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Sadece uygulama yazılımı, altyapı 
yazılımı, iş süreci hizmetleri ve 
sistem altyapısı pazarlarında buluta 
geçiş yapabilen kurumsal BT 
kategorilerinin yer aldığı Gartner’ın 
yeni bir araştırmasına göre, 2025 
yılına kadar bu dört kategorideki 
BT yatırımlarının %51’i, geleneksel 
çözümlerden genel buluta kayacak. 
2022’de yüzde 57,7 olan uygulama 
yazılımına yapılan yatırımların 
yaklaşık üçte ikisi (%65,9) ise 
2025’te bulut teknolojilerine 
yönlendirilecek.

Bulut değişiminin hızına uyum 
sağlayamayan teknoloji ve 
hizmet sağlayıcılarının eskime 
veya düşük büyüme gösteren 
pazarlara düşme riskiyle karşı 

karşıya olduğunu belirten analist 
firması, geleneksel tekliflerin bu 
yıl adreslenebilir gelirin yüzde 
58,7’sini oluşturacağını ancak 
geleneksel pazarlardaki büyümenin 
buluttan çok daha düşük olacağını 
da söylüyor.

Araştırma bulguları aynı zamanda 
entegrasyon yetenekleri, çevik 
iş süreçleri ve şekillendirilebilir 
mimariye yönelik talebin, 
uzun vadeli dijital dönüşüm ve 
modernizasyon girişimlerinin 
buluta geçişin devam etmesini 
sağlayacağını gösteriyor. Gartner 
burada, teknoloji ürün yöneticilerine 
bulut geçişini, pazar fırsatının 
ölçüsü olarak kullanmalarını 
öneriyor. Araştırma firmasına göre, 

bu yıl buluta geçişten 1,3 trilyon 
dolardan fazla kurumsal BT yatırımı 
tehlikede olacak ve bu rakam 
2025’te neredeyse 1,8 trilyon 
dolara ulaşacak.

Gartner analistleri, dağıtılmış 
bulutun kurumsal olarak 
benimsenmesinin, buluta 
geçişi daha da hızlandırma 
potansiyeline sahip olduğunu 
çünkü genel bulut hizmetlerinin, 
öncelikle bulut olmayan alanlara 
getirilerek adreslenebilir pazarı 
genişleteceğini söylüyor. Kuruluşlar 
da veri egemenliği, düşük gecikme 
süresi ve ağ bant genişliği gibi 
konuma özgü gereksinimleri 
karşılama yeteneği nedeniyle bu 
yaklaşımı değerlendiriyor.

Gartner analistlerine göre, adreslenebilir pazar segmentlerinde genel bulut 
bilişime yönelik kurumsal BT yatırımları, 2025’te geleneksel BT yatırımlarını 
geride bırakacak.

geleneksel BT 
yatırımlarını
geride 
bırakacak

Bulut bilişim
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IoT, endüstriyel birimlerin 
operasyonlarını 
otomatikleştirmesine, onları daha 
uygun maliyetli hale getirmesine, 
daha hızlı pazara sunma süresi ve 
artan güvenlik sağlamasına olanak 
tanıyor. 2022 yılına ait yeni bir 
çalışma ise 2020’de 175,3 milyar 
dolar olan nesnelerin interneti 
üretim pazarının önümüzdeki 
10 yılda yüzde 14,5’lik YBBO’yu 
oluşturacağını gösteriyor. 

IoT cihazlarının ve yeni nesil 
imalat endüstrisinin son yıllarda 
endüstriyel otomasyonda önemli 
bir artış yaşadığını da ortaya koyan 
araştırma, bunun sonucunda 
artan pazar rekabeti ve son 
kullanıcı talebi nedeniyle, IoT ağ 

geçidi üreticilerinin çabalarını 
yüksek hacimli ve kaliteli ürünler 
üretmeye odaklamasına neden 
olduğunu da vurguluyor. Ağ geçidi 
üreticileri ayrıca üretim için IoT 
sensörleri, varlık izleme, varlık 
bakımı ve desteği gibi temel 
alanlara da odaklanıyor. Bu da 
üreticilere doğrudan insan emeği 
maliyetlerini ve giderlerini en aza 
indirme, üretkenliği artırma, daha 
iyi süreç veya ürün istikrarı sunma 
ve yüksek kaliteli ürünler üretmek 
için otomasyonu kullanma yeteneği 
veriyor. Çalışma, bilgisayarlar veya 
robotlar gibi kontrol sistemlerinin, 
endüstriyel otomasyon süreçlerinde 
makineleri izlemek ve kontrol 
etmek için de kullanıldığından 
bahsediyor.

Uzmanlara göre, esnekliği artırmak 
ve daha iyi üretim sunmak için IoT; 
aktüatörler, robotlar ve analizörler 
dahil olmak üzere, imalat 
endüstrisi saha girdisi veya çıktısı 
için IoT çözümlerinden iş birlikçi 
iletişim ve etkileşim üretilmesine 
yardımcı oluyor. Çalışma, 
otomatik makinelere ve üretim 
için IoT cihazlarına yönelik artan 
talebin, IoT’nin benimsenmesini 
hızlandıracağını da belirtiyor. 

Ek olarak hizmet kategorisi, şirket 
süreçlerini optimize etmeye ve 
imalat firmaları için gereksiz 
harcamaları ve genel giderleri 
düşürmeye odaklandığından, 
imalat pazarındaki IoT’nin kritik bir 
bileşeni olacak.

Nesnelerin interneti üretim pazarına ilişkin yeni bir rapor, pazar payının 2026 
yılına kadar yaklaşık 399 milyar dolara ulaşacağını söylüyor.

IoT
üretiminde
büyük büyüme
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Yeni mobil kötü amaçlı yazılımlar 
giderek daha karmaşık hale geliyor. 
Kaspersky’nin yeni bir mobil tehdit 
raporuna göre ise siber suçlular, 
kullanıcıların bankacılık ve oyun 
kimlik bilgilerinin yanı sıra, diğer 
kişisel veri dizilerini çalmanın yeni 
yollarını deniyor.

2021 yılında 95.000’den fazla 
yeni mobil bankacılık truva atı 
virüsü tespit eden Kaspersky’nin 
güncel mobil tehdit analizi, dünya 
çapında mobil kullanıcılara yönelik 
saldırıların sayısının azaldığını 
ve 2020’deki 63 milyona kıyasla 
2021’de 46 milyona düştüğünü 
ortaya koyuyor. Uzmanlar söz 
konusu düşüşe aldanmamak 
gerektiğini, bu dönemde çeşitli 

video konferans ve eğlence 
uygulamalarının daha fazla 
kullanılmasına bağlı olarak, 
saldırı fırsatlarının hacminin 
ve yayılmasının artırdığını dile 
getiriyorlar.

İpleri gevşetmek için çok erken 
olduğuna inanan Kaspersky 
uzmanları, kullanıcıların bankacılık 
kimlik bilgilerini çalmak, daha 
sonra bunlardan yararlanmak 
ve hedefleri banka hesaplarını 
boşaltmak için tasarlanmış 
programlar olan bankacılık truva 
atlarını kullanan saldırılarda ivme 
olduğunu belirtiyorlar. 2021’de 
siber suçlular mobil oyun kimlik 
bilgilerinin de peşine düştüler. 
Bu veriler ele geçirildikten sonra 

genellikle darknet’te satılıyor veya 
kullanıcılardan oyun içi ürünler 
çalmak için kullanılıyor. 

Kaspersky araştırmacıları, genel 
olarak daha az mobil saldırı olsa 
da saldırıların daha karmaşık 
ve tespit edilmesinin daha zor 
hale geldiğini belirtiyorlar. Ayrıca 
siber suçluların genellikle resmi 
uygulama mağazalarından 
indirilebilen uygulamalar kisvesi 
altında kötü amaçlı uygulamaları 
maskeleme eğiliminde olduğunu 
vurguluyorlar. Mobil bankacılık ve 
ödeme uygulamalarının daha da 
yaygınlaşmasıyla da siber suçluların 
bunları daha aktif bir şekilde 
hedeflediklerinin altını çiziyorlar.

Mobil cihazlara yönelik saldırılarda kısmen düşüş olsa da siber suçlular 
bunun yerine daha tehlikeli saldırı biçimlerine odaklanıyor.

Bankacılık 
uygulamaları 
ve oyunlar 
hedefleniyor

Mobil
tehditler:



Turkcell’in kurumlara tek noktadan 
uçtan uca teknolojik çözümler 
sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, 
başarıyla geçen üç yılın ardından 
bilgi teknolojileri hizmet pazarının 
lideri konumuna yükseldi. ABD 
merkezli pazar araştırmaları şirketi 
IDC tarafından her yıl düzenli olarak 
açıklanan sektör değerlendirmesi 
raporuna göre; Turkcell Dijital 
İş Servisleri şirketi, 2020 
yılında gerçekleştirdiği başarılı 
performansıyla bilgi teknolojileri 
hizmet pazarında birinciliği elde 
etti. Bugüne kadar 4,5 milyar TL 
kontrat değerine sahip 7 binden 
fazla projeye imza atan Turkcell 
Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yüzde 
29 artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

“3 yılda 1.500’den fazla 
şirketin dijitalleşmesine 
katkı sağladık”
3 yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği 
toplantıda açıklamalarda bulunan 
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun 
Özata, şunları söyledi: “2018 yılının 

sonunda kurduğumuz Dijital İş 
Servisleri şirketimiz ile bugüne 
kadar 1.500’den fazla şirketin dijital 
dönüşümüne katkı sağladık. Güçlü 
iletişim altyapımız sayesinde üstün 
telekom hizmetlerimizin yanı sıra veri 
merkezi ve bulut çözümleri, siber 
güvenlik, sistem entegrasyon ve 
yönetilen hizmetler, iş uygulamaları 
ve yeni nesil teknolojiler alanında 
çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar 
hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla 
projemizin yaklaşık yüzde 22’si uçtan 
uca yönettiğimiz sistem entegrasyon 
projelerinden oluşuyor. Öte yandan 
sağlık sektöründe devreye aldığımız 
dev projelerimizden olan 7 şehir 
hastanesi ve 2 acil durum hastanesi 
açılışıyla bu alanda lider şirket 
haline geldik. Bununla birlikte 
ülkemizi dünyanın önde gelen ‘veri 
ve bulut teknolojileri üssü’ haline 
getirme hedefimiz doğrultusunda 
yaptığımız 2,5 milyar TL’yi aşan 
yatırımla yerli veriye sahip çıkıyoruz. 
Veri merkezlerimizde 2 bin 500’den 
fazla kurumsal müşterimize hizmet 
sunarken; siber güvenlik alanında 
ise alanında uzman 150’yi aşkın 
çalışanımızla 7/24 güvenliklerini 
sağlıyoruz.” 

Turkcell Dijital İş 
Servisleri’nin hedefi dijital 
çözüm ihracatına öncülük 
etmek
Dünya çapında yaşanan dijital 
dönüşümün Türkiye’deki 
öncüsü olduklarının altını çizen 
Özata, sözlerine şöyle devam 

etti: “Dijital ürün ve hizmetler, 
günümüz dünyasında rekabetçi 
konumunu sağlamlaştırmayı 
hedefleyen kurumların tüm 
operasyonlarında artık zorunluluk 
haline geldi. Biz de ülkemizin 
dijital gücünün potansiyeline 
inanan bir şirket olarak, Türkiye’nin 
dijital ekonomisine katkı sağlıyor; 
sağlıktan endüstriye, finanstan 
perakendeye kadar geniş bir 
alanda dijital dönüşüm projelerini 
hayata geçiriyoruz. Bir yandan da 
toplumsal faydayı gözeterek değer 
yaratan işlere imza atıyoruz. Türkiye 
bilgi teknolojileri hizmet pazarında 
elde ettiğimiz liderlikten güç alarak 
önümüzdeki dönemde yurt dışına 
yönelerek dijital çözüm ihracatında 
da öncü şirket olmayı hedefliyoruz.”

Kamu kurumlarının 
dijitalleşme yolculuğunda 
stratejik çözüm ortağı
Türkiye’deki kamu kurumlarının 
dijitalleşme yolculuğunda stratejik 
çözüm ortağı olarak toplumsal 
faydayı da gözeten Turkcell 
Dijital İş Servisleri, bu alanda 
birçok projeye de destek oluyor. 
Orman yangınlarına karşı akıllı 
sektör çözümleri ve pandemi 
hastaneleriyle birçok farklı sektörde 
çözüm oluşturan Turkcell Dijital İş 
Servisleri, savunma sektöründen 
ulaştırmaya, eğitimden enerjiye 
birçok alanda kamu kurum ve 
kuruluşlarının dijital dönüşüm 
yolculuğunda yüzden fazla kamu 
projesini hayata geçirdi.
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Kamu kurumlarının ve özel sektörün uçtan uca dijitalleşmesine 
öncülük eden Turkcell Dijital İş Servisleri, kurulduğu günden bu yana 
gerçekleştirdiği yatırımları ve güçlü performansı sayesinde bilgi teknolojileri 
hizmet pazarının lideri oldu. 

Yılda %29 büyüyen Dijital İş Servisleri
BT hizmet pazarının lideri oldu
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2021’de aktif dijital müşterilerine dijitalden ürün satış penetrasyon oranının 
yüzde 70’e ulaştığını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan 
Özdinç, “Uzaktan müşteri kazanımı odağımızda, geçtiğimiz yıl Yapı Kredi 
Mobil’den yaklaşık 200 bin yeni müşteri kazanmayı başardık.” dedi.

Mobil 
uygulama
üzerinden
yaklaşık 
200 bin
yeni müşteri 
kazandık
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Teknoloji’de Genel Müdür ve Yapı 
Kredi’de Teknoloji, Veri ve Süreç 
Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak devam ediyor.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Özdinç ile sohbetimizde 
sektörün yeni nesil teknolojilerin 
kullanımında geldiği noktadan Yapı 
Kredi’nin dijital olgunluğuna, dijital 
bankacılık hizmetlerine ve daha 
fazlasına yer verdik. Yapay zeka 
asistanları ve fintechler’in de yer 
aldığı sorularımızın ilki bankacılık 
sektörüne yönelik oldu...

“Türkiye, bankacılık 
sektöründe globale kıyasla 
çok daha şanslı bir ülke”
Bankacılık sektörü, dijital 
dönüşüm ve yeni nesil teknolojileri 
benimseme konusunda öncü 
bir endüstri. Gökhan Özdinç, 
globale kıyasla Türkiye’deki yeni 

Lisans eğitimini 1997 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünde 
tamamlayan Gökhan Özdinç, 
1999 yılında yine Boğaziçi 
Üniversitesi’nde finans alanında 
MBA programını bitirerek, 2006 
yılında da pazarlama alanında 
doktora yaptı. 

Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde 
yarı zamanlı ders vermeye 
devam eden Özdinç, profesyonel 
hayatına ise Finansbank Bilgi 
Teknolojileri departmanında 
başladı. “Finansbank’ta yazılım, 
analiz ve proje ofisi yöneticiliği ile 
geçen yaklaşık 17 yılın sonunda, 
Yönetim Kurulu Üyeliğimin ardından 
AktifBank’ta çalışmaya başladım. 
2014-2017 yılları arasında 
Aktifbank’da CIO ve COO olarak 
görev yaptığım dönemde yine 
Çalık Holding bünyesindeki E-Kent, 
N Kolay Ödeme Kuruluşu, Çalık 
Dijital şirketlerinde de Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev aldım. 
2020 yılında ise Yapı Kredi’de 
çalışmaya başladım.” diyerek 
sözlerini sürdüren Gökhan Özdinç, 
burada ilk olarak Yapı Kredi Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcılığı ve eş 
zamanlı olarak Yapı Kredi Yatırım 
CIO’luğu görevlerini yürüttü. 2021 
yılının Ağustos ayından bu yana 
da profesyonel hayatına Yapı Kredi 

nesil teknolojilerin kullanımı 
değerlendirdi ve sektörün 
gündeminde olan yeniliklerden 
bahsetti:  

“Geçmişte müşteriler, markaların 
ürünlerine ve ihtiyaç duydukları 
hizmetlere farklı kaynaklardan 
ulaşıyordu. Örneğin, bir ürün 
satın almak için ilgili markanın 
platformunu, bu ürünle ilgili kredi 
almak ya da sigorta yaptırmak 
için ise bankayı ziyaret etmesi 
gerekiyordu. Teknolojinin gelişmesi, 
e-ticaretin ve akıllı telefonların 
hayatımıza girmesiyle dağıtım 
ve hizmet kanalları da gelişti. 
Şimdi her şey deyim yerindeyse 
parmaklarımızın ucunda. 

Bankaların müşterilerine sundukları 
hizmetler ve müşteri deneyimi her 
geçen gün daha da zenginleşiyor. 

Bankaların 
müşterilerine 
sundukları hizmetler 
ve müşteri deneyimi 
her geçen gün daha da 
zenginleşiyor
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hedefimiz, tamamıyla ölçeklenebilir 
ve yeni ihtiyaçlara çok hızlı adapte 
olabilir bir altyapıya sahip olmak. 
Hem uygulamalarımızı hem de 
yazılım teslimat süreçlerimizi 
gelecekte daha da çok ihtiyaç 
duyacağımız bu çevikliği öngörerek 
tasarlıyoruz. Tabii ki bu çevikliğe 
sadece teknolojimizi değiştirerek 
sahip olamayacağımızı biliyoruz. 
Bu kapsamda müşteri deneyimine 
ve yeni iş süreçlerimize de 
odaklanıyoruz. Tüm yapılanmamızı 
ve akışlarımızı yeniden tasarlıyoruz. 
Çok sayıda fırsat barındırdığını 
düşündüğümüz diğer alanlar 
arasında servis modeli bankacılığı 
ve açık bankacılık bulunuyor. 
Regülasyonun bu konularda yaptığı 
son düzenlemeler ile beraber, 
bu alanlarda da yakın zamanda 
hayatımıza girecek çok sayıda 
yeniliğin öncüsü olup sınırları 
kaldırmaya devam edeceğiz. 

Günümüzün modern bankaları, 
sahip oldukları finansal ve insan 
kaynağı güçleri ile büyük teknoloji 
yatırımları yapıyor. Bankalar yeni 
nesil teknolojilerle iş modellerini 
dijitalleştirirken, müşteri 
alışkanlıkları da teknolojideki hızlı 
değişimin getirdiği modernizasyon 
fırsatları ve regülasyonları temel 
girdiler olarak ele alıyor. 
 
Bankacılığın özünü de değiştirecek 
bir dönemin başında olduğumuza 
inanıyorum. Bu dönemi 
şekillendirecek 3 temel faktörden 
söz edebiliriz. İlk olarak;
● Pandeminin de etkisi ile değişen 
müşteri alışkanlıklarından doğan 
güçlü taleple büyük bir dijital 
dönüşüm yaşanıyor. 
● Regülasyon ve yasal 
düzenlemeler dijital dönüşümü 
destekler yönde değişiyor. 
● Tüm bu gelişmelerle birlikte yeni 
nesil bilgi teknoloji uygulamaları 
ve mimari dönüşüm fırsatları 
ortaya çıkıyor. 

Bu yarışta en önde yer almak 
isteyen kurumlar, çeviklik elde 
edebilmek için uzun zamandır 
kullandıkları sistemlerini, iş 
modellerini ve eski süreçlerini 
geçmişte bırakmalılar. Bu üç 
faktörün tamamında Türkiye, 
globale kıyasla çok daha şanslı 
bir ülke. Finansal tüketicilerin 
adaptasyon hızı, regülasyonun 
destekleyici duruşu, genç ve 
dinamik insan kaynağı ile gelen 
çeviklik fırsatları, dünyadaki 
rakiplerimize kıyasla bizim birkaç 
adım önde olmamızı sağlıyor.
Gündemimizde olan en temel konu; 
yeni nesil teknolojiler ile modüler 
mimarilere dönüşüm stratejimiz. 
2019 yılında başlattığımız “Next 
Generation Banking Architecture 
Projesi” kapsamında mikroservis 
tabanlı mimarilere dönüşüm 
çalışmaları yürütüyoruz. Temel 

Teorik temelleri yıllar öncesine 
dayanan ve yakın zamanda 
kullanım alanlardaki artışla dikkat 
çeken bir başka başlık da blok 
zincir teknolojileri. Halihazırda 
kısıtlı sayıda uygulama örneği 
görüyor olsak da getirdiği önemli 
bakış açısı sayesinde blok zincir 
teknolojileri, müşteri deneyiminden 
ödeme sistemlerine, güvenlik 
uygulamalarından iş akışlarına 
kadar çok sayıda alanda ciddi 
potansiyel vadediyor. Akıllı 
kontratlar, ödeme ağları, dijital 
para ve benzeri alanlarda ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz.”

“Mobil onay uygulaması 
sayesinde kağıtla yapılan 
işlemimiz neredeyse 
kalmadı”
Gökhan Özdinç ile Yapı Kredi’nin 
dijital olgunluğunu da konuştuk. 
Hem iş süreçlerinde hem de 
bankacılık hizmetlerindeki 
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2021 sonu itibarıyla aktif dijital 
müşterilerimize dijitalden ürün 
satış penetrasyon oranımız yüzde 
70’e ulaşmış durumda. 2018 
yılında uygulamaya başladığımız 
uzaktan müşteri kazanımı 
süreçlerimiz, özellikle pandemi 
ile birlikte hayatımızın önemli bir 
parçası haline geldi. 2021 yılında 
Yapı Kredi Mobil’den yaklaşık 
200 bin yeni müşteri kazanmayı 
başardık.
İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve 
dönüşüm kapsamında 2018’den 
bu yana yaklaşık 2.000’i aşkın 
süreci gözden geçirdik ve bu 
süreçlerin 1.800 kadarında 
dijitalleştirme için iyileştirmeler 
yaptık. Basit işlemlerimizi 
dijital kanallara taşıdık ve self 
servis hale getirdik. Uzmanlık 
gerektiren kompleks işlemler 
için ise müşterilerin fiziken 
şubeye gelme zorunluluğunu 
ortadan kaldıran, şube portföy 
yöneticilerinin ve müşterilerin 
kendi lokasyonlarından ve kendi 
cihazlarından işi beraberce 
yapabilmesini sağlayan mobil onay 
uygulamasını hayata geçirdik. 
Çalışanlarımız ile müşterimizin 

teknolojik varlıklarından söz eden 
Özdinç, bu teknolojilerin kullanım 
şekillerini de paylaştı:

“Sınırsız hizmet vermeyi 
amaçladığımız kurum stratejimiz, 
pandemi etkileriyle şekillenen 
müşteri ihtiyaçlarıyla birleşince 
süreç dijitalleştirme çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam ettik. Uzun 
yıllardan beri geliştirdiğimiz 
ve planladığımız yatırımlar ile 
çalışanlarımızın, müşterilerimize 
uzaktan ve kesintisiz hizmet 
verebilmelerini destekleyici her 
türlü süreç, yazılım ve donanım 
desteğini pandemi sürecinde kısa 
süre içinde sağladık.
 
Uzaktan hizmet modeline ve 
iş süreçlerimizin revizyonuna 
uyum kapsamında çalışma 
arkadaşlarımızı da notebook, 
tablet gibi mobil cihazlar ile ve 
softphone teknolojik yazılımları ile 
donattık. Bu sayede tam kapanma 
döneminde dahi çalışanlarımız, 
evden çalışmalarını rahatlıkla 
sürdürebildi. Bugün itibariyle tüm 
bu yatırımlarımızın bir sonucu 
olarak, müşteri ziyaretlerimizin 
yüzde 31’i sesli veya 
görüntülü görüşme ile uzaktan 
gerçekleştiriliyor. 

kendi lokasyonlarında beraber 
çalışmasını sağlayan bu uygulama 
ile şube portföy yöneticilerinin 
bankacılık sistemi üzerinden 
başlattığı iş, müşteri tarafından 
Yapı Kredi Mobil’den onaylanması 
yoluyla tamamlanabiliyor. 
Mobil onay, pandemi sırasında 
müşterilerimiz tarafından yaygınlıkla 
kullanılmaya başlandı. 
Mobil onay uygulamasını sadece 
bireysel müşteriler için değil, tüzel 
dijitalleşme kapsamında şahıs 
işletmesi nitelikli müşterilerin ve 
temsil yetkili tek kişinin olduğu tüzel 
müşterilerimizin de kullanımına 
açtık. Bugün itibariyle 200’e yakın 
ürün ve bankacılık işlemi mobil onay 
ile uzaktan yapılabiliyor. Tüm bu 
süreç dijitalleştirme çalışmalarımız 
neticesinde; regülasyonun izin 
verdiği türlerde neredeyse kağıtla 
yapılan işlemimiz kalmadı. Bu 
sayede bugüne kadar yaklaşık 3 bin 
400 tona tekabül eden 678 milyon 
adet kağıt tasarrufu sağladık. 
 
Yakın zamanda duyurduğumuz 
ve sektörde bir ilk olan 
e-dekont projesi ile birlikte 
tüm dekontlarımızı elektronik 

İş süreçlerinin 
dijitalleşmesi ve 
dönüşüm kapsamında 
2018’den bu yana 
yaklaşık 2.000’i aşkın 
süreci gözden geçirdik 
ve bu süreçlerin 
1.800 kadarında 
dijitalleştirme için 
iyileştirmeler yaptık
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Süreçlerimizi tasarlarken, finansal 
sonuç yaratan süreçlerde yapay 
zeka asistanlarımızın ürettiği 
çıktıları mutlaka kontrol ettik 
ve onayladık. Gerektiğinde 
organizasyonlarımızı ve iş yapış 
şekillerimizi buna uygun şekilde 
düzenledik. Bunu yaparken 
elbette süreç akışına uygun 
olacak şekilde tasarımlar yaptık. 
Yapay zeka asistanlarımıza 
işlemi yapan, çalışanlarımıza ise 
işlemi onaylayan rolünü verdik. 
Yapay zeka asistanının ürettiği 
bir çıktıyı insan yardımı ile onay 
aşamasında kontrol ederek, 
olası bir hata durumunda çıktıyı 
düzelterek, geri besleme ve 
makine öğrenmesi aracılığıyla 
yapay zeka asistanlarının bir 
sonraki işlemde aynı hatayı tekrar 
yapmamalarını sağladık. 

Bu düzeneğin sağlıklı 
işleyebilmesi ve doğru eğitim 
noktalarının belirlenmesi için 
asistanlarımızı devreye almadan 
hedeflenen başarı kriterlerini 
belirledik. Devreye aldığımız 
andan itibaren kriterlerin ölçümleri 
ile eğitim ve gelişim alanlarımızı 
kolayca tespit ettik. Ardından bu 
alanlardaki başarımızı artırmak 
için yapılacakları belirledik ve 
asistanların gelişimini sağladık. Bu 
sayede yüzde 50-60 başarı oranı 
ile çalışmaya başlayan asistanların 
2-3 ay gibi kısa bir sürede yüzde 
95 seviyelerinde başarılı sonuç 
ürettiği çokça örnekler yarattık. 

Yapı Kredi olarak özellikle yapay 
zeka asistanlarının kullanıldığı 
süreçlerimizi yeniden gözden 
geçirip uçtan uca tasarladık. Bu 
tasarımlar esnasında, yapay zeka 
asistanlarını sürece sonradan 
eklenmiş bir yardımcı gibi değil, 
sürecin içerisinde sürekli gelişen 
ve öğrenen yardımcılar olarak 
tasarladık. 

Özetle, yapay zeka asistanlarının 
sürdürülebilir olması ve katma 
değerinin katlanarak artması 
için sürekli eğitim yaklaşımı ile 
süreçlerin tasarlanmasının çok 
değerli olduğuna inanıyor ve 
tüm çalışmalarımızı buna uygun 
şekilde kurguluyoruz.”

“Yeni yönetmelikler 
sayesinde tüm bankacılık 
hizmetleri API’lar 
aracılığıyla fintechlere 
açılabilecek”
Bankalar teknoloji yeteneklerini 
daha da geliştirmek için ya 
fintechlerle çalışıyor ya da kendi 
teknoloji şirketlerini kuruyorlar. 
Yapı Kredi’nin kendi bankacılık 
teknolojilerini geliştirmede 
izlediği yolu ise Özdinç, şu 
sözlerle ifade etti: 

“Ülkemizde geçen yıl Merkez 
Bankası tarafından başlatılan bir 
süreç ile “Ödeme Emri Başlatma 
ve Hesap Bilgisi Hizmetleri” 
modeli oluşturuldu. Bu sayede 
lisansı olan fintechler ve 
finansal kuruluşlar, bu konuya 
özel sertifikasyon sürecinden 
geçip sisteme dahil olabilecek. 
Merkez Bankası nezdinde izni 
olan kuruluşlar, müşterilerin 
verdiği izinler doğrultusunda 
müşterinin hesap bilgilerini kendi 
kanallarında sunabilecek ve 
ödeme işlemlerini başlatılabilir 
hale gelecek. Bunun sonucunda 
müşteriler, tercih ettikleri finansal 
kuruluş üzerinden bu kapsamda 
olan hizmetleri tek bir noktadan 
gerçekleştirebilecek.

Aynı zamanda BDDK’nın 
yayınladığı Dijital Bankaların 
Faaliyet Esasları ile Servis 
Modeli Bankacılığı hakkında 
yönetmelik kapsamında Ödeme 
Emri Başlatma ve Hesap Bilgi 
Hizmetlerin dışındaki tüm 

ortama taşıyoruz. Gişedeki 
parasal işlemlerinin de 
artık ürün sözleşmelerinde 
olduğu gibi mobil onayla 
tamamlanabilmesine olanak 
sağlıyoruz. Bu sayede yılda 
20 milyon adet kağıdın daha 
tasarrufunu sağlayacağız.

Bunun yanında Yapı Kredi 
Mobil ve World Mobil 
uygulamalarında yer alan 
World Pay ile yapılan ödemeler, 
2021 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 101 oranında 
artış gösterdi. POS cihazı 
bulundurma zorunluluğunu 
kaldıran ve Android mobil 
cihazların POS cihazı olarak 
kullanılmasına olanak sağlayan 
POS Cepte uygulamasını da 
kullanıma açtık.

Tüm bunların ışığında 
müşterilerimizin hayatındaki 
sınırları kaldırma amacıyla, onları 
dinleyerek teknolojiler üretmeye 
ve geliştirmeye devam ediyoruz.”

“Yapay zeka asistanlarımız 
bizim için ekibin bir üyesi”
Yapay zeka asistanı Türk 
kullanıcılarının gözünde genel 
olarak çözüm üretmede yeterli 
görülmüyor. Gökhan Özdinç, bu 
algının kaynağını ve çözümünü de 
yorumladı:

“Bu sorunun cevabı eğitim 
kelimesinde gizli. 2014 yılında 
başladığımız bu yolculukta 
yapay zeka asistanlarını 
kendi çalışanlarımız gibi 
konumlandırdık ve tüm 
stratejimizi bunun üzerinde inşa 
ettik. Nasıl ki aramıza katılan 
her arkadaşımızın eğitiminden 
ve gelişiminden kendimizi 
sorumlu tuttuysak, aynı bakış 
açısını yapay zeka asistanlarımız 
için de işlettik. 
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bulut teknolojilerini kullanarak 
bunu desteklemeyi ve teknoloji 
alanında tartışmasız lider 
olmayı amaçlayan bir kurumuz. 
Bu kapsamda, dünyadaki 
trendleri yakından takip ediyor 
ve müşterimizin sahada nabzını 
tutuyoruz. Stratejilerimizi, ana 
hissedarımız Koç Holding’in 
stratejileri ile uyumlu hale 
getiriyor ve destekliyoruz. Doğru 
zamanda doğru ürünü hayata 
geçirmek, bir yanda piyasada 
öncü olmak, diğer yanda 
piyasanın buna hazır olması; 
işte bu noktadaki denge, ürünün 
başarısında en önemli konu 
oluyor. 

Yol haritamıza gelince; 
sürdürülebilirlik ve verimlilik 
artışı, en önem verdiğimiz 
konular arasında biri. İklim 
krizi ve çevre konularını 
önemsiyor, teknolojimizle bunları 
destekleyebileceğimiz işler 
üzerinde çalışıyoruz. Banka 
içerisinde her alanda verimliliği 
nasıl daha çok artırabileceğimizi 

için çok önemli bir iş ortağı. 
İleride beraber çok büyük 
başarılara imza atmaya devam 
edeceğimizden eminiz. 

Turkcell ile çalışırken yaygın 
kapsama ağı ve geniş 
hizmet ve ürün portföyü 
sayesinde ihtiyaçlarımızı 
karşılamamız oldukça kolay 
oluyor. Teknik nedenlerle 
karasal altyapının ulaşamadığı 
hizmet noktalarımızda veya 
karasal altyapıya alternatif 
olarak yedekleme amaçlı veri 
erişimlerinde Turkcell GSM 
altyapısını başarılı bir şekilde 
kullanıyoruz. Özellikle pandemi 
döneminde artarak devam 

görüşüyor, bu alandaki projeleri 
destekliyoruz. Tüm bunları 
yaparken çevik bir yapıyla 
hareket ediyoruz. Daha çevik 
teknolojiler üretebilmemiz için 
bankacılık mimarimizi sürekli 
yeniliyoruz. Tüm bunları yaparken 
odağımızda daima müşteri 
memnuniyeti var. Müşterilerimizin 
geri bildirimleriyle besleniyor, 
ihtiyaçlarına yönelik yeni ve yalın 
sistemler üzerinde çalışıyoruz. 

Öte yandan, insan kaynağımıza 
son derece önem veriyoruz. 
Çalışanlarımız için çalışılabilecek 
ilk kurum olma vizyonumuzla 
yeni nesil gelişim fırsatlarını 
değerlendiriyor ve bu konuda 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 

Deneyimli çalışma arkadaşlarımız 
ve sektördeki iş ortaklarımızla 
birlikte geleceğin bankacılık 
sistemini bugünden inşa 
edeceğimize yürekten inanıyor 
ve bu hedefle tüm gücümüzle 
çalışıyoruz.”

eden uzaktan çalışma ihtiyaçları 
konusunda Turkcell, bize 
büyük destek sağladı. Ayrıca 
bankamızın WAN omurgasında 
yüksek kapasiteli hatlarla kritik 
önemdeki data erişimlerimizi de 
Turkcell üzerinden sağlıyoruz. 
Özellikle büyük şehirlerdeki 
bölge merkezlerimiz ve Gebze 
Veri Merkezimiz ile Ankara 
Felaket Önleme Merkezimiz 
arasındaki veri kapasitelerimizi 
alternatifli güzergahlardan 
temin ediyoruz. Bununla birlikte, 
ana merkezlerimizden yüksek 
kapasiteli internet erişimlerimizi 
de yine Turkcell fiber altyapısıyla 
sağlıyoruz.

bankacılık hizmetlerinin API’lar 
aracılığıyla fintechlere açılmasının 
çerçevesi çizilmiş oldu. Bu 
sayede bankalar ile fintechler 
iş birlikleri kurarak yeni katma 
değerli ürün ve hizmet modelleri 
geliştirebilir hale geldi. 

Yapı Kredi olarak, bu gelişmeleri 
çok daha önceden görerek 
bunun altyapısını hazırlamıştık. 
Olası iş birlikleri ile birlikte 
gerekli uyarlamaları yaparak 
bu hizmet modellerini devreye 
almaya başlıyoruz.”

“Sürdürülebilirlik ve 
verimlilik artışı, en önem 
verdiğimiz konulardan”
Gökhan Özdinç ile sohbetimizi, 
orta ve uzun vadede ajandasında 
yer alan başlıklarla noktaladık. 
Özdinç, önümüzdeki döneme dair 
yol haritasında yer alan konuları 
da aktardı:

“Yapı Kredi olarak, sektöre yön 
verecek ürünler yaratmayı ve 
modern mimari sistemleri ve 

“Karasal altyapının 
ulaşamadığı hizmet 
noktalarımızda Turkcell 
GSM altyapısını başarılı bir 
şekilde kullanıyoruz”
Ülke çapında yaygın GSM 
ve karasal altyapısı ile her 
platformda sağlıklı hizmet 
aldığımız Turkcell, stabil 
altyapısı ve hızlı teknik 
desteğiyle bankamızda kullanıcı 
memnuniyeti yaratıyor. Ülke 
genelinde mobil POS, off-
site ATM GSM yedeklilik ve 
güvenlik alarm bağlantısı 
ile SMS gönderimi (Bulk/
OTP) işlemlerimiz için Turkcell 
altyapısını kullanıyoruz. Bu 
anlamda Turkcell, bizim 
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Dijital dönüşüm her sektörde 
olduğu gibi mobilya sektörünün 
de gündeminde. Vivense ise 
kurulduğu günden itibaren dijital 
bir şirket olarak yola devam 
ediyor. Özellikle de dijital araçların 
etkin kullanımının ana stratejileri 
olduğunu söyleyen Vivense 
Kurucusu ve CEO’su Kemal Erol, 

bu araçların kullanım şekillerini, 
2022 planlarını ve daha fazlasını 
İşte Teknoloji’ye anlattı...

Vivense...
ev ve yaşam alanında ilham veren 
bir marka olmak amacıyla 2013’te 
kuruldu. Online ve offline hibrit 
model ile çalışmayı benimseyerek 

de kendi alanında birçok yeniliğe 
imza attık.

Yoğun olarak İnegöl’den temin 
edilen mobilyaları satışa çıkarıyor, 
arka planda pazaryeri ön tarafta 
ise müşteriye tek bir marka 
gibi çalışan bir iş modelini 
benimsiyoruz. 2015 yılında ilk 

Kurulduğu günden itibaren müşteri deneyimini teknoloji ile daha da 
iyileştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Vivense Kurucusu ve CEO’su Kemal 
Erol, “Omnichannel bir mobilya şirketi olarak en temel stratejimiz, dijital 
araçların etkin kullanımı.” dedi.

temel stratejimiz
Dijital araçların etkin kullanımı
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vermeye başladık. 2020 itibarıyla 
da ‘vivense.com satış noktaları’ 
açmaya başladık. Mevcut 
geleneksel mobilya mağazaları 
Vivense sistemine geçerek 
‘vivense.com satış noktası’ olmaya 
başladılar.

Günümüzde 1000’e yaklaşan 
üretici ağını, 800 çalışanı, 90 
showroom ve satış noktasını, 75 
bin m² operasyon depolarımızı ve 
23 noktada teslimat yapan ekipleri 
kendi geliştirdiğimiz teknoloji ile 
yönetiyoruz. Birçok farklı tarza 
hitap eden koleksiyonlar ile farklı 
ürün dikeylerinde kuvvetlenerek 
ilerliyoruz.

showroomu 150 m² olarak 
ofisin yanında açtık. Aldığımız 
olumlu dönüşler sonucunda 
showroomlarımıza Ankara, 
İzmir ve Beylikdüzü de eklendi. 
Sonrasındaki 3 yılda da toplam 
30 showroom daha açarak, 
showroom ve online hibrit iş 
modelini hayata geçirdik.
Kuruluşundan itibaren iç mimar 
vurgusunu yapan Vivense’nin 
ilk aşamasında, sitede haftalık 
iç mimar hikayeleri ve iç 
mimarların seçtiği ürünler 
yer alıyordu. Showroomlar 
açılınca da iç mimarlar istihdam 
etmeye başladık. Şu anda da 
showroomlarda ağırlıklı olarak 
iç mimarlarımız müşterilerimize 
destek veriyor.

2016 itibarıyla Vivense logolu 
giydirilmiş araçlarla teslimat ve 
kurulumlar yapmaya başladık. 
2017’de ise ilk defa özel 
koleksiyon çıkardık. Lagom 
ve Yeni Lüks isimli bu özel 
koleksiyonlar Vivense’nin 
showroomlarında daha ön 
planda yer almaya başladı. 
Özel koleksiyon çalışmalarımız 
sonrasında da devam etti ve 
2019’da bu koleksiyonlar ‘vivense 
collection’ çatısı altında toplandı.
Showroomlar açılmaya 
başladıktan sonra vermeye 
başladığımız iç mimarlık hizmetini 
2019’da ‘touch interior design’ 
adında toparlayıp daha sistematik 

Vivense’nin kurulduğu 
yıllarda...
mobilya sektörü çoğunlukla 
geleneksel oyuncular tarafından 
domine diliyordu. Sektörün doğası 
gereği insanların dokunarak ve 
görerek almaya alıştığı ürünleri, 
bir e-ticaret platformunda 
sergilemek ve satış yapmak 
oldukça alışılmadık bir durumdu. 
Ancak tüm sektörlerde yaşanan 
dijitalleşmenin etkisi, insanların 
online alışverişe alışması ve 
e-ticaret alışverişlerinin günlük 
yaşamın bir parçası haline 
gelmesiyle birlikte, satın alma 
davranışları da evrilmeye 
başladı. Ayrıca, son 2 senedir 

Birçok farklı 
tarza hitap eden 
koleksiyonlar 
ile farklı ürün 
dikeylerinde 
kuvvetlenerek 
ilerliyoruz
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Omnichannel bir mobilya 
şirketi olarak...
dijital araçların etkin kullanımı 
en temel stratejimiz çünkü 
müşterilerimiz bize web 
sitemiz ve mobil uygulamamız 
üzerinden ulaşıyor. Online 
kanallarımızın müşteri deneyimini 
mükemmelleştirmek, teknolojik 
gelişmeleri hızlı şekilde yansıtmak 
için sürekli çalışıyoruz.
Tüketicilerin ürünleri tamamen 
online kanaldan tanıması ve 
alışveriş kararı verebilmesi 
bizim için çok önemli. Mobilya 
sektörüne özgü kumaş 
değiştirme, zamanında teslimat ve 
esneklik gibi hizmetleri tamamen 
kendi geliştirdiğimiz IT sistemi 
ile sunuyoruz. Bu yaklaşımla 
Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere ve 
Almanya’da da müşterilerimize 
ulaşıyoruz. Mobilya sektörüne 
özelleşmiş web sitemiz ve kendi 
geliştirdiğimiz IT sistemlerimiz ile 
standart bir e-ticaret sitesinden 
çok farklı bir deneyim sunuyoruz.

içinde bulunduğumuz pandemi 
ortamı da tüm sektörlerde 
olduğu gibi mobilya sektörünün 
dijitalleşmesini ivmelendirerek 
yeni bir boyuta taşımış oldu.
Vivense’nin bir e-ticaret sitesi 
olarak kurulmuş olması elbette bir 
avantaj ancak rekabet de her yıl 
aynı ölçüde artıyor ve sektöre yeni 
oyuncular katılıyor. Bu rekabet 
ortamı her şirketin kendisini 
çok daha hızlı değişime adapte 
etmesini ve dijital gelişmeleri daha 
yakından takip edip hızlı aksiyon 
almasını gerektiriyor.

Vivense, altyapısında birçok 
teknolojiyi barındırıyor
Özellikle 3 yıl önce başlattığımız 
mikroservis mimarisine geçişle 
birlikte çağın gerektirdiği 
teknolojileri daha yoğun olarak 
kullanmaya başladık. Servisler 
arası haberleşme için iki farklı 
teknoloji kullanıyoruz. Sitede 
ürünlerin aranabilmesi için 
günümüzde yoğun olarak 
kullanılan arama motoru 
teknolojisinden yararlanıyoruz. 
Kullandığımız bir başka teknoloji 
de sistemdeki hataları anlık 
görüntüleyebilmek ve anında 
müdahale edebilmek için. Ayrıca 
sistemin performansını daha iyi 
analiz edebildiğimiz bir başka 
entegrasyonumuz da mevcut. 
Bütün servislerimiz, ihtiyaç 
durumuna göre farklı 
programlama dili ve veritabanı 
ile geliştiriliyor. Bunların dışında 
depolarımızda kullandığımız 
mobil operasyon uygulamamız da 
bulunuyor.

Günümüzde teknolojinin en 
önemli noktalarından biri de hız. 
Biz de sistemimizin daha hızlı 
sonuçlar dönebilmesi için bazı 
ön bellek mekanizmalarından 
yararlanıyoruz. Bütün sistemimiz 
bulut altyapısında çalışıyor. 

En büyük amacımız...
kurulduğumuz günden itibaren 
müşterilerimizin deneyimlerini 
teknoloji ile daha iyi bir hale 
getirmek. Dolayısıyla her 
yıl, bir plan doğrultusunda 
teknolojimize yatırım yapıyoruz. 
2022 yılında da diğer yıllarda 
olduğu gibi teknolojik 
yatırımlarımız sürecek. 

2022 yılındaki temel planımız 
hem yerli hem de global 
pazarda müşterilerimize daha 
hızlı hizmet veren ve uçtan uca 
otomatize olarak çalışan bir 
teknolojik deneyim sunmak. Bu 
odak çerçevesinde Vivense’nin 
müşterilerine, müşterilerimizin 
de Vivense’ye daha kolay 
ulaşabildiği bir altyapı 
sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Bu 
planımızı gerçekleştirmek için de 
her yıl olduğu gibi 2022 yılında 
da inovatif çalışmalarımız devam 
edecek.
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CERN’e üretim 
yapan Türk şirketi 
Mapsis Metal’in 
Genel Müdürü 
Filiz Akkaş, 
Endüstri 5.0’ın 
konuşulmaya 
başladığı bu 
dönemde, 
Toplum 5.0’ı 
da iyi okuyup 
anlamanın 
önemine 
dikkat çekti.

CERN’e
üretim
yapan
Türkiye’de ilk
5 şirketten
biri
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toplum kuruluşunda aktif olarak 
görev alan Filiz Akkaş ile Mapsis 
Metal’i, dijital bir şirket olmayı, 
sektörde kadın istihdamını ve 
daha fazlasını konuştuk... 

Milli ve yerli parçalar dünya 
arenasında
“Havacılık ve savunma sektörleri 
başta olmak üzere; otomotiv, 
enerji ve endüstriyel vb. birçok 
sektörde müşterilerimize en 
kaliteli, doğru ve hızlı olacak 
şekilde en iyi hizmetle destek 
veriyoruz. Özellikle, havacılık 
ve savunma sanayi sektörüne 
alüminyum ve çelikte talaşlı 
üretim yapan ve birçok yerli ve 
milli projede yer alarak adımızdan 
söz ettirdik. ABD, Fransa, Belçika, 
Almanya, İsviçre ve Afrika pazarına 
ihracat yapan Mapsis Metal aynı 
zamanda, 4000 m² alanda 45 
çalışanıyla, CERN’e üretim yapan 
Türkiye’de ilk 5 şirketten birisi.”

Yurt içi ve yurt dışında, 
sektöründe öncü kurum 
ve kuruluşlarla çeşitli iş 
ortaklıklarınız bulunuyor. 

Okan Üniversitesi İşletme mezunu 
olan Fili Akkaş, 1992-2007 
yıllarında Kuter İnşaat’ta sırasıyla 
muhasebe ve finansman sorumlusu 
ile proje yöneticisi olarak çalıştı. 
2011 yılında da özkaynak olmadan, 
tamamen banka kredisi ve KOSGEB 
desteğiyle Gebze’de Mapsis Metal 
firmasını kurdu. Genel Müdür 
olarak görevine devam eden 
Akkaş, Mapsis Metal’in serüveni 
boyunca elde ettikleri başarıları ise 
şu sözlerle anlattı: “2013 yılında 
KOSGEB’te, kadın girişimci olarak 
Kocaeli’de birinci ve Türkiye finalisti, 
2015 yılında Lüksemburg’ta “Yılın 
İhracatçısı Ödülü”, 2021 yılında ise 
KAGİDER ve Garanti BBVA’nın “Yılın 
Kadın Girişimcisi” yarışmasında 
Türkiye 1. ligini kazandık.” 

Kocaeli Sanayi Odası Meclis 
Üyesi; Savunma, Havacılık ve 
Uzay Kümesi Derneği olan 
SAHA’da Yönetim Kurulu Üyesi; 
TOBB AB Uyum Komisyonu 
Üyesi ve Raportörü; TOBB Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu Üyesi; 
KAGİDER Üyesi ve daha birçok sivil 

Mapsis Metal’in sahip 
olduğu know-how, rekabet 
ortamında nasıl bir fark 
yaratıyor?
Mapsis Metal olarak, birçok 
ulusal ve uluslararası projelerde 
rol alıyoruz. Görev aldığımız ulusal 
ve uluslararası bazı projeler; A4m 
(A400M AIRBUS ATLAS), AGU, 
B37 BOEING, BOM BOMBARDIER, 
BWC BOEING, KAI KUH (Surion), 
SAGE, BGS, KAİ olurken Lockhed 
Martin ve Skorsky’de de üretim 
lisanslarımız bulunuyor.
Tüm bu projelerde yer 
almamız için gerekli kabiliyet 
ve yetkinliklerde olmamız 
gerekiyordu. 2017 yılında 
özellikle havacılık ve savunma 
sanayisinde gerekli olan 
uluslararası “AS/EN 9100 
Uluslararası Savunma ve Havacılık 
Standart Sertifikasyonu”na sahip 
olduk. Altyapımızı ve üretim 
çalışmalarımızı uzun çalışmalar 
sonucu tüm bunlara göre 
dizayn ettik. Müşteri isteklerini 
ve kaliteyi çalışmalarında en 
önemli unsur olarak gören 
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Mapsis’in stratejik hedefleri 
arasında sürekli iyileştirme 
ve gelişme var. Ar-Ge 
departmanımızda CAD/CAM 
modelleme, teknolojik/teknik 
ve ekonomik yapılabilirlik 
etüdü, laboratuvar çalışmaları, 
tasarım, geliştirme ve 
doğrulama çalışmaları, analiz 
çalışmaları ve prototip üretimler 
gerçekleştiriyoruz. Mühendislik 
çalışmalarında etkin olarak 
kullandığımız yazılımları da 
dijitalleşmemizde önemli adımlar 
olarak görüyorum. 

Bir kadın lider olarak, 
sektörünüz özelinde kadın 
istihdamının güçlenmesi 
için sizce nelere ihtiyaç 
var, hangi noktalara 
odaklanmak gerekiyor?
Kadınların iş gücüne katılımının 
artırılması ancak katılımın 
önündeki engellerin kaldırılması 
ile mümkün olacaktır. Kadın 
istihdamının önündeki en 
büyük engelin ise erkek 
egemen geçmişten miras 
kalan sosyal koşullanmalar 
olduğunu düşünüyorum. Şuna 
emin olunmalı ki; iş yaşamında 
kadınlara yoğun ihtiyaç var. 

Kadının erkekle eşit olarak 
algılanmaması da kadının 

Mapsis Metal, Ar-Ge çalışmaları 
ile müşterilerinin ihtiyaçlarını 
eksiksiz bir şekilde tespit ederek, 
ürün ve süreçlerine maksimum 
katma değer sağlayarak fark 
yaratıyor. 

Dijital bir şirket olma 
yolunda hangi konulara 
öncelik veriyorsunuz?
Pandemi ile birlikte tüketici 
alışkanlıkları ciddi bir değişime 
uğradı. Bunun neticesinde yeni 
ihtiyaçlar ve davranış modelleri 
ortaya çıktı. Firmaların tüm 
bunları analiz etmesi ve gelecek 
stratejilerini planlarken bu arz ve 
talebe göre yeniden hazırlanması 
gerekiyor. Endüstri 4.0 sektörde 
her geçen gün daha fazla yer 
alırken, gelişmiş dünya ülkeleri 
Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. 
Tüm bu gelişmeler için aynı 
anda da Toplum 5.0’ı iyi okuyup 
anlamamız gerekiyor.

Toplumun ve sistemlerin hazır 
olmadığı Sanayi 4.0’a Türkiye’nin 
geçmesi ve bu yönde gelişmesi 
için finansmana erişimin kolay 
olması, teşviklerin artması en 
önemli konular. Aynı zamanda 
nitelikli elemanda yaşanan 
sıkıntıları çözüme kavuşturmak 
adına, dijitalleşmenin önemini 
firmaların kültürüne entegre 
etmek için eğitimler verilmesini 
de odak noktası haline getirmek 
zorundayız; çünkü şirketlerin 
fayda yaratan ürün ve hizmetlerini 
dijitalleşmeyle birlikte global 
anlamda rekabet ederek pazar 
paylarını artırmaları ve zaman 
yönetimini etkin hale getirmeleri 
mümkün. Örneğin, Mapsis 
Metal’in 2018 yılındaki stratejik 
hedefleri arasında üretimden 
veri toplama vardı. Üretimden 
veri toplamaya başlayarak 
dijitalleşmeye yönelik ilk 
hedefimizi tamamladık.

ekonomik hayata katılımının 
önündeki en temel engellerden 
birisidir. Toplumdaki bu algıyı 
değiştiremediğimiz sürece 
kadınları iş hayatına ve sosyal 
hayata dahil edemeyiz. Kadın 
istihdamını artırmadan da 
ekonomik ve sosyal gelişmeden 
bahsetmek mümkün değil. 
Bunun için de kadın girişimciliğini 
özendiren, destekleyen kurum 
ve kuruluşlar daha etkin bir 
politika oluşturmalı. Kadınları 
koruyan ve destekleyen yasaların, 
uygulamaların, eğitimin artırılması, 
kadınların çalışmasına yönelik 
tutumların değişmesi ve yeterli 
finansmana ulaşabilmesi gerekir. 
Kadınların çalışma yaşamında 
aktif rol alması için uygulamada 
ve takip edilmesinde de kurum ve 
kuruluşların proaktif davranması 
gerektiğini düşünüyorum.

Gelecek dönemdeki 
hedefleriniz neler olacak?
Verimli ve sürdürülebilir olduğu 
kadar sosyal bilinçle de hareket 
ederek uluslararası pazarda 
adımızdan ve markamızdan 
söz ettirmeyi amaçlıyoruz. 
Beraberinde, sürdürülebilirlik 
kavramını firma kültürü haline 
getirmek ve böylece güvenli 
kökleşmek de bir diğer ana 
hedefimiz.
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Deploy Tech Kurucu Ortağı ve CTO’su Beren Kayalı: “Konvansiyonel su 
tanklarını kırsal kesimlere adapte etmek yerine, bu bölgelerin ihtiyaçlarına 
uygun su depolama sistemleri sağlıyoruz.”

Kurak topraklardaki su
‘kumaş beton’ ile depolanıyor!
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Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan 
içindeki öğrenciler ve ben de sıra 
arkadaşlarımdan kendime çok şey 
kattım. Üniversite son sınıftayken 
de Siemens, Darüşşafaka Robot 
Kulübü’ne sponsor olmuştu ve 
makine mühendisi bir mentör 
arıyorlardı. Benden haberdar 
olunca hemen tanışmak istediler. 
3 ay yaz stajımı yaptığım 
Siemens’te, kış döneminde de 
Siemens mühendisi olarak robot 
kulübüne mentörlük yaptım. 
Aynı yıl içinde yurt dışı yüksek 
lisans başvurumu tamamladım 
ve kabul cevabı aldım. Yüksek 
lisans ücretini denkleştirmek 
ve burs bulabilmek için 1 yıl 
Türkiye’de kalıp çalıştım. Sonra 

İngiliz Kraliyet Ailesi eğitim 
bursunu almaya hak kazanan 
ilk Türk olan Beren Kayalı, 
başarılı bir kadın girişimci. 
Darüşşafaka’dayken tanıştığı 
robot kulübü ise Beren Kayalı’nın 
hayatında bir dönüm noktası 
oldu. Afrika’nın en büyük 
gecekondu mahallesine yaptığı 
ziyaret sonrasında geliştirdiği 
proje de Kayalı’ya ‘Yılın En Genç 
Innovator’ü ödülünü kazandırdı. 
Sosyal sorumluluk ve teknolojinin 
bir araya gelerek ortaya çıkardığı 
bu başarı öyküsünün detaylarını, 
Beren Kayalı’dan dinledik...

Beren Hanım sizi tanımakla 
başlayalım sohbetimize...
2003 yılında Darüşşafaka sınavını 
kazandım ve 10 yıl boyunca 
Darüşşafaka’da yatılı okudum. 
Liseye geçerken okulun robot 
kulübüne girdim ve benim için 
yeni bir dünya açıldı. Legolardan 
robotlar yapıyordum ve bir anda 
kendimi daha büyük boyutlu 
mekatronik robotlar yaparken ve 
yarışma için her sene Amerika’ya 
giderken buldum. 

Üniversiteye geçerken Boğaziçi 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
ilk tercihimdi ve onur derecesiyle 
4 yılda mezun oldum. Fakat 
teknik bir üniversitede makine 
mühendisliği okumayı tercih 
ederdim. Her şeye rağmen, 

da 2018 yılında Birleşik Krallık’ta, 
Imperial College London ve Royal 
College of Art tarafından verilen 
İnovasyon Tasarım Mühendisliği 
çift masterına başladım.

Masterda okurken, British 
Airways’in 100. yılını kutlayan 
bir yarışmaya katılıp ‘Geleceğin 
Uçuş Deneyimi’ni tasarlayarak 
takım arkadaşlarımla birlikte ödül 
kazandım. Londra’nın en prestijli 
galerilerinden Saatchi Gallery’de 
tasarımımı sergileme imkanım 
oldu. Bunun akabinde, Royal 
Commussion 1851 tarafından 
Endüstriyel Tasarım bursu 
aldım. Okuldan mezun olduktan 
sonra da partnerimle birlikte 

Kumaş beton 
teknolojisiyle su 
depoları kuruyor 
ve ortalama %80 
oranında daha az 
karbon salınımı 
yapıyoruz
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tuvalet alanı vardı ve mahallenin 
ortasından kanalizasyon, nehir 
şeklinde akıyordu. 4-5 ay boyunca 
musluğu her açışımda Kibera’da 
gördüklerimi hatırladım. Babası 
gibi inşaat mühendisi olan iş 
ortağım Paul Mendieta, babasının 
hafta sonları eşekle ya da atla 
-çünkü arabayla gidilecek yolları 
yok- Güney Amerika’ya giderek 
böyle kırsal kesimlerde yaşayan 
insanlara gönüllü olarak su 
depoları yaptığından, kendisinin 
de küçükken bu köylerin su 
sistemi açılışlarına gidip festival 
gibi kutladıklarından bahsetti. 
Yaptığımız vaka çalışmalarına 
göre, su altyapısının en meşakkatli 
ve en pahalı kısmı su tanklarıydı. 
Biz de bu noktaları birleştirerek 
Deploy’u kurduk. Amacımız; 
şehir hayatı için tasarlanmış 

Deploy’u kurduk. Bu sene de 
Birleşik Krallık’ta ‘Yılın En Genç 
Innovator’ü ödülünü kazandım.

Deploy Tech’in hikayesinden 
de bahseder misiniz?
Master programında, ilk seneki 
projelerimizden birisi “GoGlobal” 
adlı bir modüldü. Bu proje 
kapsamında 4 hafta Kenya, 
Nairobi’de kalarak atık ve geri 
dönüşüm projeleri üzerinde 
çalışıp, yerel halkın bu konudaki 
sorunlarını çözmeye çalıştık. 
Hafta sonu gezilerinden birinde 
Afrika’nın en büyük gecekondu 
mahallesine ziyarete gittim 
ve nasıl yaşadıklarını görmek 
beni döndükten sonra bile çok 
etkiledi. 3 milyondan fazla nüfusu 
olan tek bir mahallede akan 
çeşmeleri ya da suları yoktu. 
3 milyon kişi için tek bir ortak 

konvansiyonel su tanklarını kırsal 
kesimlere adapte etmek yerine, 
onların ihtiyaçlarına uygun su 
depolama sistemleri sağlamak ve 
hayatlarına dokunabilmek.

Bahsettiğim konvansiyonel yapılar 
çimento, çelik, çakıl gibi ağır 
yapı malzemeleri gerektiriyor ve 
2000 haneli bir köy için 14 ton 
malzemeyi optimum lokasyona 
taşımak anlamına geliyor. Beton 
bir su tankı yapımı 3 aya kadar 
zaman alabiliyor ve çok fazla 
işçilik gerektiriyor. Deploy olarak, 
bu sorunların hepsini çözüyoruz. 
Kumaş beton teknolojisiyle su 
depoları kuruyor ve ortalama %80 
oranında daha az karbon salınımı 
yapıyoruz. Deploy su tankları 
için Concrete Canvas adında 
özel bir malzeme kullanıyoruz 
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yürürlükte olan yeni bir yasa 
var: Kırsal kesimlerde mülkü 
olan herkesin en az 40.000 Litre 
kullanıma hazır su bulundurması 
gerekiyor. Bu depolanmış suyun, 
olası bir yangın durumunda itfaiye 
ekiplerinin kullanması için yasa 
tarafından zorunlu olarak 365 gün 
kullanıma müsait olması gerekiyor. 
Deploy ailesi olarak, geçtiğimiz 
yaz Türkiye’de ve Avrupa’nın 
genelinde yaşanan ve bir türlü 
söndüremediğimiz yangınları, 
eskinin hazırlıksızlığı olarak geride 
bırakmak istiyoruz.

Hem yenilikçi fikirlerinizin 
temelinde hem de iş 
süreçlerinizde yeni nesil 
teknolojilerden yararlanıyor 
musunuz, nasıl?
Ben teknolojiye çok meraklı 
birisiyim. Boğaziçi Üniversitesi’nin 
bana kattığı en iyi şeyin kendi 
kendime öğrenme becerisi 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
nedenle, okulda öğretilmeyen 
şeyleri bile kendi kendime 
öğrenmeyi seviyorum. 

ve bu malzeme 150 mm olan 
beton duvar kalınlığını 6 mm’ye 
indirgiyor. Bu sayede 14 ton 
malzeme yerine 500 kg’nin altında 
su tankları üretmiş oluyoruz. Bu 
hem malzeme hem de taşıma 
sırasında büyük karbon salınımı 
düşüşü sağlarken, arazinin 
engebeli olduğu yerlere bile 
tankların kolayca kurulmasını 
mümkün kılıyor. Kurulumu da 
yalnızca 24 saat sürüyor. Kurulum 
alanında ise su tankını basit bir 
inflatöre bağlıyoruz ve şişmeye 
bırakıyoruz. Bu süre zarfında tankı 
suluyoruz ve 24 saat bekliyoruz. 
Ertesi gün kullanıma hazır hale 
geliyor ve içini suyla dolduruyoruz.

Sürdürülebilir enerji ve 
kaynaklar için çevreci bir 
inovasyon olan girişiminiz, 
özellikle su sıkıntısı olan 
bölgeler için bir umut 
ışığı. Bu fikri daha da 
genişletmeye yönelik 
hedefleriniz var mı?
İlk hedefimiz; tarım ve hayvancılık 
için kullanılması ve sonrasında 
afet yardımı ya da önceden 
bahsettiğim kırsal kesimlerdeki 
bölgelere içme suyu ve sanitasyon 
sağlamak. İleriki hedefimiz ise 
orman yangınları ve yangın kontrol 
çalışmaları üzerine. Avustralya’da 
son yaşanan yangınlardan sonra 

Deploy’da kullandığımız yeni 
teknolojilerden bir tanesi 3D 
yazıcı. Hızlı prototipleme, işimin 
büyük bir parçası olduğu için 
3D yazıcıya sahip olmak hayatı 
çok kolaylaştırıyor. İstediğimiz 
geometriyi ve tasarımı hızlıca 
deneyip başka bir malzemeden 
üretilmesi için üreticiye 
yollayabiliyoruz. 

Yenilikçi fikir bulma konusuna 
da değinmek istiyorum. 
Özellikle master yaparken, 
İngiltere’de aldığım her şeyi 
10’la çarpmam gerekiyordu ve 
kavram kanıtlama aşaması için 
yaptığım prototiplerde genelde 
mutfak ürünlerini kullanmaya 
başlamıştım. Kürdan, alüminyum 
folyo, jelibon, blender... Aklınıza 
gelebilecek her şeyi prototip 
malzemesi olarak kullanmışımdır. 
Yenilikçi fikir bulmak için üst 
seviye yapay zeka ya da büyük veri 
kullanmanıza gerek yok aslında, 
genelde gözlem yeteneğinizi 
kuvvetlendirmeniz yetiyor. Bazen 

İlk hedefimiz; tarım 
ve hayvancılık 
için kullanılması 
ve sonrasında 
afet yardımı ya da 
önceden bahsettiğim 
kırsal kesimlerdeki 
bölgelere içme 
suyu ve sanitasyon 
sağlamak
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hatırladım ve neden benim bu 
bursu kazanmamı dert ettiğini 
anlamış oldum. Ben sadece 
kendi karakterime, kendi 
reaksiyonlarıma odaklanabilirim. 
Herkes kendi yoluna bakmalı diye 
düşünüyorum çünkü gidilecek 
yol önümüzde. Kadın ya da erkek 
olsun, herhangi birisi haksızlık 
yaptığında şikayet etmek yerine, 
bundan da öğrenilecek bir dersim 
vardır deyip “kendi yoluma” devam 
ediyorum, nasıl çözerim diye kafa 
yoruyorum ama kendimi de harap 
etmiyorum. Etrafımı da böyle 
insanlarla donatmaya çalışıyorum. 
Dolayısıyla girişimci arkadaşlarıma 
da bunu yapmalarını öneriyorum.

Lisede katıldığım robot yarışmasını 
şimdi Türkiye’de de düzenliyorlar. 
Konuşmacı olmamı istediklerinde 
kadınlara, kız çocuklarına “elinin 
hamuruyla nasıl robot yapılır 
gösterin diyorum”. Amacım; 
kimsenin inkar edemeyeceği 
başarılar elde ettiklerinde, 
kendi saygınlıklarını kendilerinin 
yaratacaklarını vurgulamak. 

Motivasyon kısmına gelecek 
olursak... Pandemiyle birlikte 
benim için bu kısım çok değişti. 
Deploy’u yatırımcılarımızı gerçek 
hayatta görmeden kurduk. 
Türkiye’ye bile uçuşların durduğu 
bir zamanda, dünyanın her yanına 
gitmesi planlanan bir su tankı 
projesine giriştik. Her şey çok 
belirsizdi. Eğer Deploy için yatırım 
bulamazsak başka bir B planımız 
yoktu. Pandemide 9-5 iş bulmak 
bile çok zordu. Evde geçen bir 
yılın ve mental olarak yıpratıcı bir 
sürenin ardından şuna rastladım; 
“motivasyon aslında şişirilmiş bir 
balon, önemli olan öz disiplin”. 
Bir anda anladım. Lise sonda 
üniversiteye hazırlanırken kaç saat 
masanın başından kalkmadan test 
çözüyordum hatırlamıyorum. Sınava 

“havalı” görünen bu teknolojiler, 
over-engineering dediğimiz 
gereğinden fazla mühendislik 
kullanılmış ürünler tasarlamamıza 
neden oluyor. Benim için 
kullanıcıyı gözlemleyerek 
başlamak en önemlisi. Teknoloji 
beni çözüme götüren araç.

Girişimcilik ekosistemine 
de değinmek istiyoruz. Bir 
kadın girişimci olarak, bu 
yolculuktaki deneyimlerinizi 
anlatır mısınız? Zorlukların 
üstesinden nasıl geldiniz? 
Sizce bir girişimciyi neler 
motive eder?
Aslında Birleşik Krallık’a gidene 
kadar Türkiye’de çok steril 
bir ortamda yetişmişim. Ne 
Darüşşafaka’da ne de Boğaziçi’nde 
kadın olmam nedeniyle ön yargıya 
uğradığımı hatırlamıyorum. 
Genelde “yapacağım” diye 
konuşmak yerine “yaptım, işte 
sonuç” demeyi tercih eden 
biriyim. Bu nedenle, bana olan 
saygıyı kendimin oluşturduğunu 
düşünüyorum. Biri bana “bunu 
yapsan da çalışmaz” dediğinde 
ben çoktan aklımda işe koyulmuş 
ve beynimin içinde simulasyonlara 
başlamış oluyorum. 

Bir anımdan bahsetmek isterim. 
Masterım için Royal Commission 
1851 tarafından aldığım burs, 
genelde İngiliz vatandaşlarına 
veriliyor ve benimle aynı yıl 
başvuran bazı erkek İngiliz 
arkadaşlarım bu bursu alamadı. 
Sonra duydum ki kadın olduğum 
için bu bursu almışım. Bunu bir 
bahane olarak gördüğüm için 
güldüm geçtim. Bunu dillendiren 
kişi de stüdyoda yanımda oturan, 
her teknik sıkıntısında yardım 
etmeye çalıştığım, benim gibi 
bir makine mühendisi. Teknik 
bir projede benim projemin 
çalışıp onunkinin çalışmadığını 

doğru, uyanık olduğum tüm süreçte 
neredeyse test çözüyordum, 
deneme yapıyordum. Başlarda 
çok zorlanmıştım fakat sonra her 
gün dozunu artıra artıra daha da 
üzerine gittim. “Diğer insanlara nasıl 
yetişeceğim” diye kaygılanırken 
annem ve öğretmenlerim çok büyük 
destek oldu ve bana hayatta başka 
değerli bir ders öğrettiler: İstikrar. 
Bence insanlar motivasyona değil 
öz disipline odaklanmalı. Önemli 
olan “her şeye rağmen” o yapman 
gerektiğini bildiğin şeyi yapmak 
çünkü sen yapmazsan kim yapacak 
ki senin için? Üniversite sınavı 
anımda olduğu gibi, hayattaki pek 
çok test zekanızı, mutluluğunuzu, 
motivasyonunuzu değil irade 
ve istikrarınızı ölçüyor. Bir şeyde 
“usta” olmak için 10.000 saatinizi 
ayırmanız gerekiyor. Günde 16 
saat ayırdığınız bir işte ancak 2 yıl 
sonunda uzman hale geliyorsunuz. 
Eğer 10.000 saat daha dolmadıysa, 
gidecek daha yolunuz da var 
demektir. Pes etmeyin!

İklim krizinin her geçen gün 
arttığı bu dönemde, 2022 yılı 
ve yakın gelecekte hayata 
geçirmeyi planladığınız, 
farklı konularda benzer 
projeleriniz olacak mı?
Şu an için sadece Deploy’a 
odaklıyım. İleride Deploy’un 
üretim hattını başka ülkelerde de 
kurmak istiyoruz. Deploy’la birlikte 
bir misyon için yola çıktık. Dünya 
üzerinde hala 2 milyar insan temiz 
içme suyuna ulaşamıyor, 4 milyar 
insan ise temiz sanitasyona sahip 
değil. Umarım orman yangınlarının 
bedelini bu yaz bu kadar ağır 
ödemeyiz ancak görünen o ki her 
sene Amazon ormanları, Kaliforniya, 
Avustralya hatta ülkemiz, iklim 
değişimi nedeniyle bu kayıpları 
vermeye devam edecek. Bu 
sorunlara merhem olmadan başka 
bir proje planımız yok. 
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Son yıllarda internet üzerinden 
ürün ve hizmet satışları hızla 
arttı. Çevrimiçi alışveriş, özellikle 
karantina dönemlerinde hem 
satıcılar hem de tüketiciler için 
bir nimet olduğunu kanıtladı 
ancak yeni güvenlik risklerini 
de beraberinde getirdi. Bu 
nedenle, e-ticaret şirketleri için 
veri güvenliği her zamankinden 
daha önemli hale geldi. E-ticaret 
sektörünün arzu edilen güvenli 
alışveriş deneyimini sunabilmesi 
için de şirketlerin güçlü veri 
güvenliği önlemleri alması ve 
modern veri koruma araçlarını 
benimsemesi gerekiyor. Önde 
gelen güvenlik önlemlerinden 
bazıları ise kullanıcı kimlik 
doğrulaması ve kimlik güvencesi, 
veri kaybını önleme ve olağanüstü 
durum kurtarma ile modern 
şifrelemeyi içeriyor.

Öte yandan, kişisel verilerin 
güvenliğini sağlamak da dijital 
bir pazarda gerekli bir adım ve 
mutlak bir zorunluluk. Müşterilerin 
kişisel verilerini toplaması 
gereken işletmelerin artık kötü 
niyetli tehditlere karşı koruma 
sağlamaları, kötü aktörleri 
kovuşturmaları ve statükoyu hızla 
geri getirebilmeleri bekleniyor. 
Herhangi bir güvenlik ihlali 
olayının hızlı bir şekilde tespit 
edilmesi ve buna göre hareket 
edilmesi gerektiğinden, e-ticaret 
operasyonu yöneten şirketler için 
bu unsurlar ek bir sorumluluk 
olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde bilgisayar korsanları, 
zayıf noktaları belirlemek ve tüm 
ağı ele geçirmek için kimlik avı, 
kötü amaçlı yazılım başlatma, 
sosyal mühendislik saldırıları vb. 

gibi çeşitli teknikler kullanıyor. 
Ayrıca kullanıcıları ve işletmeleri 
kandırmak için sürekli olarak 
yeni yollar buluyorlar ancak 
genel olarak personel ihmalinden 
yararlanıyorlar. Yeni bir çalışma 
ise e-ticaret kuruluşlarının bir 
saldırıdan önce güvenlik açıklarını 
kapatmasının 5 yolunu sunuyor:

Sistemlerde iyi veri hijyeni 
gerçekleştirin
Desteklenmeyen işletim sistemleri 
ve yama uygulanmamış yazılımlar, 
kötü amaçlı yazılım bulaşmalarına 
ve diğer saldırgan istismarlarına 
kapı açar. Tehdit aktörleri çevreye 
bir kez eriştikten sonra da sistemli 
bir şekilde yararlanacakları önemli 
sistemleri ve hassas verileri 
ararlar. Bu nedenle, kritik yamalar 
ve güncellemeler için üç ila yedi 
gün ve diğerleri için en fazla 

E-ticarette müşteri güveni
veri gizliliği ile kazanılacak
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30 gün hedefiyle, yamalar ve 
güncellemelerin yayınlandıktan 
hemen sonra uygulanmasını 
destekleyen iyi tanımlanmış bir 
yama yönetimi programına sahip 
olmak faydalıdır. Sistem yanlış 
yapılandırmaları da ihlallere yol 
açabilir. Açık bağlantı noktaları 
ve yanlış yapılandırılmış güvenlik 
duvarları veya yönlendiriciler, 
bilgisayar korsanlarının şirket 
ağına erişmesine veya ağ 
hakkında erişime yol açabilecek 
bilgiler sağlayabilir.

Tüm sistemler için çok 
faktörlü kimlik doğrulama 
ve yönetici kimlik bilgileri 
kasasını uygulayın
Kötü parola yönetimi uygulamaları 
ve uygun olmayan güvenli uç 
nokta cihazları, güvenlik açıkları 
oluşturabilir. Ancak ayrıcalıklı 
erişime sahip parolalar ve kimlik 
bilgileri özellikle değerlidir. 
Kimlik bilgileri kasası ve yönetim 

kimlik bilgileri, ağda paylaşılan 
kaynakların kimlik bilgileri için 
ekstra koruma sağlayarak, her 
oturum açma işleminden sonra 
parolaların otomatik olarak 
yenilendiği bir havuz sunar. Bir 
çalışan birden fazla kişisel ve 
şirket hesabı için aynı parolayı 
kullanırsa ve hesaplardan 
birinin güvenliği ihlal edilirse, 
saldırganlar ele geçirilen kimlik 
bilgilerini kullanarak diğer 
hesaplara erişebilir. Çok faktörlü 
kimlik doğrulama da bu noktada, 
kimliği kanıtlamak için kişisel bir 
cihaz veya biyometri gerektiren 
ekstra güvenlik adımları ekler.

Tüm ortamda sürekli günlük 
kaydı
Güvenlik ve erişim günlükleri, 
bir saldırının kaynağını veya 
“ilk yayılan sıfır noktasını” 
belirlemeye yardımcı olmak 
için kritik öneme sahiptir. Bunu 

ne kadar erken yapabilirseniz, 
gerekli yamaları o kadar çabuk 
uygulayabilir ve temiz bir 
yedeği geri yükleyebilirsiniz. Bir 
saldırıdan sonra bu günlükler 
ayrıca, düzenleyici kurumlara ne 
olduğunu tanımlayabileceğiniz 
ve kuruluşunuzun aslında 
gerekli önlemleri aldığını 
gösterebileceğiniz gerekli 
uygunluk kanıtını sağlamanıza 
da olanak tanır. Yalnızca güvenlik 
günlüklerini tutmak yeterli 
değildir. İzlerini gizlemek için bu 
günlükleri silme veya değiştirme 
için hedef alacak bilgisayar 
korsanlarından da bunların 
korunması gerekir.

Ortamdaki tehdit 
aktörlerinin izlerini 
belirlemek için hızlı bir 
analiz platformu
Hızlı ve gerçek zamanlı analitik, 
sizi bir saldırı olasılığına karşı 
uyarmak için şüpheli davranışları, 
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anormallikleri ve daha fazlasını 
tespit etmenize yardımcı olabilir. 
Ortamınızda olağandışı bir etkinlik 
oluyorsa, hızlı analiz platformları 
bunu çok geç olmadan fark 
eder. Tehdit avcıları bunları 
tanımlayabilir ve verileriniz büyük 
ölçüde tehlikeye atılmadan önce 
bunları ortadan kaldırabilir. Bu 
noktada mimariniz, esneklik 
ve dayanıklılık göz önünde 
bulundurularak oluşturulmalıdır. 
Örneğin, bir anlık görüntü özelliği 
uygulamak, kritik yedekleme 
verilerini silinmeye karşı 
koruyabilir.

Fidye yazılımına odaklanan 
güvenlik eğitimleri ve 
masaüstü programları
Çalışanlar, özellikle siber tehditler 
söz konusu olduğunda, bir 
şirketteki en zayıf halka olabilir. 

Çalışanlar, en yaygın fidye 
yazılımı saldırı vektörlerinden 
biri olan e-posta kimlik avı 
dolandırıcılığının kurbanı olur. 
Kimlik avı e-postaları, kötü amaçlı 
yazılım eklerini indirmeye veya 
gizli kötü amaçlı kodla güvenliği 
ihlal edilmiş içeriğe yol açan 
bağlantılara tıklamaları için 
kullanıcıları kandırır. Yetersiz 
parola güvenlik politikaları ise 
kimlik hırsızlığına veya üst düzey 
bilgilere yetkisiz erişime neden 
olabilir.

Şirketin ağındaki uzak cihazlar 
da güncel olmayan yazılım veya 
işletim sistemlerini kullanarak 
siber saldırılara kapı açabilir. Net 
internet ve e-posta politikaları 
olmadan, çalışanlar hassas 
verilere nasıl güvenli bir şekilde 

erişileceğini, kullanılacağını 
ve paylaşılacağını veya hangi 
bilgilerin e-posta yoluyla paylaşılıp 
paylaşılmaması gerektiğini 
bilemez. Veri erişim ilkeleri, her 
çalışanın yalnızca işini yapmak 
için ihtiyaç duyduğu sistemlere ve 
verilere erişmesini sağlar.

Fidye yazılımı saldırılarından 
etkilenen kuruluşlar, modern bir 
veri koruma stratejisine sahip 
olmanın önemini zor yoldan 
öğrendiler. Uygun önleyici 
tedbirlerin, gerçek zamanlı 
veri yedeklemelerinin ve hızlı 
geri yükleme çözümünün bir 
karışımıyla e-ticaret işletmeleri, 
dijital varlıklarını siber tehditlere 
karşı koruma altına alabilir ve bu 
sayede, dijital dünya için daha iyi 
konumlanabilir.
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Sanal perakende platformları son 
birkaç yılda etkileyici bir büyüme 
yaşadı ve pandemi çok daha 
fazla müşteriyi internete taşıdı. 
Bu değişiklikler basit bir şekilde 
pandemi dönemine atfedilse 
de bu geçişin daha kalıcı bir 
gelişmeye işaret ettiğini söylemek 
mümkün çünkü; çevrimiçi 
alışveriş yapmayı ‘öğrenenler’ 
bu şekilde alışveriş yapmaya 
devam edecekler. Bu argümanı 
ise McKinsey’in, tüketicinin 
çevrimiçi alışveriş yapma 
eğilimini pandemi sonrasında 
da artmaya devam ettiğini 
gösteren çalışması destekliyor. Bu 
gidişattan memnun olan e-ticaret 
profesyonelleri ise konu hakkında 
daha fazla kafa yoruyor. 

Markanın dijital yüzü
Dijital çağda kusursuz bir müşteri 

deneyimi sunmak, kuruluşun 
web sitesiyle başlar. Genellikle 
mevcut veya potansiyel müşteri 
için ilk temas noktası olan web 
siteleri, kuruluşun dijital varlığının 
temel bir taşıdır. Bununla birlikte, 
web sitesi modern özellikler 
ve kullanılabilirlik seçenekleri 
içermiyorsa, kuruluşun daha fazla 
müşteri çekme ve elde tutma 
becerisini tehlikeye atabilir. Neyse 
ki, web sitesini ve kullanıcının 
kuruluş hakkındaki algısını önemli 
ölçüde iyileştirmek için kullanıcı 
deneyimi odaklı yükseltmeleri 
uygulamak mümkün.

Müşterilerin bir web sitesinde 
kendi ayrıntılarını satın 
almalarına, yükseltmelerine 
ve yönetmelerine izin vermek, 
kuruluşlara verimlilik ve maliyet 
tasarrufu sağlar. Araştırmalar, 

olumlu müşteri deneyimleri 
sunmanın, müşterilere hizmet 
vermenin maliyetini yüzde 33’e 
kadar azaltabileceğini gösteriyor. 
Ek olarak, çok kanallı deneyime 
yatırım yapan şirket sayısının da 
2020’den bu yana yüzde 20’den 
yüzde 80’in üzerine çıktığını 
ortaya koyuyor.

Çok kanallı deneyim; web 
siteleri, uygulamalar, yüz 
yüze deneyim ve daha fazlası 
arasında tutarlılık gerektirir. Web 
sitelerini modernleştirmeyi ihmal 
eden kuruluşlar, müşterilerin 
aradığı çok kanallı deneyimleri 
sunamayabilir. Web sitelerinin 
modernize edilmesi ise self-
servis yeteneklerinin ve mobil 
yeteneklerin eklenmesini 
içermelidir çünkü müşterilerin 
yüzde 57’si kötü tasarlanmış 

Kaliteli müşteri deneyimi için
doğru mimari şart!
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bir mobil deneyime sahip 
platformları tercih etmiyor. Bu 
noktada kuruluşlar, müşterilerin 
işletmeyle olan etkileşimlerini 
kontrol etmelerine izin vererek 
iletişim merkezleri üzerindeki 
yükü azaltabilir ve genel müşteri 
deneyimini iyileştirebilir. Ancak, 
web sitesinin altyapısının bu 
yeteneği destekleyecek kadar 
esnek olmasını sağlamak da çok 
önemlidir.

Modern mimariler
Web sitelerinin, işi kontrol altına 
alan içerik yönetim sistemlerine 
(CMS) sahip modern, bulut tabanlı 
teknolojilere dayalı olması gerekir. 
Bazı durumlarda bu, özellikle 
işletme mobil işlevsellik ve diğer 
yeni yetenekler sunmak istiyorsa, 
mevcut web sitelerinin sıfırdan 
yeniden oluşturulması gerektiği 
anlamına gelir. Bu yatırım 
genellikle artan müşteri etkinliği, 
çağrı merkezi üzerindeki yükün 
azalması ve satışların artması 

şeklinde önemli bir getiri sağlar.
Self-servis de güçlü, müşteri 
odaklı web sitelerinin temel bir 
bileşenidir. Müşterilerin yüzde 
70’i artık bir web sitesinin self-
servis uygulaması içermesini 
beklerken, tüketicilerin yüzde 40’ı 
da insan teması yerine selfservisi 
tercih ediyor. Bu da web 
sitesinin mimarisini yükseltme 
ve modernize etme ihtiyacını 
güçlendiriyor.

Yükseltilmiş bir mimari, 
kuruluşların geleceğe yönelik 
sürekli, artımlı iyileştirmeler 
planlamasına olanak tanıyor. Bu 
da işletmelerin müşteri deneyimini 
sürekli olarak optimize edip 
geliştirerek yeni özellikler ve 
işlevler ekleyebileceği anlamına 
geliyor. Ne yazık ki, birçok web 
sitesinin üzerine inşa edildiği eski, 
monolitik mimariler bu olanaklara 
izin vermiyor. Web sitelerinin 
altyapısını yükselten kuruluşlar 
ise kullanılabilirlik ve işlevsellik 

odağında önemli gelişmeler 
sağlayabiliyor. Bu da artan müşteri 
katılımı ve satış anlamına geliyor. 

Mimariyi yükseltmek, ek bir 
fayda daha sağlıyor: Yükseltilmiş 
güvenlik. Kuruluşlar, modern bir 
platforma geçerek hem güvenlik 
hem de çeviklik elde ediyor. Bu 
sayede müşteri deneyimini daha 
da iyileştirerek ve web sitelerinde 
güçlü iş sonuçları görebiliyorlar.

Özetle, müşteri deneyimi (CX) 
ve kullanıcı deneyimi (UX) 
e-ticaret sektörü için bir savaş 
alanı haline geldi. E-ticaret 
operasyonu yürüten şirketlerin 
de müşteriler ve çalışanlar için 
kusursuz bir deneyim sağlama 
çabalarını desteklemek için 
doğru teknolojiye sahip olmaları 
gerekiyor. Kendi benzersiz 
süreçlerine göre uyarlanabilecek 
yenilikçi çözümlere yatırım 
yapmak da kurumları rakiplerinin 
ilerisine taşıyacak en temel unsur.
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Turkcell’in başlattığı ‘Geleceği 
Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu’ 
kadınların teknoloji alanında eşit 
katılımını teşvik ederken, iklim 
değişikliğine teknoloji ile çözüm 
arayan fikirlerin geliştirilmesine 
de yardımcı oluyor. ‘Enerjinin 

Verimli ve Yenilenebilir Kullanımı’, 
‘Atık Yönetimi’, ‘Karbon Ayak izi 
Yönetimi’ ve ‘Sürdürülebilir Tarım’ 
temalarında geliştirilen fikirlerin 
yarıştığı İklim Fikir Maratonu 
yarışmasında, Mapla projesiyle 
Merve Atalay ikinciliğe layık 

görüldü. Mapla, adını 2019 yılında 
kurulan Mapla Biotechnology 
girişiminden alıyor. 

Projenin sahibi Merve Atalay, 
kendi girişimi olan şirketi Mapla 
Biotechnology ile atıklardan 

Mapla Biotechnology Kurucusu Merve Atalay: “Gıda atıklarından katma 
değeri yüksek biyoplastik malzeme ve sıfır atık hedefinde kompost gübre 
üretimi gerçekleştiriyoruz.”

Gıda atıkları
biyoplastik malzemeye dönüşüyor!
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doğada çözünebilen biyoplastik 
ürünler üretmeyi hedefliyor. 2011 
yılında Atatürk Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği bölümü mezunu 
olan ve 2016 yılında İnönü 
Üniversitesi’nde Gıda Teknolojileri 
alanında yüksek lisansını 
tamamlayan Merve Atalay, 2018 
yılında da Kanada British Columbia 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümünde gönüllü stajyer olarak 
çalıştı. Şimdi ise Yıldız Teknik 
Üniversitesinde doktora yapan 
Atalay, hikayesinin başlangıcını 
şöyle anlatıyor: “6 yaşında bir 
oğlum var. Böbreğinde hasara 
neden olacak bir problem ile 
dünyaya geldi ve bunun için çok 
araştırmalar yaptım. Hikayem bu 
şekilde başladı...”

Farklı atıkların dönüşümü için birçok 
firmayla Ar-Ge iş birlikleri sürdüren 
Mapla’yı, Geleceği Yazan Kadınlar 
İklim Fikir Maratonu’nu ve daha 
fazlasını Merve Atalay’dan dinledik...

“Geleceği Yazan Kadınlar” 
projesine katılmanızda 
sizi motive eden faktörler 
nelerdi?
Ülkemizde hafızalarda yer 
edinen birçok projelerin öncüsü 
olan Turkcell, kadın istihdamını 
da destekleyen girişimleriyle 

birçok kadına cesaret veriyor ve 
hayallerini gerçekleştirme fırsatı 
sunuyor. Özellikle ‘Kardelen Ayşe’ 
reklamı, Turkcell denince aklıma 
gelen ilk sosyal girişimlerden. 
Böyle bir kurumun düzenlediği 
organizasyona başvurmak ve 
süreci takip etmek benim için çok 
heyecanlıydı.

Projenizi de dinlemek isteriz...
Ülkemiz tarımsal alanda birçok 
üründe dünya lideri ve üretilen 
ürünlerin yaklaşık %15-20’si 
henüz tüketici ile buluşmadan 
maalesef çöpe atılıyor. Proje de sıfır 
atık hedefinde gıda atıklarından 
biyoplastik malzeme üretimini 
kapsıyor. Çöpe atılan bu atıklardan 
cari açığı azaltacak, ithalatı 
önleyecek, katma değeri yüksek 
biyoplastik malzeme ve sıfır atık 
hedefinde kompost gübre üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Proje ile düşük 
maliyet-yüksek verim, düşük 
karbon emisyonu, fonksiyonellik 
ve sıfır atık konularında 
rakiplerimizden ayrılıyoruz.

Turkcell tarafından sunulan 
eğitim ve destek, projenizin 
gelişmesine nasıl katkı 
sağladı?
Öncelikle, sürecin başından sonuna 
kadar bizlerle ayrı ayrı ilgilenen 

Deniz Hazar Hanım’a çok teşekkür 
etmek isterim. Geleceği Yazan 
Kadınlar İklim Fikir Maratonu 
boyunca verilen büyük emek, 
Turkcell’in de bu projeyi ne kadar 
ciddiye aldığının bir göstergesi. 
Ek olarak, Turkcell mentorüm 
Özgür Lostar da iş planının 
geliştirilmesinden sunum 
tekniklerine kadar gibi 
birçok konuda eksiklerimizi 
tamamlamamızda bizlere yardımcı 
oldu. Adeta proje ekibimizin 
bir parçası gibi, proje sahibi 
gibi bizlerle ilgilendi. Hafta içi - 
hafta sonu saatlerce, bıkmadan 
usanmadan toplantılar yaptık. 
Projemin evrilmesinde çok büyük 
katkıları olduğu için kendisine 
minnettarım. Maraton’un her 
alanında samimi ve profesyonel 
ekip ile çalıştık.

Ödül alan bu değerli projenizi 
ilerleyen dönemde daha 
da geliştirmek için neler 
yapmayı planlıyorsunuz?
Önümüzdeki 3 ay içerisinde 
patent başvurumuzu tamamlayıp 
yıl sonunda da üretim tesisi 
kurmayı planlıyoruz. Bunun için 
görüştüğümüz yurt dışından 
yatırımcı firmalar var. Dilerim en 
kısa zamanda ülkemize entegre bir 
tesis kazandırırız.
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Evden çalışma düzenlemeleri ile kamera, hoparlör ve mikrofon gibi 
cihazlara olan talep arttı. Gömülü web kamerası ve çakıl taşına benze-

yen akıllı hoparlörüyle Revi, birçok işlevi tek bir cihazda birleştiriyor. 
Daha çok hoparlör olarak işlev gören cihaz, genellikle “uyku” 

modunda kullanılıyor. Web kamerası ise görüntülü arama 
sırasında ortaya çıkıyor. Cihazda yer alan boşluk, klips 
veya yapıştırıcıya gerek kalmadan ürünün bilgisayar 
üzerinde sabit durmasını sağlıyor. Kameranın yüksekliği 

ise dizüstü bilgisayarlardaki yerleşik kameralardan daha iyi 
ve doğal bir açı oluşturuyor. Video görüşmelerinde devreye 

giren hoparlör ve mikrofon işlevinin yanı sıra Revi, yapay zeka 
desteğiyle de akıllı asistana dönüşüyor.

Adını İtalyanca “kısa yolculuk” kelimesinden alan robot Gita, iç bölmesinde 18 kg yük taşıması sayesinde 
alışverişlerin ve günlük yaşamın vazgeçilmezi olacak. Kullanıcısı yorulduğunda üzerine oturmasına izin 
verecek kadar güçlü olan robot, çeşitli sensörler ve yapay zeka sayesinde de sahibini takip edebiliyor. Renk 
çeşitliliği ise tıpkı bir evcil hayvanda olduğu gibi Gita’ya daha fazla kişilik kazandırıyor. Gövdesinin pürüz-
süz, kavisli yüzeyleri ve tekerleklerinin benzersiz tasarımı, Gita’nın mekanik bir aletten çok bir oyuncak 
gibi görünmesini sağlıyor. Sevimli görünümü ve sahibine sadık olması, kullanıcılarının Gita ile özel bir bağ 
kurmasına yardımcı oluyor.

Apple’ın USPTO’ya sunduğu yeni patent, Cupertino devinin kendi 
kendine açılıp kapanan kapaklara sahip bir dizüstü bilgisayar serisi 

üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu yeni cihaz, Bakış Algılama özel-
liğiyle kullanıcısının yüzünüzü izlemek ve ekranı uygun şekilde 
açmak için bilgisayarın yerleşik web kamerasını kullanıyor. 
MacBook’lara eller serbest özelliği katan bu patente göre, 
kamera çentiği doğru yüzü algıladığında cihaz kilidinin açıl-
masını sağlıyor. Motorize edilmiş otonom kapak fikri kulağa 
her ne kadar hoş gelse de mekanik hareketlerin sorunsuz 
çalışması ve pil tüketimi gibi karşı argümanlar da var. Fakat 
yine de “Hey Siri, MacBook’umu aç” deme fikri kulağa 
oldukça havalı geliyor! 

Stil sahibi kamera, mikrofon ve akıllı 
hoparlör tek cihazda!

Kullanıcısını takip 
eden ve yorulduğunda 
dinlendiren robot!

Gelecekteki MacBook’lar 
otonom bir ekrana sahip olacak!
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Teksas merkezli araba üreticisi DeLorean, ikonik modeli 
DMC-12 spor arabasını elektrikli versiyonuyla yeniden sunma-
ya hazırlanıyor. 1980’lerin klasik “Geleceğe Dönüş” film serisi-
nin kahramanı martı kanatlı kapılara sahip ikonik spor otomobil, 
varlığını şimdiki zamanda da hissettirmek istiyor. 15 saniyelik bir tanıtım 
videosunda DeLorean’ın kendine özgü martı kanadı kapıları olan bir arabanın 
silueti yer alıyor. Bu yıl galasının yapılacağından söz edilen DMC, DeLorean EVolved 
olarak adlandırılacak. Otomobil hakkında daha fazla detay açıklanmasa da DeLorean EVolved’ın 
elektrikli bir aksama sahip lüks bir spor otomobil olacağı kaçınılmaz.

Herschel’in popüler valizlerinden biri olan Trade valiz, dayanıklı 
yüzeyi ve bölmeleri ile ideal bir seyahat eşlikçisi. Sert ABC plastik-
ten yapılan valizin dış yüzeyi, aşınma ve çizilmelere karşı oldukça 
dayanıklı. Yüzey sert olmasının yanında, esnekliğiyle darbeleri 
emerek eşyalarınızın zarar görmesini de önlüyor. Tüm zeminlere 
uyum sağlayan ve 360° dönen tekerlekleri, ileri-geri ve ani dönüşler 
yaparken oldukça sessiz olduğu için çevredekileri rahatsız etmez. 
Boyunuza ve kullanım alışkanlıklarınıza göre ayarlayabileceğiniz çek 
çek kolu ve geniş hacmi sayesinde birçok eşyanızı düzenli bir şekil-
de taşımanızı sağlayan Trade valiz, içerisinde bulunan kayışlarla da 
eşyalarınızı sabit tutuyor.

Şövalenin sunduğu işlev ile birlikte gelen bu dev ekran, 
bulunduğunuz ortamda onu dilediğiniz şekilde kolay-
ca konumlandırmanıza yardımcı oluyor. Özellikle küçük 
alanlar için oldukça kullanışlı olan ekranı, salondan yatak 
odasına ve hatta balkona veya bahçenize kolayca taşı-
yabilirsiniz. Kullanılmadığında bir mobilya gibi görünerek 
bulunduğu ortama şıklık katan ekranın altında bulunan raflara 
da kitap ve dergi gibi materyalleri asarak ya da çevresine akse-
suar dolayarak ortama sanatsal bir hava katabilirsiniz. İhtiyacınız 
olan tek şey müzik veya podcast dinlemek olduğunda ise ekran, 
hoparlör tasarımı ile ses moduna dönüştürülebiliyor. TOLED ekranı 
sayesinde de dijital bir tablo efekti veriyor.

DeLorean DMC-12 
elektrikli otomobil olarak 
geri dönüyor

İşlevselliği ile seyahatlerdeki 
en iyi yol arkadaşı!

Taşınabilir dev ekran 
her ortama uyum sağlıyor
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Akıllı telefonlardan elektrikli 
arabalara kadar şirketler, 
süper kapasitörlerin elektronik 
bileşenlerinin araştırma ve 
geliştirilmesine büyük yatırımlar 
yapıyor. Şimdi ise Chalmers 
Teknoloji Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, süper kapasitörlerin 
nasıl üretilebileceği konusunda 
yeni bir yöntem geliştirdiler. 
Geliştirdikleri ‘mikro’ süper 
kapasitörler sayesinde pillerin ömrü 
uzayarak ve son derece hızlı şarj 
sağlayarak pilleri kullanma şeklinde 
devrim yaratacak. 

Günümüzün süper kapasitörleri, 
birçok uygulama için çok büyüktür. 
Bağlı oldukları pil ile yaklaşık aynı 
boyutta olmaları gerekir. Bu da 
akıllı telefonlara veya elektrikli 
arabalara entegre olmalarına 
engel teşkil eder. Bu nedenle, 
günümüzün süper kapasitör 
araştırma ve geliştirmesinin 
büyük bir kısmı, onları küçültmeye 
odaklanıyor. Chalmers Teknoloji 
Üniversitesi’nden Agin Vyas 

ve ekip arkadaşları da ‘mikro’ 
süper kapasitörler geliştirmek 
için çalışıyorlar. Araştırma 
ekibinin geliştirdiği  mikro süper 
kapasitörler o kadar küçük ki 
akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, 
elektrik motorlarında ve 
günümüzde kullandığımız hemen 
hemen tüm elektronik cihazlarda 
çeşitli işlevleri kontrol eden sistem 
devrelerine sığabiliyor.

Yöntemi geliştiren ekibin lideri Agin 
Vyas, süper kapasitörlerin yalıtkan 
bir katmanla ayrılmış iki elektrik 
iletkeninden oluştuğunu söylüyor. 
Elektrik enerjisini depolayabilen 
bu kapasitörler, normal bir aküye 
göre çok daha hızlı şarj oluyor. 
Daha verimli enerji dağıtımının 
yanı sıra, şarj ve deşarj döngüsü 
açısından da performans kaybı 
olmadan çok daha uzun ömür 
gibi birçok olumlu özelliğe sahip. 
Elektrikle çalışan bir ürünle 
birleştirilen bu süper kapasitörlerin 
ömrü, ticari elektrikli araçlar için 
4 kata kadar uzatılabiliyor. Öte 

yandan, elektronik cihazlar veya 
endüstriyel teknolojiler noktasında 
da son tüketiciler için başta 
sürdürülebilirlik olmak üzere büyük 
faydalar sağlıyor.

Mikro süper kapasitör üretimindeki 
en önemli zorluklardan biri, 
minimum birimlerin bir sistem 
devresindeki diğer bileşenlerle 
uyumlu hale gelecek ve farklı 
kullanım alanları için kolayca 
uyarlanabilecek şekilde 
üretilmesidir. Yeni çalışma ise 
mikro süper kapasitörlerin sistem 
devrelerini CMOS olarak bilinen en 
yaygın üretim yöntemiyle entegre 
ettiği bir üretim sürecine sahip. 
Agin Vyas üretim sürecini, “Birçok 
üretim sürecinde spin kaplama 
olarak bilinen bir yöntem kullandık. 
Ölçeklenebilir yöntemimiz, üretim 
süreci için daha düşük maliyetler 
içerecek. Bu sayede hem günlük 
elektronik hem de endüstriyel 
ürünlerde mikro süper kapasitörler 
pratik bir şekilde uygulanabilecek.” 
şeklinde açıklıyor.

Pil teknolojisi
üretiminde
büyük atılım!
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Araştırma firması Gartner’ın 
yayınlanan yeni verilerine göre, 
BT çalışanları farklı kurum, 
çalışma modelleri ve yeni iş 
tanımları kapsamında görev ve 
kurum değişikliğinde daha atik 
davranıyor. 1.755’i BT çalışanı 
olmak üzere, dünya genelinde 
18 bin çalışanla yapılan anket 
çalışması, endüstri sektörlerinde 
yüksek talep gören teknoloji 
çalışanlarının, BT dışı çalışanlara 
kıyasla mevcut pozisyonlarında 
kalma olasılıklarının %10,2 daha az 
olduğunu gösteriyor. 

Küresel ölçekte üç teknoloji 
çalışanından neredeyse birinin, 
çalışmakta olduğu kurumda 
kalmaya daha istekliğini ortaya 
koyan çalışma, bunun yaşa göre 

değiştiğini de belirtiyor. 18 ile 29 
yaş arasındaki BT çalışanlarının 
sadece %20’si aynı kurumda 
çalışmaya devam etmek istediğini 
söylerken bu oran, 50 ile 70 yaş 
arasındaki çalışanlarda %40 
seviyesinde. 

Yüksek BT bütçeleri ve dijital 
dönüşüm için büyük planlarla yıla 
başlayan CIO’lar, BT becerilerinin 
endüstri dikeylerinde yüksek talep 
görmeye devam ettiğinin farkında. 
İş dünyası liderlerinin %77’si 
büyümenin anahtarının, yetenekleri 
çekme ve elde tutma olduğunu 
düşündüğünden bunu sağlamanın 
çeşitli yollarını arıyor.

İK uzmanları da teknoloji 
çalışanlarını bu iklimde tutmak 

için liderlerin çalışanlarına en 
son teknolojiyi kullanma fırsatı 
vermeleri gerektiğini söylüyor. 
Kariyerlerini ileriye taşımaları 
ve kurum içerisinde bir fırsat 
olduğunu anlamaları için liderlerin 
ekip üyelerine, teknoloji aracılığıyla 
kariyer yollarını göstermeye 
yardımcı olmaalarının önemini 
vurguluyorlar. 

Gartner analistleri ise bu yüksek 
yetenek talebinin ortasında, 
CIO’ların endişelerinin merkez 
üssünde çalışanlarını elde tutma 
olduğunu, iş tasarımında da 
kurumdaki diğer birimlere göre 
esnekliği daha fazla uygulamaları 
gerektiğinin altını çiziyorlar.

Gartner’ın iş gücüne yönelik yeni küresel çalışması, teknoloji çalışanlarının 
kariyer değişikliğinde hızlanma olduğunu gösteriyor.

Gartner: 
BT profesyonelleri
yüksek talep görüyor
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Şu anda daha çok iş süreci 
sorunlarına odaklanan yapay zeka 
çözümleri, insan güçlendirmeden 
süreç iyileştirmeye, planlama ve 
tahmine kadar uzanıyor. Üstün 
karar ve sonuçları da güçlendiriyor. 
Analist firması IDC de donanım, 
yazılım ve hizmetler dahil olmak 
üzere yapay zekaya yapılan 
yatırımların bu yıl %19,6 oranında 
artmasını bekliyor ve pazarın 
2023’te 500 milyar doları aşacağını 
öngörüyor. 

Rapora göre üç teknoloji kategorisi 
arasında, AI donanım ve hizmetleri 
için yapılan yatırımlar daha hızlı 
arttıkça, AI yazılım bütçe payı bu yıl 
biraz azalacak ve bu eğilim 2023’e 
kadar devam edecek. Genel olarak, 
AI hizmetlerinin önümüzdeki 5 
yıl içinde %22 YBBO ile en hızlı 

yatırım büyümesini sağlaması ve AI 
donanımı için de YBBO’nun %20,5 
olması bekleniyor. 

AI yazılımları kategorisinde ise 
2021’in ilk yarısında yatırımların 
%47’sini yapay zeka uygulamaları 
oluştururken, bunu yaklaşık %35 
pay ile yapay zeka sistem altyapı 
yazılımları takip ediyor. Büyüme 
açısından, AI platformlarının 5 
içinde %34,6’lık bir YBBO ile en iyi 
performansı göstermesi bekleniyor. 
En yavaş büyüyen segment ise 
%14 ile yapay zeka sistem altyapı 
yazılımı olacak.

AI uygulamaları segmentinde de 
AI CRM ve diğer AI uygulamalarına 
kıyasla, AI ERM’in önümüzdeki 
birkaç yıl içinde en hızlı büyüyen 
segment olması bekleniyor. 

Raporda yayınlanan tüm 
adlandırılmış yazılım pazarları 
arasında ise AI yaşam döngüsü 
yazılımının %38,9’luk YBBO ile en 
hızlı büyümeyi göreceği tahmin 
ediliyor. 

IDC’ye göre, AI hizmetleri 
kategorisinde AI küresel yapay 
zeka pazarının bu yıl 432,8 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor. 2025 
yılına kadar toplam AI hizmetleri 
bütçelerinin 52,6 milyar dolara 
ulaşacağını öngören analiz şirketi, 
yapay zekanın BT yatırımının 
önemli bir itici gücü olmaya 
devam ettiğini ve bunun da uygun 
ölçekte sürdürülebilir benimsemeyi 
sağlamak için ilgili hizmetlere 
yapılan bütçeleri artırdığını ifade 
ediyor. 

IDC’nin yeni bir raporuna göre, küresel yapay zeka (AI) pazarının bu yıl 
neredeyse beşte bir oranında büyüyerek 432,8 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. 

Şirketlerin bu yılki odağı
yapay zeka çözümleri



Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda 
öncü rol üstlenen Turkcell, AFAD 
Başkanlığınca hayata geçirilen 
ve vatandaşların afet anında 
yardım ekiplerine hızlı ve kolay 
bir şekilde ulaşmasını sağlayan 
‘AFAD Acil’ mobil uygulamasının 
altyapı hizmetini üstlendi. AFAD 
Acil uygulaması için gerekli 
olan sunucu, veri depolama ve 
santral hizmetleri, Turkcell Gebze 
Veri Merkezi üzerinden AFAD’a 
özel tahsis edilen bulut altyapısı 
oluşturularak sunulmaya başlandı. 
Proje kapsamında AFAD’ın talep 
ettiği eğitim ve danışmanlık hizmeti 
de Turkcell tarafından sağlanacak. 

Doğal afetlere karşı yüksek 
güvenlikli koruma
AFAD Acil uygulamasının Turkcell’in 
güçlü şebeke altyapısı üzerinden 
hizmet sunmasıyla ilgili açıklamalar 
yapan Turkcell Kurumsal Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ceyhun Özata, şunları söyledi: 
“Türkiye’nin en büyük veri 

işletmecisi olarak, ülkemiz için 
stratejik konumdaki kurumların veri 
güvenliği ihtiyaçlarını karşılayarak 
milli servetimiz olan veriyi küresel 
risk ve tehditlere karşı koruyoruz. 
Bugüne kadar yeni nesil veri 
merkezlerine yaptığımız yatırımın 
2,5 milyar TL’yi aşması da bunu 
net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu 
anlayıştan hareketle, halihazırda 40 
ilimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezi, 
Gebze Veri Merkezimiz üzerinden 
hizmet alıyor.”

AFAD Acil mobil uygulaması 
112 Acil Çağrı Merkezlerinin 
altyapısıyla uyumlu biçimde 
çalışacak
Turkcell, AFAD ile birlikte sağlık, 
polis, jandarma, itfaiye, sahil 
güvenlik ve orman teşkilatı gibi acil 
durum aramaları için kullanılan 112 
Acil Çağrı Merkezlerine de bulut 
veri hizmeti sağlıyor. Bu kapsamda 
yaklaşık 40 ilde bulunan çağrı 
merkezleri de Turkcell Gebze Veri 
Merkezi üzerinden hizmet alıyor. 

AFAD Acil mobil 
uygulaması hakkında
Afet ve acil durumların etkilerini 
azaltabilmek, vatandaşlarda 
afet öncesi farkındalık 
oluşturabilmek ve afet olaylarına 
karşı hızlı aksiyon alabilmek 
amacıyla İçişleri Bakanlığı 
tarafından geliştirilen AFAD 
Acil uygulaması; afet ve acil 
durumlardan etkilenen kişilerin 
konum ve durum bilgilerinin 
ses ve mesaj yolu ile data hattı 
üzerinden alınarak 112 Acil 
Çağrı Merkezlerine aktarılması, 
durumun değerlendirilerek 
saha ekiplerine bildirilmesi 
ve uygulama üzerinden 
kişilere ulaşılmasını sağlıyor. 
Kişilerin afet durumlarında 
gidebileceği en yakın toplanma 
alanı, uygulamadaki haritada 
gösterilerek bu noktalara yol 
tarifi sayesinde ulaşılabiliyor. 
Uygulama, Apple Store ve 
Google Play Store üzerinden 
indirilebiliyor.
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Gebze Veri Merkezi 
üzerinden AFAD’a 
özel bulut altyapısı 
oluşturarak hizmet 
veren Turkcell, 
proje kapsamında 
kuruma ayrıca 
eğitim ve 
danışmanlık 
desteği de 
sağlıyor.

AFAD Acil mobil uygulamasının altyapısı
Turkcell güvencesinde
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Pandeminin son iki yılı, dijital 
davranışları hızlandırdı ve 
müşterilerin bankalarıyla nasıl 
etkileşimde bulunduğunu yeniden 
tanımladı. Forrester’a ait yeni 
bir rapor ise dijital teknolojilerin 
bankacılığı nasıl değiştirdiğini 
inceledi:

Kapsayıcı finans bir inovasyon 
yuvası haline geldi: Forrester, 
yetersiz hizmet alan tüketicileri 
hedefleyen yenilikçi iş 
modellerini yönlendirmek için 
mobil teknolojiden, verilere açık 
erişimden, yapay zekadan ve 
makine öğreniminden yararlanan 
yeni bir fintech türünün ortaya 
çıktığını söylüyor.

Fintech’ler ‘yeşil akıma’ katılıyor: 
Forrester’a göre, sürdürülebilirlik 
yeni bir gerçeklik. Çeşitli çevresel, 
sosyal, yönetişim odaklı ve 

sürdürülebilir yatırım yapan 
fintech’ler de değerlere dayalı 
müşterilere hitap etmek için pazara 
giriyor. Müşterilerin paralarını 
nereye harcadıklarını temel alan 
kişisel bir sürdürülebilirlik puanı 
ile etkilerini ölçmelerine olanak 
tanıyan yeni girişimler ortaya 
çıkıyor.

Bankalar inovasyon 
sağlamak için BT’lerini 
geliştiriyor
Forrester raporda bankaların, kredi 
birliklerinin, kart veren kuruluşların 
ve borç verenlerin sektörü etkileyen 
sismik değişimlere nasıl tepki 
verdiğini de araştırdı. Şirket, dünya 
çapındaki finans kurumlarının 
karar vericileriyle yaptığı anketten 
sonra, COVID-19’un ürün yeniliği 
ve müşteri deneyimine daha 
fazla odaklanmayı beraberinde 
getirdiğini tespit etti. Rapor 

bulgularına göre, artan gelir 
bir kez daha iş önceliklerine 
hakim olurken, finansal hizmet 
firmaları da ürün ve hizmetlerini, 
müşterilerinin deneyimini ve yenilik 
yapma yeteneklerini geliştirmeye 
öncelik veriyor.

BT’nin iyileştirilmesinin, en önemli 
dijital dönüşüm yönlendiricisi 
olarak operasyonel verimliliğin 
yerini aldığını söyleyen Forrester, 
COVID-19’un müşteri beklentilerini 
yeniden şekillendirirken ve rekabet 
kızışırken, giderek artan sayıda 
bankanın uçtan uca dönüşümü 
benimsediğini; çevikliği ve 
yeniliği teşvik etmek için de 
BT’lerini geliştirmeye daha fazla 
yoğunlaştığını belirtiyor. Bankalar 
ayrıca müşteri deneyimini, ürün 
ve hizmet inovasyonunu ve 
operasyonel verimliliği iyileştirmeye 
odaklanıyor.

Bankacılık sektörü, çevikliği ve yeniliği teşvik etmek için BT’lerini geliştirmeye 
daha fazla yoğunlaşırken müşteri deneyimini, ürün ve hizmet inovasyonunu 
ve operasyonel verimliliklerini de iyileştirmeye odaklanıyor.

bankacılığı
nasıl değiştirdi?

Dijital teknoloji
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500 şirketi kapsayan ve 
firmaların sürdürülebilirliği iş 
stratejilerine nasıl dahil ettiğini 
ve deneyimlediklerini inceleyen 
“Sürdürülebilir Bir Gelecek için 
İnovasyon” adlı araştırmaya göre, 
sürdürülebilirlik programları 
artık hem etik hem de olumlu bir 
değişim sağlamak ve daha iyi 
finansal sonuçlar sağlamak için 
bir iş zorunluluğu haline geldi. 
Sürdürülebilirlik ve kârlılığın 
karşılıklı olarak bağımlı hale 
geldiğini ortaya koyan rapor, 
küresel yöneticilerin yüzde 69’unun 
çevresel, sosyal ve ekonomik 
alanlarda sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmada dijital 
inovasyonun kilit nokta olduğu 
konusunda hemfikir olduğunu da 
gösteriyor. 

Rapordan öne çıkan diğer detaylar 
ise şöyle:

Sürdürülebilirlik mükemmelliği 
için temel oluşturmak: Kurumlar 
açık bir sürdürülebilirlik vizyonu, 
stratejisi ve organizasyon 
yapısı belirlemeli; performansı 
sürdürülebilirlik ölçütlerine göre 
izlemeli ve sürdürülebilirliği işin 
derinliklerine dahil etmeli.

Sürdürülebilirlik sonuçlarını 
yönlendirmek için dijital 
inovasyondan yararlanma: 
Liderler için sürdürülebilirlik ve 
dijital inovasyon, aynı madalyonun 
iki yüzüdür. Liderler özellikle 
bulut, AI ve IoT olmak üzere, 
dijital teknolojilerden daha fazla 
yararlanıyor ve en iyi sonuçların 
bunları birbirine bağlamaktan 
geldiğini düşünüyor.

Ortak sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmak için 
paydaşlar: Liderler, tedarik 

zincirleriyle daha yakın çalışıyor 
ve çok taraflı kuruluşlar ile 
STK’lardan sanayi ve tüketici 
gruplarına kadar daha geniş bir 
paydaş yelpazesiyle bağlarını 
geliştiriyorlar.

Özetle, kuruluşlar artık 
sürdürülebilirlik uygulamalarını 
her zamankinden daha fazla 
ciddiye alıyor. Ankete katılan 
kuruluşların yüzde 47’si 
pandeminin sürdürülebilirlik 
hedeflerinin önemini artırdığını 
belirtirken yüzde 33’ü ise 
iyileştirilmiş verimlilikler yoluyla 
maliyetlerde azalma olduğunu 
söylüyor. 

Yüzde 32’si daha fazla yenilik ve/
veya yeni iş modelleri, yüzde 24’ü 
de artan gelir artışı elde ettiğini 
dile getiriyor.

“Sürdürülebilir Bir Gelecek için İnovasyon” başlıklı yeni bir raporda, şirketlerin 
yüzde 44’ünün sürdürülebilirlik nedeniyle kârlılığını artırdığı tespit edildi. 

Sürdürülebilirlik
kuruluşların kârını artırıyor



Dijital Operatör Turkcell, Mobil 
Dünya Kongresi’nde imzaladığı 
iş birliği anlaşmalarıyla 
sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği 
konularındaki faaliyetlerini ve pozitif 
katkısını güçlendirmeye devam 
etti. Uluslararası teknoloji şirketleri 
ile gerçekleştirilen bu iş birlikleri 
sayesinde Turkcell, 2050 yılına 
kadar karbon nötr olma hedefine 
doğru yeni adımlar attı.

Turkcell’in Huawei ile imzaladığı 
iyi niyet anlaşmalarından ilki, 
Huawei‘nin düşük karbon 
teknolojisine sahip, enerji 
verimliliği yaratacak çözümlerini 
Turkcell’in şebekesinde denemeyi 
amaçlıyor. Çıkan sonuçların 
değerlendirilmesinin ardından 
bu ve benzer ürün gruplarında 
iş birliklerinin artırılması için 
çalışmalar devam edecek. 
Turkcell bu iş birlikleri sayesinde 
sürdürülebilirlik vizyonuna 
uygun şekilde enerji verimliliğini 
arttırarak karbon ayak izini düşüren 
çalışmalara devam etmeyi planlıyor.  

Konut ve kurumlara 
yeni nesil güneş enerjisi 
çözümleri  
İmzalanan ikinci anlaşma ise güneş 
enerjisi alanındaki faaliyetleri 
kapsıyor. Sürdürülebilirlik 
trendlerine olan eğilimin ve ilginin 
artması ile dünyada da büyük 
bir pazar haline gelmiş olan ve 
Türkiye’de de önemli bir pazar 
haline geleceği düşünülen güneş 
enerjisi alanında imzalanacak 
iyi niyet protokolü kapsamında 

Turkcell Enerji ile Huawei, mesken 
ve kurumsallara ait lokasyonlara 
Güneş enerji projelerinin kurulması, 
müşterilerin ihtiyaçlarına basit ve 
etkili çözümler üretilmesi, yetkin bir 
iş modelinin yaratılarak müşterilere 
kaliteli hizmet sunulması 
gibi konularda iş birliğine ve 
görüşmelere açık olacaklarını 
taahhüt etti.

Turkcell olarak insan odaklı 
ve çevreye duyarlı iş yapış 
şekilleriyle daha iyi bir dünya için 
teknoloji geliştirdiklerine dikkat 
çeken Turkcell Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Aksu, karbon 
salınımının azaltılmasına ve 
enerjinin verimli kullanılmasına 
olanak sağlayan dijital hizmetler 
sunduklarını ifade etti. Turkcell’in 
enerji sarfiyatını yüzde 100 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılamakla kalmadığını, 2021’de 
gerçekleştirdiği rüzgâr enerji 
santralı satın alımı ve güneş 
paneli yatırımlarıyla yenilenebilir 
enerji üretimi de gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Bülent Aksu, imzalanan 

iş birliği anlaşmalarına ilişkin 
şunları ifade etti:

“Turkcell olarak işimizin çevresel, 
sosyal ve yönetişim boyutlarının 
evrensel düzeyde değerli olması 
için çalışıyoruz. 2050 yılına kadar 
karbon nötr olma hedefimize 
ulaşma doğrultusunda kararlılığımız 
sürüyor. Tüm iş süreçlerinde sosyal 
ve çevresel iş yapış şeklimizin 
rehberi olan Sürdürülebilir 
Yönetişim İlkelerini 2021 yılının 
Haziran ayında açıklamıştık. 
Sürdürülebilirlik konusunda 
attığımız adımlar; bir yandan ülke 
emisyonlarını azaltmaya katkı 
sağlarken, diğer yandan yeni ürün, 
hizmet ve istihdam alanlarının 
tasarlanmasını sağlayacak. 
Türkiye’nin uluslararası rekabet 
gücünü koruyabilmesi, iklim 
değişikliği konusunda atacağımız 
seri adımlara bağlı. Bu anlamda 
ülkemizde her sektörde, her alanda 
yenilikçi ve bu dönüşüme katkı 
sağlayacak somut adımlara ihtiyaç 
duyuyoruz.”
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Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile 
sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak stratejik bir iş birliğine imza attı. 

Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler
Turkcell’de



NİSAN 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

42 

Forrester’ın yeni bir raporunda, 
devam eden dijital dönüşüm 
programlarının geçen yıl görülen 
RPA pazarının büyümesine 
katkıda bulunan bir faktör olduğu 
belirtiliyor. Forrester, 2022’de 
Fortune500 şirketlerinin yüzde 
5’inin otomasyon talebi arttıkça 
iş dönüşümlerini ilerletmek için 
bir otomasyon yapısı kullanmaya 
başlayacağını tahmin ediyor. 
Ayrıca RPA hizmetleri pazarının da 
2025 yılına kadar 16 milyar dolar 
değerinde olacağını öngörüyor.

Araştırma firması kamu 
sektörü ve sağlık, enerji, kamu 
hizmetleri ve üretim sektörlerinin 
tümünün, pandemi sırasında RPA 
kullanımlarında büyük bir artış 

yaşadığını da söylüyor. Ancak 
finansal hizmetler sektörünün, 
küresel gelir dağılımının yüzde 
28’ini oluşturarak sektör düzeyinde 
RPA’in benimsenmesinde lider 
konumunu sürdürdüğünü 
belirtiyor. Forrester analistleri de 
pandeminin son iki yılının, dijital 
davranışları hızlandırdığını ve 
müşterilerin bankalarıyla nasıl 
etkileşimde bulunduğunu yeniden 
tanımladığını, dijital kanalların 
artık hakimiyeti ele geçirdiğini 
dile getiriyor. Forrester’ın analitik 
verileri, araştırmacıların bu 
söylemlerini 2021’de bankacılık 
müşterilerinin yüzde 76’sının mobil 
bankacılık uygulamalarını en az 
ayda bir kez kullandığını göstererek 
destekliyor.

Forrester analistleri ayrıca 
geleceğin müşterilerinin 
ihtiyaçlarını ve hızla değişen 
finansal ortamı karşılamak 
için bankaların stratejilerini 
değiştirmeleri ve yeniden 
başlatmaları gerektiğini vurguluyor. 
Önümüzdeki 10 yılın ekonomisinin 
ise bankaları, müşteri ‘takıntısına’ 
dayanan ve benzeri görülmemiş 
düzeyde uyum, yaratıcılık ve 
dayanıklılık sağlayan geleceğe 
uygun bir teknoloji stratejisi 
benimsemeye veya başarısız 
olmaya zorlayacağını belirtiyorlar. 
Bankaların bu noktada, değişim ve 
inovasyon hızından yararlanmaları 
ve gelecek 10 yıl için rotalarını 
belirlemeleri gerektiğini ekliyorlar.

Pandemi kaynaklı otomasyon talebi nedeniyle geçen yıl yükselişe geçen RPA 
pazarının büyümesi 2022 boyunca devam edecek.

RPA pazarı
2025’e kadar
22 milyar
dolara 
ulaşacak
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Uzmanlara göre, bilgi teknolojisine 
bağımlılık arttıkça siber saldırılar 
felaket haline geliyor. Öyle ki yeni 
bir “Siber Tehdit Raporu” da fidye 
yazılımı, şifreli tehditler, IoT kötü 
amaçlı yazılımlar ve kripto hırsızlığı 
dahil olmak üzere, neredeyse tüm 
izlenen tehditlerin, siber saldırıların 
ve kötü niyetli dijital saldırıların 
2021’de arttığını gösterdi.

Fidye yazılımın hakimiyeti 
Yüksek profilli fidye yazılımı 
saldırıları işletmeleri, kamu 
kurumlarını, okulları, hastaneleri 
ve hatta bireyleri etkiledi. Saldırılar 
tedarik zincirlerini vurarak yaygın 
sistem kesintilerine, ekonomik 
kayıplara ve itibarın zarar 
görmesine neden oldu. Raporu 
hazırlayan tehdit araştırmacıları da 
2020’ye kıyasla geçen yıl %105’lik 

bir artışla 318,6 milyon daha fazla 
fidye yazılımı saldırısı kaydetti. 
Fidye yazılımı hacmi 2019’dan bu 
yana %232 arttı ve %65 oranında 
daha önce hiç görülmemiş kötü 
amaçlı yazılım varyantları keşfedildi.

IoT kötü amaçlı yazılım hacminde 
%981’lik endişe verici artışlar 
görülürken, şifreli tehditler de 
yıldan yıla %167 arttı. 2021’in 
Ağustos ayında, şifreli saldırıların 
sayısı ilk kez 1 milyon sınırını aştı 
ve yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 
milyona ulaştı. Kripto hırsızlığı ise 
geçen yıl artmaya devam ederek 
%19 artışla 97,1 milyona ulaştı.

Siber saldırı vektörleri 
genişledikçe kötü amaçlı 
saldırılar artıyor
Siber saldırıların sıklığı ve 

çeşitliliği, her yıl dünya çapındaki 
kuruluşlara artan bir maliyetle 
genişlemeye devam ediyor. 
KOBİ’ler ve kuruluşlar, çeşitli 
siber saldırılarla daha fazla tehdit 
ediliyor ve ne olduklarını veya 
siber suçluların nasıl çalıştığını 
bilmeden, iş açısından kritik verileri 
siber saldırılara karşı korumak 
yönetilemez hale geliyor. Fidye 
yazılımı, kripto hırsızlığı, güvenlik 
açıklarından yararlanma, kimlik 
avı ve diğer saldırılar; dünyanın 
dört bir yanındaki kuruluşları 
rahatsız etmeye ve güvenlik 
ekiplerini bunaltmaya devam 
ediyor. Araştırmacılar bu saldırıların 
dağılımını ve neden başarılı 
olmaya devam ettiklerini, bunların 
arkasındaki itici güçleri ve eğilimleri 
anlamak gerektiğine dikkat 
çekiyorlar.

2021 yılında küresel olarak 623,3 milyon saldırı ile fidye yazılımlarında 
sürekli bir meteorik artış oldu.

Fidye yazılımları,
IoT kötü amaçlı yazılımlar 
ve kripto hırsızlığı yükselişte



Türkiye’nin Turkcell’i, günümüzün 
stratejik konu başlıklarından 
biri olan siber güvenlik alanında 
kadınların daha fazla rol alması 
amacıyla ‘Siber Güvenliğin Süper 
Kadınları Programı’nı hayata 
geçiriyor. Geleceği Yazan Kadınlar 
projesi kapsamında, siber 
güvenlik ekosistemindeki gelişim 
yolculuklarına rehberlik edecek 
programa ülke çapında siber 
güvenliğe ilgi duyan tüm kadınlar, 
Geleceği Yazanlar Platformu 
üzerinden başvuruda bulundu.

Ali Rıza Esmen: “Yeni 
projemiz, kadınların siber 
güvenlik ekosistemine 
kazandırılmasına katkı 
sunacak”
Siber Güvenliğin Süper Kadınları 
Programı’nın sağlayacağı katkılar 
hakkında açıklamada bulunan 

Turkcell İnsan Kaynaklarından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Rıza Esmen, şunları söyledi: 
“Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, 
birçok yeni ürünün hayatımızda 
yer almasını sağladı ve her 
ürün, bilgi güvenliği konusunu 
gündeme getirdi. Siber güvenlik 
alanında bilgi güvenliği ihlalleri, 
internetteki zararlı içerikler veya 
sosyal mühendislik saldırıları 
gibi kritik gündemlerle her gün 
karşı karşıya kalıyoruz. Tüm 
bunlar toplumsal farkındalık ve 
yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını 
da beraberinde getiriyor. Tam da 
bu noktada güvenlik konusuna 
dikkat çekmek, her paydaşın izini 
bıraktığı bir eser ve Türkiye’nin dört 
bir yanındaki insanların hayatlarına 
dokunması adına Siber Güvenliğin 
Süper Kadınları Programı’nı hayata 
geçiriyoruz. Biz Turkcell olarak 
kariyerin sabit ve uzak bir hedef 
değil, sürekli bir gelişim yolculuğu 
olduğuna inanıyoruz. Kadınların 
yetkinliklerini keşfedebilmeleri ve 
kendi kariyerlerini oluşturmalarına 
katkıda bulunmayı amaçlayarak 
hem bu alanda istihdamı 
artırmak hem de Türkiye’nin 
sanal sınırlarının korunması 
adına daha fazla yer almalarını 
hedefliyoruz. Yeni projemiz, bir 
yandan tüm iş süreçlerimizin 
odağına aldığımız sürdürülebilirlik 
prensiplerimizi desteklerken, diğer 
yandan kadınların siber güvenlik 
ekosistemine kazandırılmasına da 
önemli ölçüde katkı sunacak.”

Programa katılımda yaş 
sınırı yok
Katılım için yaş sınırı bulunmayan 
Siber Güvenliğin Süper Kadınları 
Programı’ndaki tek ön koşul, 
Turkcell’in oluşturduğu Geleceği 
Yazanlar Platformu’nda, Siber 
Güvenliğe Giriş Eğitimi’ni başarılı 
şekilde tamamlamak olacak. 
Eğitimin ardından genel yetenek 
ve teknik test sonrasında seçilen 
80 aday, bootcamp programına 
tabi tutulacak. Bootcamp 
programında ise öğrenilen her 
bilginin deneyimlendiği yerel ağ 
sızma testleri, yetki yükseltme 
çalışmaları, mobil uygulama sızma 
testleri ve kablosuz ağ sızma testi 
çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu 
sayede bilgiler, gerçek senaryolarla 
desteklenmiş olacak.

Bootcamp sürecinde 
gerçekleştirilecek bir diğer 
çalışma da her adayın yazar olarak 
yer alacağı siber güvenlik cep 
kitabı olacak. Kadın katılımcılar, 
Turkcell’in siber güvenlik mentorları 
eşliğinde yazılarını yazarak eğitim 
sürecini tamamlayacak. Ayrıca her 
katılımcı, yaşadığı şehirdeki STK, 
üniversite ve ilgili topluluklarda 
kitabın içeriğini tanıtarak toplumsal 
farkındalığa katkı sağlayacak. 
Programı yürüten Turkcell 
Akademi’nin yayınlayacağı ilk 
kitap olmasının ötesinde teknoloji 
alanında önemli bir eser de 
kazandırılmış olacak.
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Teknolojinin her alanında fırsat eşitliğini benimseyen Turkcell, Geleceği 
Yazan Kadınlar projesi kapsamında, kadınların siber güvenlik ekosistemine 
kazandırılması amacıyla ‘Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı’nı 
hayata geçiriyor.

Türkiye’nin sanal sınırlarını
kadın siber uzmanlar koruyacak
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COVID-19, teknolojileri insanların 
yaşam ve çalışma biçimlerinin 
merkezine yerleştirdi ve bu 
hız durmaksızın devam ediyor. 
Küresel teknoloji araştırma 
şirketi ABI Research de teknoloji 
istatistiklerini ele aldığı yeni teknik 
incelemesinde, dijital dönüşümün 
gittiği yönü aydınlatan tahminlerini 
yayımladı.

Araştırma firmasına göre daha 
bağlantılı, daha savunmasız 
ve daha teknoloji odaklı 
bir dünyada 5G taşınabilir 
cihazların yükselişi, edge AI’ın 
benimsenmesinde patlama, 
akıllı üretim platformlarının 
çoğalması, metaverse oluşumu 
ve siber güvenlik üzerinde artan 
konsantrasyon, ufukta gösterge 
niteliğinde olan birçok değişiklikten 

sadece birkaçı. Diğer taraftan 
metaverse’ün çıkış yapması da 
çalışmaya göre, genişletilmiş 
gerçeklik (XR) pazar yatırımlarını 
2020’deki 630 milyon dolardan 
2024 yılında 4,84 milyar dolara 
çıkaracak. Yatırımların yüzde 
54,7’si donanımdan, kalanı ise 
yazılım ve içerikten elde edilecek. 
Yenilikçiler ile tüketiciler ve 
işletmeler için XR kitleri üreten 
zengin bir ekosistem geliştiğini dile 
getiren ABI Research, buna paralel 
olarak içerik dağıtım ağı (CDN) 
gelirinin de 2021’de 10 milyar 
dolardan 2030’da 23,9 milyar 
dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

ABI Research analistleri ise fiziksel 
ve dijitalin birleştiği, birbirine 
bağlı geleceğin inşası olan 
metaverse’ün daha fazla ilgiyi hak 

ettiğini düşünüyor. Dijital medya 
ve reklamcılığın, sürükleyiciliğin, 
hibrit iş gücünün ve teknolojideki 
gelişmelerdeki eğilimlerin tümünün 
de içeriği tüketme, çalışma, 
hizmetlere erişme ve iletişim kurma 
şeklini değiştirmek için bir araya 
geldiğini belirtiyorlar. Analistler 
göre, bu değişen pazarlar özellikle 
bir araya geldiklerinde, ağlar 
(veri ve ultra düşük gecikmeli 
bağlantılar) ve hesaplama 
kaynakları üzerinde muazzam 
talepler yaratacak. Yerleşik bir 
endemik ve aksayan tedarik zinciri 
gibi temel zorluklar hala olsa da 
analistler bu istatistiklerin, 2022 
ve sonrasında başarılı bir rota 
planlamak için ekosisteme gereken 
içgörüler ve eyleme geçirilebilir 
veriler sağlayacağını söylüyor.

ABI Research yeni çalışmasında, dijital dönüşümün gerçek anlamda gittiği 
yönü masaya yatıran en etkili tahminlerini belirledi.

Metaverse
XR pazarı yatırımlarını
4,84 milyar dolara çıkardı
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