaratmak için yeterli olmayacak. 
Daha verimli olmak isteyen enerji 
şirketlerinin de dijital dönüşüm 
tarafına odaklanması gerekecek. 
Elektrik üretimi, dağıtımı 
ve tüketiminde gelecekteki 
iyileştirmeleri desteklemek için 
yüksek performanslı yazılımla veri 
analizine ihtiyaç duyulacak.

Sürekli değişimlere ve teknolojik 
evrime ayak uydurmak için 
enerji şirketlerinin yanı sıra, 
büyük tüketiciler de teknoloji ve 
dijital becerilere odaklanmak 
zorunda kalacak. Büyük ölçekli 
enerji tüketicilerinin nitelikli BT 
uzmanları için yatırım yapmaları, 
bilgi edinmeleri ve rekabete 
katılmaları gerekecek.
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“Sektör, enerji üretimi ve 
temini kadar işlerinde de 
teknolojinin yaşamsallığını 
güçlendirdi”
Süreklilik ve kesintisizlik 
anlamında zaten yaşamsal 
öneme sahip olan enerji sektörü, 
kendi servis ve hizmetlerinde 

en son teknolojiyi en önde 
kullanmasının bir keyfiyet 
olmadığını, bunun bir zorunluluk 
olduğunu geri dönülmez şekilde 
kabullendi. Sektör bu nedenle 
de ana iş alanları olan enerji 
üretimi ve temini kadar işlerinde 
de teknolojinin yaşamsallığını 

güçlendirdi. Buna bir rakamsal 
ölçü ya da değer vermek şu 
an için erken fakat ölçümler ve 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra 
oran, artış, değişim ya da azalışları 
rakamsal söylemek mümkün. 
Bana kalırsa gezegenimiz de yeni 
durumumuzdaki salınım için henüz 
istikrarlı bir denge bulabilmiş ve 
yön tespit edebilmiş değil.
 
Öte yandan, güvenlik ve 
güvenliğin güvenirliği, siber 
ortamlardaki en kritik iş 
risklerinden birisi. Güvenliği 
temin etmede de yeni nesil 
teknolojilerde de en büyük 
yaygın kullanım alanlarının 
başında dijital garantörlük ve 
yüksek güvenlikli güçlü emniyet 
teknolojisi olarak blockchain öne 
çıkıyor.
 
Yeni döneme uyum için tüm yeni 
dijital alanların özellikle müşteri 
hizmetine yönelik kısımlarında, 
siber güvenlik önlemleri ve 
entegrasyon API teknolojilerinin 
öne çıkacağı kanaatindeyim. 
Bulut teknolojilerinin de regülatif 
ve lokal yaklaşımlardan dolayı 
beklenenin altında bir gelişim 
göstereceğini düşünüyorum.

Son birkaç yılda tüm büyük endüstri sektörleri, teknolojiyi giderek 
daha fazla benimsedi. Kağıt işlerinin artık sadece otomatik elektronik 
sistemlerle değiştirilmesiyle ilişkili olmayan teknolojik yeniliklerin bir 
sonraki adımı da enerji ve kamu hizmetleri şirketlerinin iş yapma ve 
müşterileriyle etkileşim kurma yöntemlerini yeniden keşfetmek oldu. 
Enerji 4.0 olarak adlandırılan dijital devrim ise akıllı şebekeler inşa 
eden, yenilenebilir enerjiyi ve dağıtılmış üretimi yöneten bu ilerlemeleri 
kapsıyor. Maliyetlerin düşmesi ve teknolojilerin katlanarak artmasıyla 
birlikte dijitalleşme, Enerji 4.0 şirketlerine yeni iş modelleri, sürdürülebilir 
enerji üretme ve dağıtım stratejileri oluşturma fırsatları sunuyor. Enerji 
sektörünün teknoloji liderleri, yeni nesil teknolojilerin sektöre katkısını, 
blockchain ve IoT teknolojilerinin enerji sektöründeki gelişimini ve 2021 
yılında ön plana çıkması beklenen trendleri değerlendirdi...

Aktek Bilişim Genel Müdürü Dr. Reha Çetin
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Boydak Holding Network ve 
Veri Güvenliği Şefi Ahmet Köylü, 
yeşil enerji teşviklerinin 2021 
yılında da artacağını ve teknolojik 
gelişmeler çerçevesinde 
daha sağlıklı ve ucuz enerji 
tüketileceğini dile getiriyor.

“Yeni endüstriyel protokoller 
ile kendilerine deneme 
ortamı bulan IoT sistemleri, 
kendisine büyük bütçeler 
ayrılmasının önünü açtı” 
Pandemi sonrası yeni nesil 
teknolojilerin sektöre katkısını 
iki ana husus nezdinde 
değerlendirebiliriz. İlk olarak, 
sadece enerji değil de tüm 
sektörler, pandemi sürecinde ve 
sonrasında lokalden takip etmek 
zorunda olduğu iş kontrolleri, 
toplantılar ve/veya yazılımsal 
problemleri, uzaktan çözmek 
zorunda kaldılar. Bu nedenle 
şirketler BT yapılarını zorunlu 
olarak geliştirip hızlı aksiyonlar ile 
uzak erişim, online toplantı ve iş 
takip motorlarını geliştirdiler.
 
Özellikle enerji üretim sektöründe 
bir hayli önem arz eden uzaktan 
izleme ve kontrol sistemleri 
son yıllarda üretim firmalarının 
portföylerine ekledikleri bir 

yenilikti. Bu sistemler pandemi 
döneminde ne kadar önemli 
sistemler olduklarını bir kez 
daha hatırlattılar. Yine sektörde 
son zamanlarda çalışmalarının 
hızlandığı IoT sistemleri, yeni 
endüstriyel protokoller ile 
kendilerine deneme ortamı 
bulup, firmaların bu hususta 
ciddi bütçeler ayırmasının önünü 
açtı. Pandemi öncesi arıza bakım 
sahasında birden fazla ekip 
bulunduran firmalar, pandemi 
ile vardiyalı çalışmaya geçmiş 
insan gücünden yararlanmanın 
yerini IoT sistemlerle doldurdu. 
Üretim bandında arıza yaşanması 
durumunda hanesinden 
çıkamayan arıza ekibi, iletişim 
kanalları aracılığıyla arıza 
yönetimini yapabildi.
 
“Blockchain ile üretilen 
enerji enterkonnekte 
sisteme dahil edilerek daha 
rahat konfigüre ediliyor”
Enerji; üretim, iletim ve dağıtım 
yapısı ile son kullanıcı ile 
buluşan bir sektör. Bu yapıda 
özellikle üreticiye ve tüketiciye 
ciddi maddi yükler yükleniyor. 
Blockchain ile yapının üretilen 
enerjinin enterkonnekte sisteme 
dahil edilmesi ve tarifelerin 

yazılımsal olarak daha rahat 
konfigüre edilebildiği görüldü. 
Ayrıca birbirine zincir yapısı 
ile bağlı olan enerji üretim ve 
tüketim yapısı daha rahat kontrol 
altına alınabiliyor. Olası arıza 
durumunda üretim bandında 
yaşanan problem tüketiciye 
hissettirilmeden otomatik transfer 
yapıları ile arıza temizleme ve/
veya kesintisiz enerji imkanı 
sağlıyor.
 
Blockchain yapısı ile IoT 
hizmetlerinin enerji sektöründe 
vazgeçilmez bir hal alacağı 
aşikârdır. Üreticinin enerji 
üretimini veya arıza takiplerini 
maliyetli yönetmesi direkt 
tüketicinin cebine yansıyor. Bu 
sistemler ile oluşturulan dinamik 
takip yapıları bu maliyetleri 
indirgeyecektir.
 
Ayrıca enerji üretiminde ülkemizin 
de son zamanlarda teşvikler 
ile desteklediği yeşil enerji 
sistemleri (yenilenebilir enerji 
üretimleri) ciddi karbondioksit 
salınımlarını azaltıyor. Yeşil 
enerji teşvikleri 2021 yılında da 
artacak ve teknolojik gelişmeler 
çerçevesinde daha sağlıklı ve 
ucuz enerji tüketilecektir.



NİSAN 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

TEKNOLIFESTYLE

37 

Güney Koreli tasarımcı Foxtail Gihawoo hem ergonomik hem de 
hassas bir fare yapmanın en iyi yolunun kalem tutuş tekniği-
ne güvenmek olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Gihawoo’nun 
joystick gibi görünen ergonomik faresinde sol ve sağ tıklama 
düğmeleri, geleneksel farelerdeki gibi işaret ve orta parmakların 
altında durmuyor. Kavisli yüzeye sahip bu fare, sol tıklama yap-
mak için üst düğmeye, sağ tıklama yapmak için de alt düğmeye 
basılarak birkaç minimal hareketle kullanılıyor. Kaydırma teker-
leği de baş parmağın altında bulunuyor. Bu sayede parmakları 
kıpırdatmadan kaydırma ve tıklama fonksiyonları kullanılabiliyor. 
El becerisini artıran bu tasarım, kauçuk kaplı yüzeyi ile kavrama 
kolaylığı da sağlıyor.

Kablosuz kulaklıklar, kullanım kolaylığı ile sürekli yanımızda bulundurduğu-
muz demirbaşlardan birisi haline geldi. Kullanıcısıyla bütünleşen kulaklıkla-
rın işlevleri de bir o kadar önemli. Kulak üstü kulaklık severlerin tercihi JBL 
Live 650BTNC ise gürültü önleme teknolojisiyle ses kalitesini artırıyor. Ayrıca 
güçlü 40 mm sürücülerle ve her şarkının güzelliğinin ortaya çıkması için 
gelişmiş bas ile donatıldı. Bir Bluetooth cihazından diğerine ya da videodan 
bir aramaya kolayca geçmeyi mümkün kılan JBL Live 650BTNC, Etkin Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 
saat, açıkken de 20 saate kadar çalma süresi sunuyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile de müzik keyfini 2 saate kadar 
uzatmanıza olanak sağlıyor.

Teknoloji dünyasındaki tahminleriyle tanınan Jon Prosser, herhangi 
bir etkinlik duyurmamış olmasına rağmen, Apple’ın bu yıl 24 inç 

iMac serisini renk seçenekleriyle yükselteceğini düşünüyor. Renkli 
iMac’ler, Prosser’a göre 2020 iPad Air’da olduğu gibi siyah, 
beyaz, yeşil, mavi ve roze altın olmak üzere 5 renkte gele-
cek. Renkli cihazlar, iMac G3’lerden çok daha ince olacak ve 
önden bakıldığında çerçeve işlemi ile iPad’e benzeyecek. Yeni 
iMac’ler hem çok daha düzgün çerçevelere sahip hem de 
FaceID modülleri ile sunulacak. Prosser ayrıca, yeni iMac’lerin 
Apple Silicon tarafından desteklenebileceğini ve bunun da 
yeni cihazları yalnızca görsel olarak değil, aynı zamanda bir 
performans yükseltmesi haline getirebileceğini söylüyor.

Joystick şeklindeki ergonomik fare  
kalem tutma şeklinden ilham alıyor

Müzik dinlerken dünya ile bağlantınızı 
kesen kulaklık: JBL Live 650BTNC

5 renk seçeneğine sahip 
yeni 2021 iMac’ler mi geliyor?
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InstruMMents kalem, eski ölçü bandına kıyasla çok 
daha küçük ve güçlü bir alternatifle karşımıza çıkıyor. 
Kullanıcı deneyimini yükselten bu boyutlandırma kalemi, 
manyetik bir silindir ve ışık kullanarak, ölçülen şeylerin 
dış hatlarını yakalayan sensörle birlikte geliyor. Devrim 
niteliğindeki bu tasarım, düz çizgilerden kıvrımlara ve köşe-
lere kadar her şeyi ölçebiliyor. Ürün, tükenmez kalem/kurşun 
kalem/ekran kalemi ekleriyle de ihtiyaca göre kullanılabiliyor. 
InstruMMents’in ölçüm modülüne takılan bu ataşmanlar ile so-
runsuz bir şekilde ölçme, hesaplama ve kalibrasyon yapılabiliyor. 0,1 
mm’ye kadar hassas ölçümler yapabilen kalem, ölçümleri görüntülemek 
hatta kaydetmek için akıllı telefonla da senkronize oluyor.

Güne kahve ile başlayanlardan veya kahve olmadan konsantre olma-
yanlardan mısınız? Eğer öyle iseniz bu tam otomatik kahve makinesi 
tam size göre! Delonghi Magnifica Esam 4000.B kahve makinesi, sa-
hip olduğu farklı programları ile birçok kahve türünü bir arada sunuyor. 
Aynı anda iki fincan kahve hazırlayabilen kahve makinesi ile espresso, 
americano, latte, lungo, macchiato ve cappucino gibi farklı kahveler 
pişirebilirsiniz. Öğütücü özelliği ise kahve çekirdeklerini öğütme derdini 
tamamen ortadan kaldırıyor. Kolay temizleme ve dijital kontrol paneli 

ile kullanımı oldukça pratik olan bu ürün, damlama ve su bitme 
emniyetine de sahip. Bu marifetli makine üstelik kulla-

nım sonrası otomatik kapanarak enerji tasarrufu da 
sağlıyor.

Taşınabilir modemler, günümüzde internet kullanımı için 
gereken kablolu hat bağlantı koşullarını ortadan kaldırıyor 
ve mobil geniş bant bağlantısı üzerinden dilediğiniz yerde 
internet erişimi sunuyor. 4.5G Turbo VINN WiFi MW70VK ise 
yüksek hız deneyimini ister evinizde ister dışarıda yanınız-
da taşıma imkanı sağlıyor. İnternette istediğiniz içeriklere 
ulaşma olanağı veren bu modem ile 32 kişiye kadar interne-
tinizi yakınlarınız ile paylaşabilir; rahatlıkla her yere yanınızda 
götürebilirsiniz. 2150 mAh bataryası ile 8 saate kadar aktif 
çalışma süresine sahip olan bu marifetli cihaz, çıkartılabilir 
bataryası ile sizi asla yarı yolda da bırakmıyor.

Bu boyutlandırma kalemi 
her türlü mesafeyi ölçüyor

En sevilen kahve çeşitlerini 
bir arada sunan 
marifetli kahve makinesi

Yüksek hızda bağlantı keyfini
her ortamda sürdürün
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Hong Kong Şehir Üniversitesi 
(CityU) bünyesinde yer alan ortak 
bir çalışma grubu deriye benzer 
özelliklere sahip bir algılayıcı 
geliştirdi. Temasa duyarlı olarak 
geliştirilen algılayıcının monte 
edildiği robot, dikiş dikmek gibi son 
derece hassas işlemleri bile yüksek 
doğrulukta gerçekleştirebiliyor. 

CityU bünyesinde Biyomedikal 
Mühendislik Fakültesi’nde doçent 
doktor olarak görev yapan Dr Shen 
Yajing, çalışmaların kapsamlı bir 
tanıtımını Science Robotics’te 

“Süper-çözünürlüklü dokunma 
hissine sahip, kendinden güç 
ayrıklaştırmalı yumuşak manyetik 
deri” başlığındaki makalesiyle 
yayımladı.

İnsan derisine öykünme
İnsan derisinin önemli bir özelliği 
maruz kaldığı baskıyı duyumsayıp 
tanımlayabilmesidir. Yani bir 
nesnenin kayıp kaymaması gibi 
bir sonuca varmak için derimiz 
beyne birçok veri gönderir. Cismin 
büyüklüğü, yönü, güçteki en ufak 
değişimler derimiz tarafından 

algılanır ve bu sayede bizler nesne 
ile etkileşim şeklimize yön veririz. 
Parmak, bilek ve el hareketlerimiz 
hızlıca yeni bilgiler doğrultusunda 
güncellenir.

İşte insan derisinin bu muazzam 
özelliğini taklit etmek için Dr. Shen 
ve Hong Kong Üniversitesi’nden 
(HKU) Dr. Pan Jia yeni tip bir 
algılayıcı geliştirdiler. İnsan derisi 
gibi çok katmanlı yapıya sahip olan 
bu algılayıcı esnek ve özel olarak 
manyetize edilmiş 0.5 kalınlığında 
bir üst dokuya sahip. Harici bir 

Araştırmacılar yeni tip algılayıcı sayesinde, akıllı protezler başta olmak 
üzere robotik alanında büyük bir sıçrama yapmayı bekliyor.

Robotlar için geliştirilen insan derisi
özellikli algılayıcı: e-Deri
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güç uygulandığında bu üst doku, 
manyetik alanını değiştirerek 
deforme olabiliyor. Daha da 
önemlisi, uygulanan ağırlığa göre 
aynı seviyede tepki verip ayrışıp 
çözülebiliyor.

BME’de doktora çalışmasını 
yürüten Yan Youcan, “Harici baskıya 
göre dokunun ayrışabilmesi nesne 
ile etkileşimi çok üst bir seviyeye 
taşıyor. Sabit ya da hareket 
halindeki bir nesnenin değişken 
verilerinin hesaba katılarak ayrışma 
işleminin gerçekleşmesi bence 
projenin en büyük keşiflerinden 
biri.” diyor.

Algılayıcının özellikleri sadece 
ayrışma ve çözülme ile sınırlı 
değil. “Süper-çözünürlük” ismi 
verilen özellik sayesinde algılayıcı, 
konumlandırma da yapabiliyor. 
“Derin öğrenmenin nimetlerinden 
faydalanarak geliştirdiğimiz 
algoritma sayesinde son derece 
verimli bir yöntem geliştirdik. 
Temas noktası açısından 60’a 
yakın yerden ölçüm yapabilen 
algılayıcı, çözünürlük işleme 
açısından şu ana kadar yapılmış 

en iyi yöntem.” diyor Dr Shen ve 
ekliyor; “Bu yöntemin bir diğer gizli 
avantajı ise algılama birimlerine 
daha az ihtiyaç olduğu için sinyal 
iletimi için daha az kablolamaya 
gerek duyuyor. Araştırmalarımız 
ve bilgimiz doğrultusunda 
kendinden ayrıklaştırmalı ve süper-
çözünürlüklü iki teknolojiyi daha 
önce birleştiren olmamıştı.”

En zorlu görevlerin 
üstesinden gelen robotik el
Robotik bir tutucuyu yeni nesil 
algılayıcı ile birleştiren araştırma 
ekibi, robotun birtakım zorlu 
görevlerin de üstesinden 
gelmesini sağlıyor. Algılayıcının 
süper-çözünürlük özelliği, temas 
konumunu doğru algılayarak 
gerekli ayarlamaları yapabiliyor. 
Örneğin, robotik tutucu yumurta 
gibi kırılgan nesneleri kırmadan 
tutup farklı yerlere taşıyabiliyor 
ya da uzaktan yönetim ile dikiş 
dikebiliyor. 

Elektronik deri
Shen’e göre, hareketin 
devamlılığının sağlanması ise 
takdire şayan bir başarı. Başka 

bir ifadeyle; nesne ile etkileşime 
giren robotik tutucu bu işlemi 
birkaç saniye boyunca değil, 
uzun bir süre hatasız olarak 
gerçekleştirebiliyor. Algılayıcının 
kalınlığını değiştirmeden sadece 
üst katmandaki manyetik 
yönü oynatarak ölçümler 
gerçekleştirilebiliyor. Artık 
araştırmacılar bu buluşa gönül 
rahatlığı ile “e-Deri” diyebiliyorlar. 
Üstelik yeni tip algılayıcının 
üretilmesi ve kalibre edilmesi, 
benzer ürünlere göre çok daha hızlı 
ve zahmetsiz gerçekleşebiliyor.

Dr. Shen, “Artık robotik 
araştırmalarda yepyeni bir kapı 
aralıyoruz. Uyarlanabilir kavrama, 
ince işçilik, doku tanıma, akıllı 
protez ve insan robot ilişkileri 
başta olmak üzere birçok farklı 
uygulamada sıçrama yaşayacağız. 
İnsan derisiyle kıyaslanabilecek 
özelliklere sahip yumuşak suni 
algılayıcılarımız yakın zamanda 
günlük hayatta kullanacağımız 
robotların önemli bir parçası 
olacaktır.” şeklinde sözlerini 
tamamlıyor.
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Turkcell Bulut, Turkcell Tek Ofis, Güvenlik Çözümleri, Video Konferans Çözümleri ve Akıllı Çağrı Merkezi sadece kurumsal aboneler için geçerlidir ve fiber 
erişim ürünleri ile birlikte Turkcell Superonline ürünleridir. Turkcell Akademi Kurumsal, sadece kurumsal aboneler için geçerli, Turktell Bilişim Servisleri 
ürünüdür. Tüm ürünler hakkında detaylı bilgi için kurumsal müşteri temsilciniz ile görüşebilir, turkcell.com.tr/kurumsal adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Birçok işletme, pandemi ile 
değişen iş yapış şekillerine 
kısa vadeli değişiklikler veya 
eklemelerle yanıt verdi. Diğer 
kuruluşlar ise bu değişikliklerden 
bazılarını önümüzdeki yıllara 
taşımayı hatta kalıcı hale 
getirmeyi planlıyor; ancak iş 
verenlerin yüzde 89’u bazı 
konularda odağını değiştiriyor. 
Örneğin, şirketler sübvanse 
edilen yemek veya işe gidip 
gelme yardımları gibi yüz yüze 
çalışma merkezli yardımlardan 
uzaklaşıyorlar. Şirketlerin yüzde 
98’i bu haklar yerine, tekliflerini 
daha etkili haklara özellikle de 
uzaktan çalışanların ihtiyaçlarını 
karşılamaya odaklanacak şekilde 
genişletmeyi planlıyor.
 
Önümüzdeki dönemde, yeni iş 
ortamlarına ve çalışma koşullarına 
göre düzenlenen çalışan 

haklarında şu değişikliklerin 
olması bekleniyor:
 
1. Sosyal yardım hakları
Ücretli izin, çalışanların sürekli 
olarak istediği 1 numaralı 
avantajdır. Bununla birlikte, 
pandemi de şirketlerin izin 
haklarını genişletme ihtiyacını 
tetikledi. Örneğin, çok sayıda 
çalışan ebeveyn, çocuk bakımı 
için ciddi oranda ek izne ihtiyaç 
duydu. Birçok çalışan, zihinsel 
sağlıklarını desteklemek ve daha 
iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamak 
için izin istediklerini ifade etti.
 
Kuruluşlar, pandeminin erken 
dönemlerinde durumun 
aciliyetinin farkına vardılar. 
Geçen yılın Mart ve Haziran ayları 
arasında ücretli izin vermeye 
başlayacaklarını söyleyen iş 
verenlerin sayısında yaklaşık 

yüzde 20’lik bir artış oldu. Daha 
yeni araştırmalar ise bazı ABD’li 
iş verenlerin bakım izinlerinin 
yanı sıra, ek ücretli/ücretsiz 
izin ve zihinsel dinlenme gibi 
tatiller sağlayarak önlem aldığını 
doğruluyor. 2022 yılına kadar 
devam edeceği tahmin edilen 
salgının etkisiyle, daha fazla 
şirketin bu durumu takip etmesi 
bekleniyor.
 
2. Aile dostu haklar
Ebeveynler, özellikle de kadınlar 
pandemi boyunca işi, çocuk 
bakımını ve evde eğitimi 
dengelemek için fazlasıyla 
mücadele etti. Bu artan bakım 
yükünün etkileri ise oldukça 
önemli idi. care.com tarafından 
yapılan bir araştırmada ankete 
katılan iş verenlerin yüzde 
95’i, çocuk veya yaşlı bakımı 
endişelerinin COVID-19 ile ilgili 

Pandemi ile değişen yeni çalışma ve iş ortamlarında iş verenlerin 
çalışanlarına sunacağı haklar, çalışan performansında etkili olacak.

Yeni iş ortamlarında
çalışanlara sunulması gereken
haklar neler olmalı?
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yıpranmada bir faktör olduğunu 
ortaya koydu.
 
Sonuç olarak, kuruluşların yüzde 
50’si yakın gelecekte çocuk 
bakımı yardımlarını eklemeyi veya 
genişletmeyi planlıyor. Yüzde 
42’si ise aynı şeyi yaşlı bakımı 
yardımları için yapacak. Bununla 
birlikte, yüzde 61’i yerinde bakıma 
göre esnek hakları destekliyor. 
Bu esneklik, örneğin, çevrimiçi 
bakım platformlarına üyelik veya 
evde çocuk bakımı gibi uzaktan 
çalışanları destekleyen teklifleri 
içeriyor. Ek olarak bazı iş verenler, 
çalışan ebeveynleri desteklemek 
için tasarlanmış yeni bir hizmet 
olarak özel ders de veriyor.
 
3. Sağlık ve zindelik hakları
Çok sayıdaki rapora göre, 
COVID-19 nedeniyle psikolojik 
sorunlarda endişe verici bir 
artış yaşandı. Aynı zamanda, 
tele-sağlık/teletıp kullanımında 
benzeri görülmemiş bir büyüme 
oldu. Bu değişimler, sağlık 
hizmetleri verilerine de yansıtılıyor. 
ABD’deki iş verenlerin yüzde 87’si 
tele-sağlık talep sayısının 2019-
2020 arasında arttığını ve yüzde 
63’ü psikolojik destek taleplerinin 
çoğaldığını söylüyor. Buna yanıt 
olarak kuruluşlar, daha kapsamlı 
psikolojik destek kapsamının 
yanı sıra, genişletilmiş tele sağlık 

hizmetlerini de içerecek şekilde 
sağlık haklarını artırdılar.
 
4. Esneklik hakları
Pandemi, birçok kuruluşu ve 
çalışanı hızla uzaktan çalışmaya 
geçmeye zorladı ancak 
başlangıçta bunun ne kadar 
süreceği belli değildi. Günümüzde 
ofis çalışanlarının yüzde 84’ü, 
salgın artık bir tehdit olmasa 
bile haftada en az bir kez evden 
çalışmayı istediklerini söylüyor. 
Benzer şekilde, iş liderlerinin 
yüzde 83’ü uzaktan çalışmanın 
etkili olduğu konusunda hemfikir 
ve birçoğu, hibrit bir iş yeri 
modelinin bir parçası olarak bu 
avantajı sunmaya devam edecek.
 
İşlerini uzaktan sürdüremeyen 
çalışanlar ise fiziksel olarak 
bulunmaları gerekse bile çalışma 
koşullarında bazı esnekliğe 
sahip olabilecek. Bunun nedeni, 
esnekliğin uzaktan çalışmanın 
ötesine geçmesi ve iş türü ne 
olursa olsun, kuruluşların iş 
gücüne temel bir hak olarak 
esnek zamanlamayı sunmasıdır.
 
5. Öğrenme ve gelişim 
hakları
Pandemi sırasında evden 
çalışmaya başlayan çalışanların 
çoğu, sadece işe gidip gelmeyi 
ortadan kaldırarak günde 

neredeyse 50 dakika zaman 
kazandı. Bu zamanı anlamlı bir 
şekilde doldurmaya yardımcı 
olmak için iş verenler her 
zamankinden daha geniş bir 
yelpazede mesleki ve kişisel 
gelişim fırsatları sunuyor. Bu 
olanaklar sadece işletmeye 
fayda sağlamakla kalmıyor 
aynı zamanda çalışanların 
kariyerlerindeki endişelerini 
gidermeye de yardımcı oluyor. 
Bununla birlikte, sanal öğrenme 
de artık bir norm haline geldi 
ve pandemi bitse bile bu eğilim 
devam edecek.
 
Özellikle odaklanılan alanlardan 
biri de çalışanların giderek 
kötüleşen finansal sağlık 
durumudur. Finansal konularda 
stresli olmak, üretkenlik için 
negatif bir etkiye sahip ve salgın, 
çalışanların finansal araçlara, 
kaynaklara ve tavsiyelere 
erişiminin ne kadar kritik 
olduğunu ortaya koydu. Şirketler 
buradaki rollerini de giderek 
daha fazla kabul ediyor. 2013’te 
şirketlerin sadece yüzde 13’ü 
çalışanlarının finansal sağlığından 
sorumlu hissederken bu oran 
yüzde 62 seviyelerine çıkmış 
durumda. İş verenlerin finansal 
okuryazarlığı teşvik etmesi, şu 
anda sunabilecekleri en güçlü 
avantajlardan biridir.
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Trend Micro, Cloud App Security’nin 
algıladığı ve engellediği 16,7 
milyondan fazla yüksek riskli 
e-posta tehdidinden veriler topladı. 
Toplanan veriler sonucunda 
hazırlanan raporda kötü amaçlı 
yazılım, kimlik bilgisi hırsızlığı 
ve kimlik avı e-postalarının 
tümünün 2020’de bir önceki 
yıla göre çift haneli artışlar 
kaydettiği ve iş e-posta gizliliği 
ihlali (BEC) hacimlerinin ise biraz 
düştüğü ortaya çıktı. Şirkete göre 
tehditlerde, bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 32’lik bir artış söz konusu.
 
Trend Micro, 2020’de bir önceki 
yıla göre yüzde 19 artışla 6,9 
milyondan fazla kimlik avı 
e-postası tespit etti. Kimlik 
bilgisi dolandırıcılığının dışında, 
bu kategorideki tehditlerin 
sayısı dönem içinde yüzde 
41 arttı. COVID-19 sırasında 
daha popüler hale gelen dijital 

platformlar ise siber saldırganların 
ortak noktasıydı. Rapora göre, 
saldırganlar bu uygulamalar 
üzerinden genellikle kişisel ve 
finansal bilgileri hedefledi.
 
Kimlik bilgisi dolandırıcılığıyla ilgili 
olarak Trend Micro, kullanıcıların 
kimlik bilgilerini çalmak için 
yaklaşık 5,5 milyon girişim tespit 
etti. Bu rakam, 2019’a kıyasla 
yüzde 14’lük bir artıştı ve tespit 
edilen kimlik avı e-postalarının 
büyük çoğunluğunu oluşturuyordu. 
Rapor bilgisayar korsanlarının 
genellikle, telefonla kişisel 
bilgileri ele geçirmek için vishing 
saldırılarını kullandığını ortaya 
koydu. Saldırganlar bu yöntemle, 
adlarını ve şifrelerini toplamak 
için kullanıcıların sahte kimlik 
avı sitelerine giriş yapmalarını 
amaçlıyor. Ağdaki yönetici 
hesaplarına ulaşmak için bu 
bilgileri kullanan saldırganlar, daha 

sonra kuruluşlar için önemli mali 
sorunlara neden oluyor.
 
Raporda dikkat çeken diğer nokta 
da BEC algılamalarındaki yıllık 
yüzde 18’lik düşüş oldu. Bununla 
birlikte, ortalama kayıplar yüzde 
48’lik bir oranla artmaya devam 
ediyor. Rapora göre, yılın ikinci 
çeyreğinde 54 bin dolar olan 
maliyet, 80 bin 183 dolara yükseldi.
 
Bir Trend Micro direktörü, e-posta 
saldırılarının tüm kuruluşlar için 
bir numaralı tehdit vektörü olarak 
kalabileceğini söyledi. Direktör, 
“Sorun katlanarak büyüyor ve 
kuruluşlar hala bunun üstesinden 
gelmek için mücadele ediyor.” dedi. 
Uzaktan çalışmaya geçiş süreçleri 
ise çalışanları vishing saldırılarına 
karşı daha savunmasız hale 
getirdiği için FBI da insanları bu tür 
saldırılara karşı dikkatli olmaları 
konusunda uyarıyor.

Trend Micro tarafından hazırlanan bir rapora göre, yüksek riskli e-posta 
tehditleri 2019’a kıyasla yüzde 32 artış gösterdi.

Yüksek riskli e-posta tehditleri
geçen yıl yüzde 32 arttı
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Frost&Sullivan tarafından 
yapılan son analize göre, IoT 
tarafından yönetilen hizmetler 
pazarı önümüzdeki beş yıl içinde 
“muazzam bir büyüme” yaşayacak. 
Pazarın 2020’deki 53,56 milyar 
dolardan 2025 yılına kadar 166,71 
milyar dolar piyasa değerine 
ulaşması bekleniyor.
 
Frost&Sullivan kuruluşlar 
bağlantı, siber güvenlik, veri 
yönetimi, cihaz yönetimi ve altyapı 
yönetiminde destek faydalarının 
farkında olduğundan, artan 
IoT’nin benimsenmesi nedeniyle 
yönetilen hizmetler pazarının 
bir artış göreceğini belirtiyor. 
Analistlere göre, IoT endüstrisindeki 
standardizasyon eksikliği ise 
parçalanmış bir ekosistemle 
sonuçlandı. Bu durum, kullanıcıların 
birlikte çalışabilen ve mevcut 
sistemleriyle uyumlu çözümler ve 

cihazlar bulmakta zorlanmasına 
yol açtı. Frost&Sullivan bu zorluğun 
üstesinden gelmek için aşağıdaki 
stratejik önerilere odaklanmanın, 
IoT ile yönetilen hizmet sağlayıcıları 
için muazzam büyüme beklentileri 
sunacağını belirtiyor:
 
• Özel mobil ağlar: Özel mobil ağları 
dağıtmak isteyen satıcılar, ilgili 
bağlantı çözümleri sağlayabilecek iş 
ortakları aramalıdır.
• Küresel bağlanabilirlik için eSIM 
ve iSIM: Daha fazla dijital cihaz 
piyasaya sürüldükçe IoT tarafından 
yönetilen hizmet sağlayıcıları, 
eSIM’ler ve iSIM’ler ile bu büyüme 
fırsatından yararlanabilir.
• Dikey çözümler: Şirketler, 
IoT stratejilerini yürütmek ve 
vizyonlarını etkinleştirmek için uzun 
vadeli bir iş birliğine dayalı ortaklığa 
başlayabilen ve yönetilen bir hizmet 
sağlayıcısının hizmetlerinden ve 

uzmanlığından yararlanmalıdır.
• Akıllı uç: Yönetilen hizmet 
sağlayıcıları daha düşük maliyetler, 
gecikme ve güvenlik riskleri dahil 
olmak üzere akıllı uç avantajları 
sunuyor.
 
Frost&Sullivan analistine göre 
pandemi, dikeyler arasındaki 
genişlemeyi olumsuz etkilese 
de etkinin kısa ila orta vadede 
olması bekleniyor ve sonucunda 
işletmeler yükselme eğilimi 
gösterecek. Nesnelerin internetinin 
faydaları şirketler için pilot ve 
konsept aşamasından uygulamaya 
geçerken dikeyler arasında 
teknolojinin benimsenmesi de 
artacak. Üretim, perakende, 
sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri 
ve enerji gibi neredeyse tüm 
sektörlerin yakın zamanda güçlü 
büyüme yörüngelerini yeniden 
kazanması bekleniyor.

IoT tarafından yönetilen hizmet sağlayıcılarının, küresel olarak 
genişlemek için dikey uzmanlıktan yararlanmaları ve önemli bir büyüme 
yaşamaları bekleniyor.

IoT ile yönetilen hizmetler pazarı
166,71 milyar dolara ulaşacak
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Teknoloji hızla değişirken müşteri 
beklentileri de aynı oranda 
değişiyor. Tüketiciler artık ürün ve 
hizmetlerin daha hızlı, daha iyi, 
daha ucuz ve daha özelleştirilmiş 
olmasını bekliyor. Bu nedenle 
kuruluşlar, talebi karşılamak için 
daha yeni, daha iyi teknolojileri 
benimsemek ve uygulamak 
zorunda kalıyor. Bu değişikliklerin 
bir sonucu olarak, bir dizi 
teknoloji ile belirli bir iş için 
eğitilmiş çalışanlar artık tamamen 
farklı bir şey yapabilmeli ve 

bu çalışanlar sürekli olarak 
büyümüyor, öğrenmiyor ve yeni 
beceriler geliştirmiyorsa, geride 
kalacak.
 
Danışmanlık firması 
McKinsey&Company, önümüzdeki 
10 yıl içinde dünya çapında 
350 milyon işin önemli ölçüde 
değişeceğini tahmin ediyor. 
Ayrıca, bu işlerin 75 milyonunun 
doldurulmayacağını çünkü işi 
yapacak yeterli eğitimli insan 
olmayacağını ön görüyor. 

Bu noktada çalışanların bu 
yeni çalışma dünyasına hazır 
olduklarından emin olmanın 
liderlere bağlı olduğuna dikkat 
çekiliyor.
 
CEO’lar beceri açığını 
kapatmak için ne yapabilir?
Hızlı değişim sürecine ayak 
uydurmak için insanların 
ömür boyu öğrenme eylemini 
sürdürmesi gerekiyor. Liderlerin 
ise beceri açıklarını kapatması 
için öğrenmeye öncelik vermesi 

10 yıl içinde 350 milyon işin önemli ölçüde değişeceğine yönelik 
tahminler karşısında, liderlerin beceri açıklarını kapatmak için öğrenme 
kültürüne öncelik vermesi gerekiyor.

Akıllı şirketler beceri açığını
öğrenme kültürü ile kapatıyor
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ve bu bağlamda, organizasyonun 
günlük operasyonlarının ayrılmaz 
bir parçası olarak öğrenme 
kültürünü inşa etmesi gerekiyor. 
Bu noktada da organizasyonda 
hangi seviyede olurlarsa olsunlar 
çalışanların seminerlere, derslere 
ve kurslara çevrimiçi olarak 
veya şahsen katılması teşvik 
edilmelidir. Bunu karşılayabilen 
şirketler, çalışanlarının yeni 
beceriler öğrenmelerine ve 
ellerinden gelen her şeyi 
yapmalarına yardımcı olacaktır.
 
Sürekli “öğrenen” olmak 
isteyenlere tavsiyeler
Uzmanlar işin geleceğine hazırlıklı 
olmak ve sürekli öğrenen biri olmak 
isteyenler için birkaç tavsiyede 
bulunuyor:

Küçük adımlarla başlayın: 
Öncelikle, işte ya da evde 
yaşadığınız bir sorunu çözmek 
için kullanabileceğiniz farklı bir 
beceri, yetenek veya teknoloji olup 
olmadığını tespit edin. Mevcut 
bir sorunu ele almak için daha 
önce kullandığınızdan farklı bir 
yöntemi nasıl uygulayabileceğinize 
odaklanın.

Başarısız olmaktan korkmayın: 
Bebekler yürümeyi ilk 
öğrendiklerinde sık sık düşer 
ama tekrar ayağa kalkarlar ve 
tekrar denerler. Aynı şey yeni 
beceriler öğrenmek için de 
geçerlidir. İlk denemeleriniz 
birkaç başarısızlık ile 
sonuçlanabilir ancak başarılı 
olduktan sonra devam edecek 
güvene sahip olacaksınız. Bu 
yolculukta ihtiyaç duyduğunuzda 
yardım istemekten de 
çekinmeyin.

Bir öğrenme kültürü geliştirin: 
Çalışırken karşılaştığınız bir 
problemi çözdükten sonra 
üzerinde çalışmak için başka 
bir sorun bulmanız daha kolay 
hale gelecektir. Çevrenizdeki 
diğer insanları da çözebilecekleri 
sorunlar hakkında düşünmeye 
teşvik edebilirsiniz çünkü 
sorun, birden fazla kişiyi 
ilgilendiriyor olabilir. Bu nedenle 
sorunları çözmek için bir ekip 
oluşturabilirsiniz. Burada kıdem 
seviyenizin ne olduğu önemli 
değildir, çevrenizdeki bir öğrenme 
kültürüne her seviyede ilham 
verebilirsiniz.

Öğrenme kültürü 
oluşturmak isteyen liderlere 
tavsiyeler
Uzmanlar ayrıca, çalışanların iş 
hayatının geleceğine ve gelecekte 
istihdam değişikliğine hazırlıklı 
olmalarını sağlamak isteyen 
kuruluşlardaki liderler için de bazı 
kilit tavsiyelerde bulunuyor:
 
Başarıyı kutlayın: Bir çalışan bir 
şeyi yapma şeklini değiştirdiğinde 
veya yeni bir şey öğrendiğinde 
çalışanı terfi ettirmek liderlerin 
kararına bağlıdır. Liderler herkesin 
bunu bildiğinden emin olmalı ve 
ekibini motive etmelidir. Başarıyı 
kutlamak için ufak hediyeler ya 
da bir ekip toplantısında teşekkür 
etmek ise motivasyonu artıran 
eylemler olacaktır.
 
Başarısız olmaları için alan tanıyın: 
Öğrenme; denemek, mücadele 
etmek ve bir şeyler bulmak ile 
ilgilidir. Başarısızlık da bu sürecin 
bir parçasıdır. Burada liderler, 
çalışanlara başarısızlığın iyi ve 
normal bir şey olduğunu bildirerek 
onları hata yapma konusunda da 
cesaretlendirmelidir.
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Dünyanın ilk dijital operatörü 
Turkcell, siber güvenlik 
konusundaki en önemli 
uluslararası organizasyonlardan 
biri olan Cybersecurity Excellence 
Awards 2021’de (Siber Güvenlik 
Mükemmellik Ödülleri 2021) üç 
kategoride birden altın ödüle layık 
görüldü. Dünyanın önde gelen 
siber güvenlik uzmanlarının yer 
aldığı jüri tarafından belirlenen 
ödüllerde Turkcell; Dijital Güvenlik 
Servisi, ‘Anti-Phishing (Oltalama 
Engeleme)’ ve ‘Anti-Malware 
(Zararlı Yazılım Engelleme)’ 
kategorilerinde birinci oldu. Turkcell 
siber güvenlik uzmanlarının 
geliştirdiği DDoS Saldırı 
Simülasyonu olan PayDOS yazılımı 
ise ‘Breach and Attack Simulation 
(İhlal ve Saldırı Simülasyonu)’ 
kategorisinde büyük ödüle layık 
görüldü. 

Gediz Sezgin: Dijital 
Güvenlik Servisimiz 

siber güvenlik risklerini 
minimuma indiriyor
Turkcell’in siber güvenlik 
alanında kazandığı ödüllerle ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Gediz Sezgin şöyle konuştu: 
“COVID-19 sürecinde evlerinde 
kalan müşterilerimizin online 
olarak geçirdikleri sürelerde 
büyük artış yaşandı. Bu artış, 
siber güvenlik konusundaki 
risklerin de aynı oranda 
büyümesine neden oluyor. 
Dijital Güvenlik Servisimizle bu 
riskleri minimuma indirecek 
çözümler sunuyoruz. Siber 
Güvenlik Uzmanlarımız tarafından 
geliştirilen yerli çözümlerimizin 
uluslararası alanda böylesine 
önemli ödüller kazanmasını, 
geldiğimiz noktayı göstermesi 
açısından son derece değerli ve 
anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de bireysel ve kurumsal 

müşterilerimize daha güvenli bir 
internet deneyimi yaşatmak için 
çalışmalarımızı aralıksız olarak 
sürdüreceğiz.”

Turkcell’in müşterilerine 
interneti daha güvenli şekilde 
kullanabilmeleri için sunduğu 
Dijital Güvenlik Servisi, e-posta, 
sosyal medya hesabı, web siteleri, 
uygulama ve servislerde kullanılan 
şifrelere yönelik sızıntı taraması 
yaparak, kullanıcıları geçmişteki 
şifre sızıntıları konusunda 
bilgilendirirken yeni şifre ele 
geçirme girişimlerinde de SMS ve 
e-posta ile uyarıyor.

Turkcell siber güvenlik uzmanları 
tarafından geliştirilen PayDOS 
yazılımı, en sık karşılaşılan 
DDoS (servis dışı bırakma) 
saldırılarına karşı şirketlerin 
kendi koruma teknolojilerini test 
ederek, saldırılara karşı hazırlıklı 
olmalarını sağlıyor. 

Turkcell’in dijital güvenlik 
alanındaki ürünleri, siber 
güvenlik konusundaki en saygın 
uluslararası organizasyonlardan 
Cybersecurity Excellence 
Awards’ta üç ödül birden 
kazandı. 

Cybersecurity 
Excellence Awards’ta 

Turkcell,

3 ödül kazandı
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Bir nakliye endeksine göre, 
küresel paket hacmi 2020’de 
120 milyar paketi aştı. Teslimat 
çözümleri de değişen müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
sürece adapte olmaya devam 
ediyor. Ortaya çıkan önemli bir 
trend ise kullanıcıların farklı 
taşıyıcı seçeneklerinin yanı sıra, 
fiyatlandırma bilgileri ve teslimat 
sürelerini karşılaştırmasına 
olanak tanıyan teknolojilerdeki 
büyümedir. Uzmanlara göre, 
sipariş yönetiminde daha fazla 
esneklik ve daha fazla görünürlük 
sunan çözümler, maliyet yönetimi 
ve müşteri deneyiminin optimize 
edilmesine yardımcı olabilir.
 
Uzaktan çalışmayı 
güçlendiren teknolojilere 
artan yatırım
Şirketler, COVID-19 pandemisi 
boyunca çalışanların katılımını ve 
iş birliğini sürdürmelerine yardımcı 

olmak için daha fazla esneklik 
ve uzaktan çalışma seçenekleri 
sundu. Gelecekteki çalışma ortamı 
da büyük olasılıkla ofis tabanlı ve 
uzaktan çalışmanın bir karışımını 
içerecek ve çalışanlar daha esnek 
çalışma uygulamalarına katılmaya 
devam edecek. Evden ve ofisten 
kargo göndermeyi basitleştiren 
çözümler ise kuruluşların 
personelleri nerede olurlarsa 
olsunlar aynı verimlilik düzeyinde 
çalışmaları için yapılan yatırımları 
artırmaya devam edecek.
 
Daha derin, daha değerli 
içgörüler için daha fazla 
analitik kullanımı
Gönderilen paketlerin ve 
belgelerin izlenmesine yardımcı 
olan bulut tabanlı paket-sevkiyat 
çözümleri; hacimler, teslimat 
bilgileri, nakliye harcamaları ve 
daha fazlası hakkında görünürlük 
sunuyor. Uzak iş gücü için paket 

gönderimi konusunda daha fazla 
içgörü ve görünürlük sağlayan 
çözümler ise kuruluşlara çeşitli 
düzeylerde fayda sağlıyor. 
Gönderim harcaması ve etkinliği 
gibi ölçümlere dayalı analitik ve 
raporlamaya erişimi kolaylaştıran 
araçlar, işletmelere tahmin ve 
maliyet tasarrufu konusunda 
yardımcı oluyor.
 
Takip ve teslimat konusunda daha 
fazla bilgi sağlayan çözümlere 
yatırım yapan e-ticaret ve nakliye 
şirketleri, kaybolan ve geciken 
paketlere ilişkin endişeleri 
de bu çözümler sayesinde 
hafifletebilecek. Yöneticiler, 
bilgileri görüntülemek için basit 
gösterge tablolarını kullanan 
teknolojilerden yararlanarak daha 
iyi ve daha bilinçli iş kararları 
vermek için önemli verileri bir 
bakışta görebilecekler.

Pandemi, işletmeler ve tüketiciler için köklü değişimlere neden olsa da 
ortaya çıkan bazı trendler kalıcı olacak.

gelecekteki 
eğilimleri 
neler 
olacak?

Teslimat ve 
e-ticaret 
süreçlerinin
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Moderna ve IBM, COVID-19 
aşı yönetimini daha akıllı bir 
şekilde desteklemeye yardımcı 
olabilecek yapay zeka, blok zinciri 
ve hibrit bulut gibi teknolojileri 
birlikte geliştirmek için bir araya 
geliyor. İş birliği, tedarik zinciri 
görünürlüğünü iyileştirmeyi ve aşı 
uygulamasının gerçek zamanlıya 
yakın takibini amaçlayan açık, 
standartlaştırılmış, teknoloji 
destekli aşı dağıtım yaklaşımlarına 
odaklanacak. Hükümetler, sağlık 
hizmeti sağlayıcıları, yaşam 
bilimi kuruluşları ve bireyler 
arasında güvenli bilgi paylaşımını 
hızlandırmaya yardımcı olmak için 
teknolojinin kullanılabileceği yollar 
belirlenecek.
 
Projenin ilk çalışması, IBM’in 
yeteneklerinin faydalarını 
keşfetmeye odaklanacak şekilde 
planlandı:
 
• Potansiyel tedarik zinciri 
kesintilerini ele almak için uçtan 
uca izlenebilirlik sağlayan aşı 

yönetimi çözümleri, COVID-19 
aşısı üretim tesislerinden yönetim 
alanlarına kadar karmaşık tedarik 
zincirinde seyahat ederken, 
hükümetlerin ve sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının bireysel aşı 
serilerine ilişkin verileri hızlı ve 
güvenli bir şekilde paylaşmalarına 
olanak tanıyacak.
 
• IBM, COVID-19 salgını sırasında 
insanları fiziksel olarak bir araya 
geri getirmenin “akıllı” bir yolunu 
sağlamak için Digital Health Pass 
adlı sağlık hizmeti uygulamasını 
hayata geçirmişti. Blockchain 
üzerine inşa edilen Digital Health 
Pass çözümü, bireylerin kişisel 
sağlık bilgilerinin kontrolünü 
sürdürmelerine ve bunları güvenli, 
doğrulanabilir ve güvenilir bir 
şekilde paylaşmalarına yardımcı 
olmak için tasarlandı. Kuruluşlar 
Digital Health Pass’i test sonuçları, 
aşı kayıtları ve sıcaklık kontrolleri 
gibi kuruluş tarafından belirlenen 
kriterlere göre çalışanlar, müşteriler 
ve seyahat edenler için sağlık 

kimlik bilgilerini doğrulamak 
adına kullanacak. IBM Küresel 
Stratejik İş Birlikleri Lideri Jason 
Kelley, “Hükümetler, eczaneler 
ve sağlık hizmeti sağlayıcıları 
araçlarını ölçeklendirmeye, birbirine 
bağlamaya devam ettikçe ve 
tedarik zincirine yeni oyuncular 
eklendikçe açık teknoloji; süreçte 
erişilebilirliği ve eşitliği sağlamaya, 
daha fazla şeffaflık ve güveni 
artırmaya yardımcı oluyor.” dedi. 
Moderna Kuzey Amerika Ticari 
Operasyonları Genel Müdürü 
Michael Mullette ise “Kuruluşlar, 
hükümetler ve bireyler arasında 
COVID-19 aşılarına güven aşılamak 
için dijital inovasyonları uygulamak 
adına IBM ile çalışmayı dört gözle 
bekliyoruz.” dedi.
 
Moderna ve IBM, bu ortak proje ile 
aşı programlarına duyulan güveni 
ve aşılama oranlarını artırmaya, 
böylelikle COVID-19’un topluma 
yayılmasını azaltmayı hedefliyor.

Aşı üreticisi Moderna ve IBM, COVID-19 aşı yönetimini takip etmek için 
ortak teknolojiler geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını duyurdu.

COVID-19 aşı yönetimi için
bir araya geliyor

IBM ve Moderna
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Turkcell 
bünyesinde 
yürüttüğümüz 
faaliyetler ile 
bankacılık 
sektörü dışında 
finansman 
sağlamak 
ve sigorta 
acenteliğini 
son teknoloji 
ve dijitalleşme 
ile birleştirmek 
için kendi 
mühendislerimiz 
tarafından 
geliştirilen altyapı 
ve ürünlerimiz ile 
değer katmaya, 
büyümeye ve 
müşterilerimize 
daha iyi hizmetler 
sunmak için 
çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Turkcell olarak sunduğumuz 
Fintech ve Insuretech 
çözümlerimizi dijital dönüşüm 
ve yeni trend teknolojilerle 
harmanlayarak müşterilerimizin 
deneyimini her geçen gün 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. İşimizde 
benimsediğimiz temel gaye; 
müşterilerimizin ihtiyaç duydukları 
ürün veya hizmete istedikleri 
kanaldan kolayca ulaşmalarını 
sağlamak. Bu bakış açısıyla, sahip 
olduğumuz teknolojik altyapıyı 
kullanıcı dostu tasarım ve iş 
akışlarıyla birleştirerek işimize ve 
müşterilerimize değer katıyoruz.

Bu yazımızda sizlere genel 
kapsamıyla Fintech alanında 
yarattığımız fark ve Fintech 
çözümlerimizden bahsedeceğiz.

Fintech ve Insuretech 
alanında Turkcell olarak nasıl 
fark yaratıyoruz?
Tüm dünyayı aniden etkisi altına 
alan pandemi süreci, müşteri 
alışkanlık ve ihtiyaçlarında hızlı 
bir değişime yol açtı. Bu hızlı 
değişim, Fintech çözümlerinin 
büyüme ivmesine pozitif yönde 
etki etti. Biz de bu değişimin 
sadece takipçisi değil, bir parçası 
olmayı hedeflerken; yeni teknoloji 
ve dijital dönüşüm çözümlerini 
hızlıca işimize adapte ederek 
sektördeki liderliğimizi korumak için 
çalışıyoruz.

Mevcut Turkcell işlem kanallarımız 
ile müşteri taleplerini karşılayacak 
Insuretech ve Fintech çözümlerini 
bir araya getirerek sektörde yeni 
bir endüstrinin öncüsü olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Gerçek zamanlı 
eylem, makine öğrenimi ve yapay 
zeka gibi yenilikçi teknolojileri 
de kullanarak ürünlerin doğru 
zamanda, doğru müşteriye 
ulaşmasını ve müşteri ihtiyacının 
doğru anlaşılarak karşılanmasını 
sağlıyoruz.

Bu kapsamda müşterilerimizin 
deneyimini iyileştirmek ve 
geliştirmek de bizim için 
çok değerli. Müşterilerimizin 
finansman veya sigorta ihtiyaçları 
için sunduğumuz ürünlere 
ait taksitlerini aylık olarak 
Turkcell faturalarına yansıtarak 
ödeyebilmeleri, bir bankaya 
ihtiyaç duymadan istedikleri ürüne 
ulaşabilmeleri, hizmet ve ürünün 
tek noktadan sağlanabilir olması 
gibi uçtan uca sunduğumuz 
faydalar, müşteri deneyimine 
oldukça olumlu yansıyor. Kullanışlı 
mobil ödeme çözümümüzü 
finansman ve sigorta işlerimiz 
için kullanarak sektörde fark 
yaratıyoruz.

Turkcell bünyesinde yürüttüğümüz 
faaliyetler ile bankacılık sektörü 
dışında finansman sağlamak ve 
sigorta acenteliğini son teknoloji ve 

Atilla Yıldız

Financell ile 
teknolojik ihtiyaçlar 
için finansman 
sağlıyoruz!
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dijitalleşme ile birleştirmek için 
kendi mühendislerimiz tarafından 
geliştirilen altyapı ve ürünlerimiz 
ile değer katmaya, büyümeye ve 
müşterilerimize daha iyi hizmetler 
sunmak için dur durak bilmeden 
çalışmaya devam ediyoruz.

Fintech çözümlerimiz 
nelerdir?
Financell ile akıllı cihaz, aksesuar, 
bilgisayar, yazılım desteği gibi 
ihtiyaç duyulan tüm teknolojik 
gereksinimler için müşterilerimize 
finansman sağlıyoruz. Bu 
çözümümüzle sadece bireysel 
müşterilerimize değil, Dijital 
Dönüşüm Finansman projesiyle 
KOBİ ve ticari işletmelere de 
finansman kredisi sunuyoruz. 
Sağladığımız bu finansman 
kredisi, müşterilerimizin Turkcell 
faturalarına ve yeni devreye 
aldığımız altyapı ile Superonline 
faturalarına taksit ile yansıtılarak 
ödenebiliyor. Ayrıca müşterinin 
Turkcell’den ayrılması durumunda 
ise Paycell, Turkcell bayileri ve 
banka ödeme kanallarıyla taksit 
ödemelerine devam edebilmeleri 
mümkün oluyor. Tüm bu 
kanallar ile entegre olan ödeme 
sistemimiz, online web servislerle 
senkronize çalışıyor.

Finansman sürecimiz nasıl 
işliyor?
Teknolojik ürün veya hizmet satın 
almak isteyen ve finansman 
ihtiyacı olan müşterilerimizin 
başvurusu online olarak alınıyor. 
Başvurular, analiz edildikten 
sonra yapay zeka teknolojisi 
kullanılarak hızlıca kredi limiti 
belirleniyor. Bu aşamada online 
web servisleri aracılığıyla KKB ile 
iletişim kurularak çıkan sonuç 
müşterinin ekranına yansıtılıyor. 
Müşterinin işlem adımlarını 
tamamlamasıyla satın alma 
işlemi tamamlanarak Turkcell 
ya da Superonline faturasına 

yansıtma süreci başlatılıyor. Islak 
imza gerektiren evrakların kurye 
ile müşteriye ulaştırılmasını, kurye 
sisteminin Financell sistemiyle 
entegre olarak çalışmasını ve 
sürecin uçtan uca yönetilmesini 
sağlıyor, bunları yaparken offline 
süreçleri de kolaylaştırıyor ve 
süreçleri dijital olarak sürdürmeyi 
başarıyoruz.

Hangi Fintech çözüm ve 
teknolojileri kullanılıyor?
Turkcell bayileri, Turkcell çağrı 
merkezi ve mühendislerimiz 
tarafından yenilenen 
Financell.com.tr websitemiz, 
müşterilerimize temas ettiğimiz 
başlıca kanallarımız. Turkcell 
bayisinden cihaz satın alan 
müşterilerimiz aynı anda 
hem finansman alabiliyor 
hem de satın aldığı cihazı 
hasarlara ve bozulmalara karşı 
sigortalayabiliyor.

Ayrıca müşterilerimiz Financell.
com.tr’ye hızlı oturum açma 
kolaylığı ile giriş yaparak 
kredilerini izlerken ödeme 
planlarını kontrol ve takip 
edebiliyor. Financell.com.
tr tamamen iç kaynak 
mühendislerimizle React 
kütüphanesi kullanılarak 
geliştirildi. UX standartlarına 
uygun, kullanıcı dostu tasarımı ile 

müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına 
cevap verebilir durumda.

Bunların yanı sıra, yine iç 
kaynaklarla geliştirdiğimiz 
son teknoloji ürünümüz Bayi 
Yönetim Sistemi ile bayi yönetim 
ağını kontrol ediyor, bütün 
ekosistemi anlık olarak izleyip 
gerekli aksiyonları alabiliyoruz. 
Süreçlerimizde operasyonel 
kolaylık sağlamak için RPA 
(robotik süreç otomasyonu) 
teknolojisinden yararlanıyoruz. 
Kredi operasyon süreçlerinde 
kullanmak için oluşturduğumuz 
robotlarla müşteri deneyimini 
iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Tabi, bir de bu yüksek hacimdeki 
finansman hizmetinin takibi 
gerekiyor. Finansman hizmetinin 
raporlanması, mutabakatların ve 
tahsilatların takip edilmesi için de 
geliştirdiğimiz teknoloji sistemleri 
kullanıyoruz. Mutabakatlarımızı 
kendi tasarladığımız ön yüzler 
ve altyapılar ile oluşturduğumuz 
dashboard’lardan izliyor 
ve sorunları anında tespit 
edebiliyoruz.

Bir sonraki sayıda yayınlanacak 
yazımızda ise Insuretech, Turkcell 
Sigorta ile sunduğumuz fayda 
ve nasıl fark yarattığımızdan 
bahsedeceğiz…
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Mevcut fırsatlara 
ve pazar 
liderlerinin 
belirlediği yöne 
bağlı olarak, 
endüstriyel 
teknoloji 
sağlayıcıları 
başlangıç 
noktalarına, istek 
ve yeteneklerine 
bağlı olarak 
platformları 
seçmek için 
en az üç açık 
seçeneğe 
sahiptir.

1- Amerika’yı yeniden 
keşfedin: Kendi 
platformunuzu oluşturun!
Büyük endüstriyel firmalar şimdiden 
en pahalı ve uzun vadeli seçenek 
olan bu seçeneğe milyarlarca dolar 
yatırım yapıyor. Başarı, yalnızca 
herhangi bir getiri görmeden önce 
yıllarca yatırım yapmayı taahhüt 
etmeye değil, aynı zamanda 
rekabet avantajı veya benzersiz 
müşteri tabanından yola çıkmaya 
da bağlıdır. Bunu yapmanın bir yolu, 
kurumsal yazılım geliştiricisi PTC’nin 
gösterdiği gibi, mevcut platformları 
edinmek ve entegre etmektir. 
PTC’nin Axeda ve ThingWorx’u, 
Software AG’nin Cumulocity ve 
Apama’yı satın alması geliştirici 
tabanını hızla büyütmelerine 
ve sağlık hizmetleri gibi belirli 
sektörlerde ivme kazanmasına 
olanak tanıdı. Büyük bir ekosistem 
olmadan bile dar bir alanda güçlü 
bir pazar payına sahip olan firmalar, 
müşteri tabanları ve ötesinde 
ölçek elde eden platformlar 
oluşturabilirler. Örneğin, Alman 
takım tezgahı üreticisi Trumpf, 
küçük ve orta ölçekli müşterilerinin 
IoT’ye bağlı ekipmanlarını kontrol 
etmelerine yardımcı olmak için 
Axoom platformunu geliştiriyor.

Boyuttan bağımsız olarak, 
geleneksel platform savaşında bu 
yola girerken firmaların kendilerine 
şu soruları sorması gerekiyor:
• Bunu inşa etmek için mali 
kapasitemiz, becerilerimiz ve 
dayanıklılığımız var mı?
• Ne kadar sürer ve rekabet 
avantajı elde etmek için pazara 
hızla yetişebilir miyiz?

• Kullanım alanım ve sektörüm 
gerekli dönüşü sağlayabilir mi?

2-Mevcut platformun 
müşterisi ya da stratejik iş 
ortağı olun
Bu yol çok daha az yatırım gerektirir 
ve ayrıca platform sağlayıcısının 
ve ekosisteminin çabalarından 
yararlanarak ileriye doğru bir 
sıçrama sunabilir. Erken katılan 
müşteri ve/veya iş ortakları, doğru 
zamanda ve uygun hız ve yatırım 
düzeyiyle girerlerse, sektörleri 
için platformu şekillendirme veya 
yeniden tanımlama becerisine 
sahip olabilir. Örneğin, Schindler, 
Predix platformunda önde gelen 
asansör ve yürüyen merdiven 
sağlayıcısı olarak GE ile ortaklık 
kurdu. Schindler, endüstrisi için ön 
ucu şekillendirme becerisinin yanı 
sıra, yerleşik bir IoT platformuna 
ve geniş bir geliştirici tabanına 
erişim elde ediyor. GE, Predix’i 
genişletmek için Schindler’in 
alan bilgisinden yararlanıyor 
ve bir endüstri liderini devreye 
alarak avantaj sağlıyor. Bunun 
gibi ortaklıklar uzmanlık, gelir 
ve mobilizasyon çabalarının 
paylaşılmasıyla platform 
sağlayıcısına ve müşteriye fayda 
sağlar. Elbette, tüm ortakların 
GE ölçeğinde olması gerekmez. 
Çok özel kullanım durumlarını 
hedefleyen platformlara sahip 
girişimler, en etkili ortaklar 
olabilir ve endüstriyel şirketler, 
şirket büyüklüğüne göre adayları 
dışlamamalıdır.

Burada cevaplanması gereken 
sorular ise şunlar olacaktır:
• Doğru iş ortaklarını nasıl buluruz 
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ve doğru sözleşmeleri nasıl 
güvence altına alırız?
• Kazan-Kazan iş modelini her iki 
tarafı da motive edecek şekilde 
nasıl paylaşabiliriz?

3- Bulut servis 
sağlayıcılarının ortak 
araçlarını kullanarak bir uç 
uygulama geliştirin
Bu seçenek, Turkcell IoT 
Platformu ve Amazon Web 
Service’s Greengrass gibi bir 
platformlara erişim sağlamanın 
en uygun maliyetli yoludur. Bu 
rotayı izleyen şirketler, Turkcell 
IoT Platformu tarafından 
sağlanan araçları ve altyapıyı 
kendi IoT çözümlerini oluşturmak 
için kullanır ancak platformu 
veya araçlarını şekillendirme 
konusunda çok daha fazla 
çaba harcayacaklardır: 
Kendilerini pazar lideri bir bulut 
sağlayıcısının şartlarına ve 
geliştirme yoluna kilitlenmiş 
halde bulabilirler.

Başlamak için doğru sorular 
şunlardır:
• AWS, Greengrass veya Microsoft 
Azure; analitik, yetenekler ve diğer 
özellikler açısından istediğimiz 

uygulamayı geliştirmemize olanak 
sağlayabilir mi?
• Çözümü kendi başımıza 
oluştururken ve çevrimiçi araçları 
kullanarak gerekli becerileri 
geliştirirken çıkacak zorlukların 
üstesinden gelebilir miyiz?
• Bu yaklaşımın bizi rekabette 
farklı kıldığından, diğer 
kullanım senaryolarına göre 
ölçeklenebileceğinden ve 
genellikle geleceğin kanıtı 
olduğundan nasıl emin olabiliriz?

Veriler hakkında 4 soru
Müşteriler, uçtan uca çözümler 
sunmak ve verilerinin 
potansiyelini anlamalarına 
yardımcı olmak için platform 
sahiplerine ve teknoloji 
sağlayıcılarına bakıyor. Doğru 
çözümü seçmeye yönelik önemli 
bir adım olarak, birkaç basit 
soruyu yanıtlayıp yeteneklerini 
ve ihtiyaçlarını tanımlamaya 
başlayabilirler…

• Hangi verileri oluşturuyoruz? 
Veriler merkezi bir depodan veya 
dağıtılmış noktalardan toplanıyor 
mu, hareketli mi yoksa sabit mi? 
Verileri üretiyor muyuz yoksa 
tüketiyor muyuz ve hangi yeni 

verileri oluşturmalıyız?
• Verinin değeri nedir? Veriler 
bize ve müşterilerimize nasıl 
tahakkuk eder? En değerli verileri 
hangi kullanımlar üretir? Değeri, 
rekabet avantajımıza nasıl 
bağlarız?
• Verileri nasıl topluyoruz? 
Kolay mı, güvenli mi? Hangi uç 
noktalar halihazırda etkinleştirildi 
ve hangilerinin olması 
gerekiyor? Kendimiz mi yoksa iş 
ortaklarımızla mı işliyoruz?
• Verileri nasıl analiz ederiz? Biz 
ve müşterilerimiz için en fazla 
değeri hangi analizler yaratacak? 
Hangi araçlara sahibiz veya 
ihtiyacımız var? Bu içgörüleri dijital 
stratejimize nasıl entegre ederiz?

Tüm sorulara vaktinde yanıt 
bulmuş ve kendini bu konuda 
evriltmeyi başarmış ilk 
sektörlerden biri de Telekom 
sektörüdür. Yeni oyun alanlarına 
nesnelerin interneti, akıllı ev, akıllı 
üretim, endüstri 4.0 ve daha 
birçok yeni nesil teknolojileri 
eklemiş olması, Telekom 
operatörlerinin müşteriler için 
biçilmiş bir teknoloji sağlayıcısı 
olarak karşımıza çıkmasını 
sağlıyor.
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